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SAMMANFATTNING  
 
Under 2016 var över 65 miljoner människor på flykt världen över. Personer som flyr har en 
ökad risk för ohälsa och för att hantera den nya situationen beskrivs värdet i att ha fritid och 
engagera sig i aktiviteter, då fritiden är en central del av livet under ungdomstiden. Studiens 
syfte var att undersöka vilka aktiviteter som unga vuxna, nu boende i Sverige på grund av 
flykt, utövar på fritiden samt hur dessa aktiviteter upplevs. Data samlades in genom 18 
aktivitetsdagböcker och sex intervjuer. Insamlad data analyserades genom deskriptiv 
kvantitativ analys och deskriptiv kvalitativ analys. Resultatet visade att deltagarna till största 
del (59%) skattade fritiden som “extremt meningsfull” och “meningsfull”. Möjligheten till 
självbestämmande och den sociala miljön hade inverkan på upplevd meningsfullhet av fritid. 
Exempel på aktiviteter som genomfördes mest på fritiden var att spela fotboll, spela spel och 
religiösa aktiviteter. Vilka aktiviteter som utfördes samt den mängd fritid deltagarna hade 
varierade beroende på hur varje individ såg på sin fritid. Upplevelsen av aktivitet och fritid är 
subjektiv och påverkar vilket värde aktiviteten har för individen. 
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ABSTRACT 
 
In 2016, more than 65 million people were refugees for reasons of feared persecution, 
conflict, violence etc. Refugees have an increased risk of decreased health, and for them to 
handle their new situation, it is important to engage in activities. Leisure is an important part 
of life during adolescence and the aim of this study was to investigate what activities young 
adults who had fled to Sweden performed in their leisure time and how these activities were 
experienced. Data was collected through 18 activity diaries and six interviews. The collected 
data was analyzed by descriptive quantitative analysis and descriptive qualitative analysis. 
The results showed that the participants mostly (59%) perceived their leisure activities as 
"extremely meaningful" or "meaningful".  The ability of self-determination and the social 
context had impacts on the perceived meaningfulness of leisure. Examples of activities that 
were performed most in leisure time were playing football, playing games, and religious 
activities. The amount of leisure and the activities that were performed in leisure time varied 
depending on how each individual perceived their leisure. The perception of activity and 
leisure is subjective and affects the value of each activity for the individual. 
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Inledning 
I slutet av 2016 var över 65 miljoner människor på flykt världen över, vilket var fler än 
någonsin tidigare (Migrationsverket, 2017b). Under 2015 var det över 160 000 människor som 
sökte asyl i Sverige, i jämförelse med fem år tidigare då Sverige tog emot cirka 32 000 
asylsökande. Enligt statistik från Migrationsverket (2016) har Sverige aldrig tidigare tagit emot 
så många asylsökande under ett och samma år. Irak, Syrien och Afghanistan stod för cirka 70% 
av den totala mängden asylsökande under 2015, varav 70% av dessa var män och 30% kvinnor 
(Migrationsverket, 2017a). Mellan åren 2014–2017 var över 50% av världens flyktingar under 
18 år (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2015; UNHCR, 2016; 
UNHCR, 2017). Att värna om människor på flykt är en central del ur Förenta nationernas (FN) 
deklaration om mänskliga rättigheter, vilket alla människor, oavsett land, kultur eller 
livssituation har rätt till (Migrationsverket, 2015a). Artikel 23 och 24 ur FN:s deklaration för 
mänskliga rättigheter tar upp att varje individ har rätt till fritid och vila samt att själv välja 
sysselsättning (FN, 2008). 
 
Det har visat sig att asylsökande upplever sig vara både fysiskt och socialt isolerade samt ha 
minskad frihet på grund av den befintliga känslan av bristande kontroll och att vara övervakad 
(Lintner & Elsen, 2017). Ett intresse har växt hos författarna kring asylsökandes relation till 
aktivitet, meningsfullhet och delaktighet samt vad arbetsterapeuter kan bidra med i 
asylprocessen. Att använda arbetsterapeuters kompetens för att främja hälsa och delaktighet 
hos asylsökande skulle kunna vara en viktig resurs i asylprocessen och för att öka möjlighet till 
etablering i det nya landet.  
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1. Bakgrund  
Det finns ett flertal begrepp som personer som kommer till ett nytt land innefattas i, till exempel 
asylsökande, flykting och invandrare. En asylsökande person är en utländsk medborgare som 
tagit sig till ett annat land och där begärt skydd. En person klassas som asylsökande fram tills 
ansökan blir prövad. Flykting är en person som på grund av flyktingskäl, har ansökt om asyl 
och fått uppehållstillstånd i det nya landet. Flyktingskäl kan vara rädsla för förföljelse på grund 
av religiös eller politisk uppfattning, ras, nationalitet, sexuell läggning, kön eller tillhörighet i 
viss samhällsgrupp (Migrationsverket, 2015b). Varje flykting är därmed ursprungligen en 
asylsökande, men varje asylsökande beviljas inte uppehållstillstånd och blir en flykting. En 
invandrare flyttar mellan länder, men har inte flykt som orsak till detta (Schilling et al., 2017).  

1.1 Flyktens inverkan på hälsa  
Flyktingar tillhörande en etnisk minoritet som flyr till ett nytt land har en ökad risk för ohälsa 
på grund av flera faktorer. Både från den tidigare miljön men också från den nuvarande miljön 
i form av exempelvis diskriminering, kommunikationsproblem och möjlighet till aktivitet. 
Även stress, press och trauma är förekommande känslor och har en direkt negativ påverkan på 
hälsan (Angel & Hjern, 2004). De mest betydelsefulla faktorerna för att flyktingar ska uppleva 
hälsa har visat sig vara känslan av att tillhöra något, känslomässigt välbefinnande, positiv 
självkänsla samt att vara i en stödjande miljö och i stödjande relationer som underlättar 
självbestämmande och delaktighet. Faktorer som har en negativ påverkan på flyktingars hälsa 
är att de kan känna sig diskriminerade på grund av ras, utseende eller 
kommunikationssvårigheter i det nya landet samt utsättas för fördomar som att ses som 
våldsam, otillförlitlig eller farlig (Edge, Newbold & McKeary, 2014). Även bristande kontroll 
och minskat självbestämmande under asylprocessen har en negativ inverkan på hälsa (Burchett 
& Matheson, 2010).  
 
Miljön kan förändra tankar, känslor och görandemönster hos individer, exempelvis miljön i ett 
nytt land, vilket kan initiera förändring och bidra med både främjande och hindrande faktorer 
till att uppnå hälsa (Kielhofner, 2012). En komplex omgivning med politiska och sociala villkor 
skapar en uppfattning av en bristande och osäker framtid, som i sin tur bidrar till känslor som 
instabilitet och har negativa konsekvenser för flyktingars välbefinnande. Flyktingar kan känna 
sig som “människor emellan”, såsom att de är fast mellan platser. De blir fast mellan sitt 
tidigare liv och sitt möjliga framtida liv, de hoppas på att få återvända hem, samtidigt som de 
vill ha ett godkännande att få vara kvar i det nya landet (El-Shaarawi, 2015), vilket kan försvåra 
chansen till att bli aktiv och delaktig i det nya samhället. Den långa asylprocessen påverkar 
hälsa och välmående negativt och bidrar till känslor som ångest, nedstämdhet, negativa tankar 
och tristess. För att hantera dessa känslor och tänka på annat beskrivs vikten av att engagera 
sig i aktiviteter och skapa en strukturerad vardag med rutiner (Trimboli & Taylor, 2016).  

1.2 Meningsfulla aktiviteter och hälsa   
Aktivitet förklaras som något personer kan göra som individer, i grupp och i samhället, det är 
något som upptar vår tid och ger oss mening och betydelse i livet. Aktivitet är både det 
människor behöver, vill och förväntas göra (World Federation of Occupational Therapists 
(WFOT) 2012). Genom utförande av aktivitet rustas människor med de färdigheter som krävs 
för att kunna överleva och uppnå både psykisk och fysisk hälsa (Wilcock & Hocking, 2015). 
Studier visar på att aktivitet är avgörande för människans hälsa och välbefinnande (Stewart, 
Fischer, Hirji & Davis, 2016; Ingvarsson, Egilson & Skaptadottir, 2016). Aktivitet är något 
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som ger mening till livet och som påverkas av olika miljöer, utvecklas och förändras under en 
persons livstid (Townsend & Polatajko, 2013). För att anpassa sig till sin nya miljö och kultur 
antar flyktingar nya och obekanta aktiviteter. Begränsade möjligheter i det nya landet under 
asylprocessen visade sig påverka aktivitetsutförandet för de asylsökande och bidrog till att de 
var tvungna att göra något annat än vad de faktiskt ville (Morville & Erlandsson, 2013; Smith, 
2015). Canadian Association Occupational Therapy (CAOT) menar att hälsa påverkas starkt 
av att ha val och kontroll i vardagliga aktiviteter (CAOT, 2002). International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) beskriver aktivitet som en persons utförande av en 
handling eller uppgift och delar in aktiviteter inom olika aktivitetsdomäner, innefattande alla 
livsområden (ICF, 2003). 
 
En aktivitets meningsfullhet kan beskrivas genom ValMO-modellens (The Value and Meaning 
in Occupations) värdetriad. Värdetriaden innebär att när en aktivitet utförs uppstår ett 
aktivitetsvärde som beskrivs i tre dimensioner: konkret, sociosymboliskt och självbelönande 
värde. Alla värden kan, mer eller mindre, vara närvarande i alla aktiviteter. Det konkreta värdet 
beskriver när en aktivitet genomförs med resultatet i åtanke, exempelvis att dammsuga för att 
få ett rent golv. Det sociosymboliska värdet betyder att aktiviteten har ett mindre uppenbart 
värde, aktiviteten genomförs med upplevelsen/meningsfullheten i åtanke. Det kan också vara 
att aktiviteten har ett kulturellt värde eller utförs för att det är en tradition. Det självbelönande 
värdet handlar om att personen är motiverad till att utföra aktiviteten och att den görs för att ge 
glädje (Erlandsson & Persson, 2014). 
 
För att aktiviteter ska bli meningsfulla och ha en positiv betydelse för hälsan, behöver 
aktiviteten ha ett syfte och individen behöver vara engagerad i aktiviteten (Hammell, 2004). 
Att känna ett värde är en förutsättning för att kunna känna mening. Upplevelsen av aktivitet är 
subjektiv, varav en subjektiv aspekt är vilken mening en aktivitet har (Persson, Erlandsson, 
Eklund & Iwarsson, 2001). Meningsfullhet kan förklaras som i vilken utsträckning en individ 
känner att livet har en känslomässig betydelse och att de krav som livet ställer känns värda att 
lägga energi på (Antonovsky, 2005). Olika livshändelser och utvecklingsstadier påverkar hur 
en individ ser på meningsfullhet (Kielhofner, 2012), en livshändelse som påverkar synen på 
meningsfullhet kan exempelvis vara flykten till ett nytt land. Varje individ avgör vad som anses 
vara värdefullt att lägga tid på och vad som är tillräckligt meningsfullt för personen (Håkansson 
& Wagman, 2014). CAOT (2002) definierar meningsfulla aktiviteter som aktiviteter som en 
individ, grupp eller samhälle väljer att utföra och engagera sig i, då den upplevs ge mening och 
tillfredsställelse. Vidare i detta arbete är det denna definition som avses att användas.  

1.3 Identitet och fritid i ett nytt land  
Tiden som ung vuxen kan uppfattas som påfrestande då det är en tid med många förändringar 
i värderingar, roller och intressen. Ungdomstiden, övergången mellan barndom och 
vuxenåldern, är en tid där individen formar sin identitet (Kielhofner, 2012). Definitionen på 
begreppet ung vuxen varierar och kan ses ur flera perspektiv, både ur vilket åldersspann det 
innefattar men också som en kategori med specifika villkor och egenskaper. När man som barn 
går in i perioden som ung vuxen är fokus på lek, fritid och att vara här och nu. I vuxenstadiet 
förväntas man ha god arbetsförmåga, omhändertagande och fokus bortom här och nu, och 
därmed lämna stadiet ung vuxen (Hendry, 1983). Fritid har en central del i livet under 
ungdomstiden och delaktighet i aktivitet bidrar till skapandet av sin identitet (Kielhofner, 2012; 
Bennet, Scornaiencki, Brzozowski, Denis & Magalhaes, 2012). Det är under tiden som ung 
vuxen som personer skapar sina grundläggande värderingar kring fritid (Hendry, 1983).  
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Fritid har betydelse för en individs välmående och hälsa och handlar om en persons 
engagemang i både formella och informella aktiviteter. Formella aktiviteter på fritiden utförs i 
en strukturerad verksamhet som inkluderar regler eller mål och har en formell utsedd ledare, 
exempelvis sånglektion eller lagsport. Informella aktiviteter på fritiden är mestadels spontana 
aktiviteter, som har lite eller ingen planering alls, exempelvis läsa eller egenträning (King et 
al., 2003). Fritid beskrivs som något som ger möjlighet till avkoppling men också som en del 
av varje individs vardagliga behov. Varje individ upplever fritid på olika sätt, där valen av vilka 
aktiviteter som utförs påverkas av individens identitet genom både externa faktorer såsom kön, 
ålder och kultur samt interna faktorer såsom motivation, kognitiva och fysiska färdigheter 
(Goodman, Hurst & Locke, 2008). Fritid beskrivs som de aktiviteter som i sig är motiverande 
och engagerande. De är frivilliga och genomförs utöver en persons obligatoriska aktiviteter 
(arbete, sömn och egenvård). Att vara engagerad i aktiviteter på fritiden handlar om att kunna 
planera och delta i, för individen, lämpliga aktiviteter, upprätthålla en balans mellan fritid och 
andra aktivitetsområden samt att kunna förse sig själv med den utrustning och använda de 
förmågor som krävs för specifik aktivitet (American Occupational Therapy Association 
(AOTA) 2002). Aktiviteter på fritiden betraktas till största del som återställande aktiviteter, då 
de ofta förknippas med nöje och tillfredsställelse, men också som något som hjälper individer 
att bibehålla sin aktivitetsförmåga (Suto, 1998). Den beskrivning av fritid som avses användas 
i detta arbete är att fritid är aktiviteter som inte är obligatoriska, till skillnad från exempelvis 
arbete eller skola (DeMatteo, Gross & Mikenis, 2008). 
 
Forskning visar att det finns ett samband mellan hälsa och välbefinnande, social integration 
och möjligheten till att utveckla och upprätthålla en identitet genom aktivitet (Burchett & 
Matheson, 2010; Ingvarsson, Egilson, Skaptadottir, 2016; Lintner & Elsen, 2017). Genom en 
individs delaktighet i aktivitet och erfarenhet av olika aktiviteter, sker identitetsskapande över 
tid (Taylor & Kay, 2013). Att komma som flykting till ett nytt land kan påverka personens 
identitet dels genom den nya omgivningen och förändringar de ställs inför, men också hur 
personen identifieras av andra. Personen kan av andra identifieras som invandrare, flykting, 
asylsökande eller till och med terrorist, medan personen själv endast ser sig som flykting från 
sitt land. Det är inte ovanligt att etablerade personer i ett samhälle ser på flyktingar och 
asylsökande som “vi och dem” eller “jag och du”. Hur dessa personer uppfattas avgör deras 
chans till etablering och tillhörighet, eller risk för utanförskap (Watzlawik & Brescó de Luna, 
2017). En oförmåga att kunna uttrycka sig själv och sin identitet i sitt vardagliga liv påverkar 
livstillfredsställelse och välbefinnande negativt (Burchett & Matheson, 2010).  
 
Tidigare forskning inom området visar att det finns ett samband mellan flykt och hälsa/ohälsa, 
samt vikten av aktivitet för personer som flyr. Det saknas dock studier om hur personer som 
flyr, upplever sin fritid i det nya landet. Som blivande arbetsterapeuter anser författarna att det 
behövs kunskap om flyktingars subjektiva upplevelse av fritid, vilket därför blir fokus i denna 
studie.  
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2. Syfte 
Att undersöka vilka aktiviteter som unga vuxna, nu boende i Sverige på grund av flykt, utövar 
på fritiden samt hur dessa aktiviteter upplevs. 

3. Metod  
För att svara på studiens syfte användes aktivitetsdagbok som huvudmetod och intervju som 
kompletterande metod, för att på så vis samla in både kvantitativ och kvalitativ data.  

3.1 Urval 
Urvalet i studien skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet bestäms 
utifrån vad som är mest fördelaktigt och lättillgängligt för forskaren (Denscombe, 2016). 
Inklusionskriterier i studien var att personen skulle vara yngre än 30 år, elev i svenska för 
invandrare (SFI), ha förmåga att tala och skriva på svenska och anlänt till Sverige under åren 
2015–2017 med flykt som orsak. Studiens population består av tre SFI-klasser från mellersta 
Sverige. Totalt tillfrågades 24 elever varav 22 godkände deltagande genom underskrift. På 
grund av frånvaro och sjukdom, slutförde fyra elever inte ifyllnaden av aktivitetsdagboken. 
Därmed fullföljde 18 elever deltagandet i studien. Ett internt bortfall på meningsfullhet i 
aktivitetsdagboken finns i studien då 18 av 390 (5%) aktiviteter ej är skattade. Sex av de 18 
som fyllde i aktivitetsdagboken deltog i en vidareutvecklande intervju. Urvalet för pilotintervju 
skedde genom att en av SFI-lärarna valde ut två elever med uttalad svårighet i det svenska 
språket. För att inkludera resterande fyra elever till intervju, användes ett bekvämlighetsurval. 
Samtliga aktivitetsdagböcker lästes igenom och utifrån kön samt i de fall ifyllnaden av 
aktivitetsdagboken väckte frågor eller intresse i relation till studiens syfte, framfördes ett 
önskemål till lärare om en vidare intervju med berörd elev. Antal intervjuer beslutades utifrån 
studiens storlek.  

3.2 Datainsamling  
All kvantitativ data har samlats in genom aktivitetsdagbok och kvalitativa data genom intervju. 
Intervju kan vara en huvudmetod för datainsamling men kan också, som i detta fall, användas 
som hjälpmetod för att komplettera forskningsmaterial som samlats in på andra sätt (Dalen, 
2015). All kontakt mellan författare och elever under datainsamling har skett genom elevernas 
lärare. Datainsamling skedde under vecka 45–49, år 2017.  

3.2.1 Skapande av aktivitetsdagbok och intervjuguide 
Aktivitetsdagboken skapades utifrån studiens syfte och med stöd från Patel och Davidsson 
(2011) som menar att det är fördelaktigt att skapa en mall för att minska att irrelevant data 
skrivs ner av deltagarna. För att underlätta ifyllnaden av dagboken skapades därför en mall där 
deltagarna noterade vilka aktiviteter de gjorde, under hur lång tid, hur meningsfull den 
upplevdes (1–5, där 1 är meningslös och 5 extremt meningsfull) samt eventuell kommentar. 
Även demografisk data som exempelvis deltagarnas kön, ålder och ursprung samlades in (se 
bilaga 3). Dagboken omfattade totalt fem sidor, en förstasida med studiens syfte samt 
beskrivning av begreppen fritidsaktiviteter och meningsfullhet. Tidsperioden (tre dagar) 
bestämdes med hänsyn tagen till individernas möjlighet till deltagande samt hur mycket tid 
som fanns för att bearbeta informationen. 
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En semistrukturerad intervjuguide skapades utifrån studiens syfte och med stöd från Dalen 
(2015) samt Kvale och Brinkmann (2014), som menar att genom frågeområden kan 
intervjuaren börja generellt och öppet, för att sedan ställa mer specifika frågor och avsluta med 
att återigen ställa generella frågor. Vid utformningen av intervjuguiden skapades fem 
frågeområden: inledning, aktivitet, meningsfullhet, social miljö och avslutande frågor. 
Exempel på en inledande fråga var “Vad är fritid för dig?” medan de specifika frågorna 
baserades på innehåll från aktivitetsdagbok och kunde vara “Hur kom det sig att du utförde 
X?” (se bilaga 4). Inför datainsamling skapades en begreppsapparat som författarna använt sig 
av under hela arbetsprocessen. Begreppsapparaten användes för att undvika nya förklaringar 
varje gång ett begrepp behövde förtydligas. Tillsammans med lärare och aktuell elev bokades 
en tid in för intervju. 

3.2.2 Procedur 
Ett personligt meddelande skickades på sociala medier till tre SFI-lärare, som alla visade 
intresse och tackade ja till deltagande. Informationsbrev formulerades och skickades ut via post 
för samtycke till dessa tre SFI-klasser, ett till lärare (se bilaga 1) och ett till elever (se bilaga 
2). Vid formulering av informationsbrev beaktades etiska aspekter. Lärarnas brev innehöll 
ytterligare skriftlig vägledning kring vilken information som skulle ges till eleverna inför 
underskrift. Lärarna introducerade studiens syfte, förklarade och förtydligade begrepp samt 
innebörden av elevernas deltagande. Lärarna delade därefter ut informationsbrev till eleverna, 
samlade in underskrifter för godkännande och skickade tillbaka dessa via post. 
Aktivitetsdagböckerna skickades via post ut till lärarna som delade ut dessa till eleverna för 
ifyllnad under tre veckodagar. Slutförda aktivitetsdagböcker (18 st.) skickades tillbaka via post 
till författarna av lärarna. Två pilotintervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden och 
valdes att inkluderas i studien då de förändringar som skedde med intervjuguiden enbart 
handlade om upplägg och struktur, exempelvis ordningsföljd på frågorna. Utöver dessa två 
genomfördes ytterligare fyra intervjuer. Längden för intervjuerna var mellan 10–20 minuter 
och alla intervjuer spelades in. Båda författarna deltog under alla intervjuer, med huvudansvar 
varannan gång. Huvudansvaret innebar att ställa alla intervjuguidens frågor medan den andra 
intervjuaren ställde följdfrågor vid oklarheter. Alla intervjuer genomfördes på elevens skola, 
under skoltid och i lokaler utan störande moment. 

3.3 Dataanalys  
För att analysera insamlad data genomfördes två olika analyser. Deskriptiv kvantitativ analys 
användes för att analysera aktivitetsdagböckerna, detta skedde utifrån en förutbestämd mall, 
baserad på ICF. Deskriptiv kvalitativ analys användes för att analysera intervjuerna, vilket 
skedde utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

3.3.1 Analys av aktivitetsdagböcker 
Insamlade aktivitetsdagböcker lästes igenom och avidentifierades genom kodning med en 
siffra. Resterande analys av aktivitetsdagböcker skedde med stöd från ICF’s nio domäner ur 
kapitlet Aktiviteter och delaktighet, se figur 1 (ICF, 2003). Samtliga aktivitetsdagböcker 
analyserades genom att varje aktivitet kategoriserades utifrån relevant aktivitetsdomän.  
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Figur 1. Översikt av aktivitetsdomäner ur ICF´s kapitel Aktivitet och delaktighet 

 
 
Vid analys av aktivitetsdagböcker skapades en tabell för att sammanställa 
aktivitetsdagböckerna och visualisera hur många gånger varje aktivitetsdomän utfördes, under 
hur lång tid, samt hur många aktiviteter varje person utfört och den sammanlagda tiden av dessa 
(se bilaga 5). Demografisk data sammanställdes, medelvärde på meningsfullhet för varje 
aktivitetsdomän samt medelvärde på upplevd meningsfullhet av fritiden räknades ut och 
redovisas i resultatet. Under analysen valdes aktivitetsdomänen Viktiga livsområden att tas 
bort, då det inte fanns några aktiviteter som endast hörde till denna domän. Det fanns däremot 
aktiviteter inom domänen Lärande och att tillämpa kunskap som skulle kunna kopplas till 
Viktiga livsområden, men då fokus var på lärande och inte direkt kopplat till utbildning och 
arbete togs beslutet att ta bort denna domän. Kring domänen Allmänna uppgifter och krav togs 
valet att utesluta nattsömn, men att inkludera vilostunder då domänen handlar om att hantera 
sin egen aktivitetsnivå, hantera stress och planera för olika aktiviteters energiåtgång. I tabell 1 
visas ett utdrag ur analys av aktivitetsdagböcker. 
 
Tabell 1. Utdrag ur analys av aktivitetsdagböcker  

Aktivitet  Tid 
(min) 

Meningsfullhet 
(1–5)  

Kommentar  Aktivitetsdomän  

“Vilat”  40 5  “Väldigt trött”  Allmänna uppgifter och krav 

“Läste om 
delfin”  

35 4 “Roligt” Lärande och att tillämpa 
kunskap 

3.3.2 Analys av intervjuer   
Analysen av intervjuerna genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys, utifrån Lundman 
& Hällgren Graneheim (2017). Analysen har skett i sju olika steg, där författarna har genomfört 
alla tillsammans. Intervjuerna benämndes med samma kod som den specifika deltagaren fått 
på sin aktivitetsdagbok. I steg ett transkriberades de sex intervjuerna och lästes igenom. Under 
vissa transkriberingstillfällen uppstod svårigheter i att förstå vad deltagaren sa, därav fick 
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intervjuerna spelas upp igen. I fåtal fall gick det ändock inte att förstå deltagaren, vilket då 
markerades med punkter (...) i transkriberingen. I steg två av analysen togs fem domäner fram, 
vilka identifierades med låg tolkningsgrad. De delar ur transkriberingarna som fanns inom de 
olika frågeområden i intervjuguiden blev domäner, som klipptes ut och fördes samman. Dessa 
var inledning, aktivitet, meningsfullhet, social miljö och avslutning. I steg tre togs 
meningsenheter ut ur texten som hade betydelse för syftet. Meningsenheterna ströks under och 
fördes in i en tabell (se tabell 2), där varje enhet märktes utifrån vilken deltagare som uttalat 
det. I steg fyra genomfördes kondensering, då meningsenheterna abstraherades för att göra de 
mer lättförståeliga. Det mest väsentliga togs ut ur meningsenheterna och skrevs om med egna 
ord. I citaten i resultatdelen används de kondenserade meningsenheterna. I steg fem i analysen 
kodades den kondenserade texten, vilka kort beskrev innehållet. Flera koder bildar i steg sex 
en kategori. Alla koder lades in i ett dokument som skrevs ut. Varje kod klipptes ut och 
strukturerades upp i högar där varje hög hade ett eget innehåll. De olika grupper av koder skrevs 
in i en tabell där varje kolumn benämndes med en kategori. I steg sju skrevs kategorierna in i 
en lista där de med samma budskap färgmarkerades och skapade ett tema, som sedan namngavs 
och utgör grunden för resultatet: Mängd fritid och upplevelsen av fritidens inträffande, 
Aktiviteters olika syften och värden och Faktorer som påverkar meningsfullhet av fritid. Alla 
tre teman svarar tillsammans på syftet kring vilka aktiviteter unga vuxna, nu boende i Sverige 
på grund av flykt, utövar på fritiden samt hur dessa upplevs.   
 
Tabell 2. Utdrag ur analys av intervjuer 

Meningsenhet  Kondensering Kod Kategori Tema  

Lördag och söndag … 
jaa det är fritid för 
mig. andra dagar jag 
jobbar och och läser 
någonting, jag pluggar 
i hemma så … 

Fritid är på lördagar 
och söndagar, då 
jag jobbar, läser och 
pluggar de andra 
dagarna 

Fritidens 
infinnande  

Tid  
 

Fritidens 
inträffande  

För att det är inte kul 
att man vara ensam  

Det är inte roligt att 
vara ensam  

Samvaro  Social miljö  Tillfredsställ- 
elsen av fritid 

3.4 Etiska överväganden  
Etiska överväganden har beaktats utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav 
för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  Informationskravet följdes då deltagarna informerades skriftligt genom 
informationsbrev och muntligt inför varje intervju kring exempelvis inspelning. Skriftlig 
information gavs också till lärarna som sedan framförde det muntligt till eleverna, detta för att 
förtydliga studiens syfte, förklaring av begreppet aktiviteter på fritiden och innebörden av 
elevernas deltagande. All information formulerades på ett lättförståeligt sätt, med hänsyn tagen 
till målgruppens språkkunskaper i svenska. Genom underskrift för godkännande av medverkan 
följdes samtyckeskravet. Inför varje intervju förklarades muntligt ytterligare kring samtycke, 
exempelvis deltagarnas möjlighet till att när som helst avbryta sin medverkan. Deltagarna 
avidentifierades och all information förblev konfidentiell. Endast handledare och författarna 
själva hade tillgång till uppgifter och material och därav uppfylldes nyttjandekravet. Studiens 
målgrupp är en utsatt grupp i samhället (Angel & Hjern, 2004; El-Shaarawi, 2015; Watzlawik 
& Bresó de Luna, 2017), därav har även hänsyn hela tiden tagits till begreppet “etisk känslig” 
för att minska risk för kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002). Vid de tillfällen då deltagaren 
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uppfattades uppleva frågor som känsliga, anpassades intervjuguiden och frågorna, men ingen 
fråga har uteslutits. 

4. Resultat 
I studien deltog 18 personer, varav 67% var killar och 33% tjejer, mellan åldrarna 16–19 år 
(medelålder 17,2 år). Alla deltagare hade kommit till Sverige under åren 2015–2017 med 
ursprung från Mellanöstern, främst från Afghanistan, Irak och Somalia. Resultatet redovisas i 
två delar, där ena delen är kvantitativ och baseras på data från de 18 aktivitetsdagböckerna och 
den andra delen är kvalitativ och grundar sig på sex vidareutvecklade intervjuer.  

4.1 Resultat aktivitetsdagbok 
Resultatet från aktivitetsdagböckerna redovisas i två delar: Aktiviteter på fritiden och Skattad 
meningsfullhet av aktiviteter på fritiden.  

4.1.1 Aktiviteter på fritiden 
I figur 1 redovisas procentuell fördelning av vilka aktiviteter som utförts under fritiden. På tre 
dagar genomfördes allt från 14 upp till 36 aktiviteter på fritiden av deltagarna, i snitt cirka 7,2 
aktiviteter per dag. Tillsammans genomförde alla 18 deltagare totalt 390 aktiviteter. De 
aktiviteter som var mest förekommande på fritiden 33% (124 aktiviteter), fanns under domänen 
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, där exempel på aktiviteter var att spela 
fotboll, lyssna på musik, spela spel, titta på TV/serier/film och religiösa aktiviteter som att 
lyssna på evangeliet, be eller gå till kyrkan. Aktivitetsdomänerna Personlig vård (52 
aktiviteter) och Hemliv (50 aktiviteter) utfördes procentuellt i lika stor utsträckning, 13%. 
Personlig vård innefattar till exempel att duscha, fixa håret, äta mat, dricka och fika. Aktiviteter 
som att handla, laga mat, tvätta och städa tillhör Hemliv. Domänen Lärande och att tillämpa 
kunskap stod för 11% av den totala mängden aktiviteter (44 aktiviteter). Dessa aktiviteter kunde 
exempelvis vara studera, läsa till prov, plugga teori till körkort, träna på svenska språket. Vissa 
aktivitetsdomäner utfördes ungefär i lika stor utsträckning. Dessa domäner var Kommunikation 
7% (29 aktiviteter) som exempelvis kunde vara att chatta och ringa en vän, Allmänna uppgifter 
och krav 8% (32 aktiviteter) som var att vila samt Förflyttning 9% (37 aktiviteter). Förflyttning 
kunde exempelvis vara att gå till centrum eller skolan, promenera och springa, åka buss och 
köra bil. Mellanmänskliga interaktioner och relationer stod för 6% av den dokumenterade 
fritiden och var den aktivitetsdomän som utfördes minst (22 aktiviteter). Exempel på aktiviteter 
som utfördes var att träffa kompisar eller partner, få besök av gäster och umgås med familjen.  
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Figur 1. Hur mycket varje aktivitetsdomän har utförts  

 
 
Hur mycket tid deltagarna la på fritid varierade från 11 till 33 timmar, med en medeltid på 6,7 
timmar per dag. I figur 2 visas den tid som lagts ner i relation till varje aktivitetsdomän, där 
den sammanlagda tiden för aktiviteter på fritiden var 365 timmar (h). Personlig vård utfördes 
13% av alla aktiviteter och bestod av 8% (29h) av deltagarnas dokumenterade fritid. 
Exempelvis var aktiviteten att duscha vanligt förekommande, men är en aktivitet som inte 
dokumenterades ta lång tid. Detta till skillnad från Allmänna uppgifter och krav, där 
aktiviteterna inte utfördes lika ofta (8%), men tog upp en större del av tiden på fritiden, 12% 
(44h), till exempel att vila.  
 
Figur 2. Utförandet av varje aktivitetsdomän i relation till tid (%) 

 

4.1.2 Skattad meningsfullhet av aktiviteter på fritiden  
I figur 3 redovisas resultatet av deltagarnas skattade meningsfullhet, enbart utifrån skattad siffra 
och inte utifrån aktivitetsdomän. Resultatet visar att procentuellt upplevde flest deltagare sina 
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aktiviteter på fritiden som “meningsfulla” 33% (129 aktiviteter), respektive 26% (103 
aktiviteter) som “extremt meningsfulla”. Det var 22% (85 aktiviteter) av aktiviteterna på 
fritiden som skattades som “inget speciellt”, 11% (41 aktiviteter) som “gör det helst inte” samt 
3% (12 aktiviteter) som “meningslösa”. Resterande 5% (20 aktiviteter) är aktiviteter som ej är 
skattade. 
 
Figur 3. Hur meningsfull upplevs fritiden vara utifrån skala 1–5? 

 
I figur 4 visas medelvärde på den skattade meningsfullheten utifrån varje aktivitetsdomän. Det 
högst skattade medelvärdet för meningsfullhet var 4,3 och var för domänerna Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer och Allmänna uppgifter och krav. De två domäner med lägst 
skattad meningsfullhet (3,3) var Hemliv och Kommunikation. 
 
Figur 4. Medelvärde på meningsfullhet utifrån varje aktivitetsdomän  
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4.2 Resultat intervju  
I intervjun deltog tre tjejer och tre killar med en medelålder på 17,2 år och alla med ursprung 
från Mellanöstern. Resultatet från intervjuerna redovisas i tre teman: Mängd fritid och 
upplevelsen av fritidens inträffande, Aktiviteters olika syften och värden och Faktorer som 
påverkar meningsfullheten av fritid. 

4.2.1 Mängd fritid och upplevelsen av fritidens inträffande 
För vissa deltagare var avståndet till centrum och till sina vänner långt, vilket begränsade 
möjligheten till att hinna utföra aktiviteter på fritiden som exempelvis att träna på gym och 
träffa kompisar. Andra deltagare beskrev också att skolan tog upp mycket tid och utöver det 
som var schemalagt, skulle även läxor göras efter skoltid. Detta beskrevs minska deltagarnas 
tid till fritid, då vissa ansåg att de hade fritid först när de var klara med jobb och läxor. Andra 
ansåg att hushållssysslor som att laga mat, tvätta och städa utgjorde ett hinder för att hinna ha 
fritid. En deltagare påpekade att möjligheten till fritid begränsades av bristen på pengar, då de 
aktiviteter som kostade pengar inte kunde genomföras. En annan beskrev hur sin hemsituation 
med familjen påverkade sin fritid på detta vis:  

 
“Jag bor tillsammans med min familj och hjälper mina syskon med läxor och min mamma 
med att laga mat. Jag önskar att jag kunde träna och gå till gymmet mer på min fritid, men 
jag vill inte gå dit ensam utan att någon följer med mig. Men ingen kan följa med mig då 

de jobbar eller studerar, därför kan jag inte gå dit” - Person 7 (tjej) 
 
När personerna upplevde att de hade fritid varierade. Majoriteten av deltagarna förklarar att 
fritid är när de är klara med andra aktiviteter som måste göras. Några beskrev att de hade fritid 
när de var lediga från skolan, andra på lördagar och söndagar och en hade fritid mellan klockan 
21–22 på kvällarna. Fritid förklarades också infinna sig när möjligheten fanns till att göra vad 
som helst. En deltagare illustrerade detta genom följande citat: 
 
“Fritid är när jag inte har någonting kvar att göra och kan göra vad jag vill. Jag har fritid 

när jag är klar med mina läxor kan jag göra något roligt” - Person 18 (kille) 

4.2.2 Aktiviteters olika syften och värden  
I intervjuerna framkom det att aktiviteter på fritiden genomförs med olika syften. Aktiviteter 
kunde syfta till att lära sig det svenska språket eller lära in ny kunskap, utföra fysisk aktivitet, 
hjälpa till hemma med exempelvis matlagning eller läxhjälp, eller religiösa aktiviteter såsom 
att be eller gå till kyrkan. Det fanns också aktiviteter med syftet att fördriva tid. En deltagare 
beskrev att det ibland inte fanns något att göra och att sociala medier då blev ett tidsfördriv. 
Vad som också framkom under intervjuerna var att vissa aktiviteter syftade till behovet av 
umgänge och närhet från vänner och familj, vilket illustreras i följande citat: 
 

“På fritiden när vi är lediga från jobb och skola har familjen tid till att sitta tillsammans 
och prata och diskutera, vilket vi inte hinner annars” - Person 1 (tjej) 

 
Aktiviteter kunde även beskrivas som något som deltagarna exempelvis ville göra, måste göra 
eller borde göra. En och samma aktivitet kunde beskrivas olika från person till person. Vissa 
deltagare beskrev sin fritid som att laga mat, och uttryckte sin vilja och sitt intresse kring att 
utföra den aktiviteten medan andra såg matlagning som ett måste. En deltagare beskrev sin 
fritid innehållande andra måsten såsom läxor och att läsa, men hade en önskan om fler 
måsteaktiviteter då personen upplevde sig ha mycket fritid varje dag. En deltagare såg sin fritid 
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som en möjlighet till att testa på nya aktiviteter och ville inte ha en fritid som hela tiden såg 
likadan ut. 

4.2.3 Faktorer som påverkar meningsfullhet av fritid  
Majoriteten av deltagarna beskrev att möjligheten till att själv få bestämma över sin fritid ökade 
känslan av tillfredsställelse och den upplevda känslan av meningsfullhet för sin fritid. En 
deltagare förklarade exempelvis att vad som gör personen nöjd är att själv få bestämma över 
sin fritid och en annan beskrev att om en aktivitet inte gjorde personen nöjd, undveks den. 
Genom att personerna själva kunde välja vad de ville och inte ville göra på sin fritid, ökade 
känslan av meningsfullhet, vilket illustreras i följande citat: 
 

 “Jag är nöjd för att jag gör de aktiviteter jag vill göra på fritiden” - Person 8 (kille) 
 
Aktiviteter som att umgås med familjen, träffa kompisar, gå till kyrkan eller spela volleyboll 
ökade meningsfullheten av fritid för många deltagare. Tid med familjen var något som flertalet 
deltagare framställde som meningsfullt. Fritiden gav personerna tid till att sitta ner tillsammans 
med familjen för att prata, något som värderades högt och bidrog till en ökad känsla av 
meningsfullhet. Även aktiviteter för att hjälpa någon annan beskrevs vara meningsfulla då den 
bidrog till att göra någon annan tillfredsställd. Dessa aktiviteter bidrog till att personerna 
upplevde sin fritid som mer meningsfull. Att spela fotboll beskrev flera deltagare som en 
förekommande aktivitet på sin fritid. En deltagare förklarade att det som gjorde fotbollen till 
en meningsfull aktivitet var att personen både fick träna kondition och ha roligt med sina 
kompisar. Det fanns aktiviteter på fritiden som personerna beskrev som mindre meningsfulla, 
det kunde exempelvis vara städa, transportera sig, diska eller titta på TV. En förekommande 
förklaring till detta var att det upplevdes vara mindre roliga aktiviteter. Majoriteten av 
deltagarna beskrev i helhet sin fritid som meningsfull och uttryckte tacksamhet över att ha 
fritid. En deltagare uttryckte sig på detta vis:  
 
“Fritid är allt för mig. Jag visste inte vad fritid var innan jag kom till Sverige och när jag 

var liten hade jag ingen fritid” - Person 11 (kille) 
 
Den sociala miljön hade också inverkan på hur aktiviteter på fritiden upplevdes som mer eller 
mindre meningsfulla och omgivningen visade sig vara en faktor som kunde påverka vad en 
person valde att göra på sin fritid. En deltagare beskrev exempelvis att beroende på vad 
kompisarna gjorde, avgjorde det även vad denne person valde att göra. Ungefär hälften av 
deltagarna föredrog att genomföra sina aktiviteter ensam som tillsammans med andra. 
Exempelvis genomfördes aktiviteterna att spela fotboll och Tv-spel ofta tillsammans med 
andra, medan sitta med mobilen, städa och läsa oftast gjordes ensamma. De deltagare som 
föredrog att göra sina aktiviteter på fritiden ensamma förklarade att det var på grund av att dem 
upplevde minskad tillfredsställelse när de hade människor runt sig, exempelvis på grund av 
hög ljudvolym och för mycket prat. En annan föredrog att vara ensam, för att personen då visste 
vad som skulle göras. Till det motsatta, ansåg andra deltagare att fritiden blev mer meningsfull 
när de hade andra runt omkring sig då det inte var roligt att vara ensam. En deltagare ansåg att 
det snabbt blev tråkigt om en aktivitet genomfördes ensam och ville därav hellre göra aktiviteter 
tillsammans med andra. En deltagare beskrev att aktiviteter som genomfördes ensam gav tid 
till mycket tänkande och reflektioner kring sin bakgrund, vilket minskade känslan av 
meningsfullhet och illustreras i följande citat:  
 
Den sämsta aktiviteten tycker jag är att sitta hemma ensam och använda mobilen, det får 

mig att tänka mycket på min bakgrund och får mig att må sämre - Person 11 (kille) 
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5. Diskussion  
I diskussionsdelen presenteras en metod- och en resultatdiskussion.  

5.1 Metoddiskussion  
Resultatet från denna studie med 18 deltagare inte representativt för hela målgruppen unga 
vuxna som på grund av flykt nu bor i Sverige, då insamlad data från färre deltagare minskar 
möjligheten till ett generaliserbart resultat (Bryman, 2011). Ytterligare en faktor som påverkat 
representativiteten är det bekvämlighetsurval som använts för studien, vilket är ett avsiktligt 
och icke-sannolikhetsurval. Däremot är bekvämlighetsurval en bra urvalsmetod då resurser är 
begränsade. Urvalet används när det finns fler alternativ som är aktuella, men när forskaren tar 
det alternativ som är enklast och mest fördelaktigt (Denscombe, 2016). Utifrån detta ansågs 
urvalsmetoden vara lämplig då författarna visste vilka kontakter som kunde vara behjälpliga 
för att få tag på deltagare samt då studien hade begränsade resurser såsom begränsad tidsperiod.  
 
I denna studie användes aktivitetsdagbok som huvudmetod och intervju som kompletterande 
metod. Aktivitetsdagboken gav i huvudsak svar på vilka aktiviteter som utfördes och dess 
meningsfullhet, medan intervjun gav en djupare bild av hur deltagarna upplevde sin fritid. 
Deltagarnas ifyllning av aktivitetsdagböckerna kan ha påverkats av den definition av fritid som 
använts i studien, vilket var att dokumentera alla aktiviteter som genomfördes innan och efter 
skoltid. Under intervjutillfällen kunde däremot vissa deltagare förklara att några av de 
aktiviteter som dokumenterats egentligen inte upplevdes som fritid, utan bara skrevs ner på 
grund av den tid på dagen aktiviteten utfördes, exempelvis att studera. Utifrån de sex intervjuer 
som genomfördes, kunde missförstånd i aktivitetsdagboken förklaras, vilket hjälpte författarna 
att tolka aktivitetsdagböckerna rätt. Att använda dessa två metoder påvisades vara positivt då 
de kompletterade varandra bra. Att använda mer än en metod för datainsamling kan benämnas 
som triangulering. Genom triangulering kan ett område ses ur fler perspektiv och generera 
större tillförlitlighet i resultaten (David & Sutton, 2016; Bryman, 2011). Användningen av två 
metoder gav ett rikt material, ökad förståelse och bekräftelse i att studiens syfte blev besvarat. 
De språkskillnader som stötts på under arbetet kan ha ökat risken för missförstånd kring olika 
begrepps betydelse och därmed påverkat studiens resultat. Exempelvis har begreppet 
meningsfullhet missuppfattats av vissa deltagare vid ifyllning av aktivitetsdagbok, och det 
uppkom därför behov av “nya” förklaringar vid intervjutillfällena. Genom begreppsapparaten 
som skapades inför datainsamling har liknande förklaringar alltid getts och begreppen har 
kunnat behålla sin innebörd. För att öka förståelsen av studiens resultat och med respekt för 
deltagarna, togs beslutet att använda de kondenserade meningsenheterna vid exemplifierande 
citat i resultatdelen.  
 
Under en senare del i arbetsprocessen är författarna medvetna om att en pilotstudie hade kunnat 
genomföras på aktivitetsdagboken, då den är skapad av författarna själva. Detta för att 
undersöka om instruktionerna kring aktivitetsdagboken var förståeliga samt om den svarade på 
studiens syfte. Vid ifyllning av aktivitetsdagboken fick deltagarna möjlighet till stöd från sina 
lärare, vilket ökade deltagarnas medvetande om deras medverkan och säkerställde att boken 
fylldes i på ett förståeligt och rätt sätt. Senare i arbetsprocessen har även det evidensbaserade 
bedömningsinstrumentet Occupational Questionnaire (OQ) upptäckts, som undersöker vilka 
aktiviteter individer utför och hur dessa upplevs (Kielhofner, 2012). Innehållet i studiens 
aktivitetsdagbok kan liknas med OQ vilket anses vara en styrka för aktivitetsdagbokens 
utformning och innehåll. Författarna anser att aktivitetsdagboken har fångat det som var av 
intresse att undersöka. Även studiens intervjuguide har utformats av författarna själva, med 
stöd i referenser (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Två pilotintervjuer genomfördes 
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med syftet att undersöka om intervjuguidens frågor fångade upp det innehåll som skulle svara 
på studiens syfte samt hur frågorna var formulerade utifrån ett språkligt perspektiv (Patel & 
Davidson, 2011; Dalen, 2015), då målgruppen har vissa svårigheter med det svenska språket. 
Författarna anser att insamlad data via intervjuguiden svarade på studiens syfte, därav stärks 
användandet av guiden. Att de förändringar som skedde efter pilotintervjuerna endast handlade 
om struktur och formulering, motiverar valet att använda den data som samlades in vid 
pilotintervjuerna i studiens slutliga resultat. Under intervjutillfällena upplevdes deltagarna vara 
närvarande, intresserade och samarbetsvilliga, då de svarade utförligt, frågade om de inte 
förstod och visade ett genuint engagemang för studien. Kvale & Brinkmann (2014) menar att 
detta är en förutsättning för att få ett trovärdigt och bra material. För att alla deltagare skulle 
känna sig trygga vid intervjutillfället, genomfördes intervjuerna på elevens skola i en miljö som 
var lugn, välkänd och trygg för personen.  
 
Valet att använda ICF som mall vid analys av aktivitetsdagböckerna bidrog till ökad 
tillförlitlighet och tydlighet i resultatet. Fördelen med att använda en teoretisk ram är 
objektiviteten som blir i forskningen. Teorin, ICF i detta fall, styr tolkningen av insamlad data 
vilket bidrar till att tolkningen inte endast beror på forskarens subjektiva bedömningar. 
Nackdelen är att då utgångspunkten är i en teori, finns det risk att nya upptäckter förbises 
(Davidson och Patel, 2011). Författarna anser dock att en fördel med ICF’s aktivitetsdomäner 
är att de innefattar alla livsområden, vilket har gjort att ingen aktivitet har behövts uteslutas. 
En nackdel med ICF och något som kan ha påverkat resultatet är att en aktivitet kan tolkas på 
olika sätt och därmed passa in under olika aktivitetsdomäner. Ett exempel på detta är aktiviteten 
att promenera, som har tolkats som Förflyttning då domänen handlar om att röra sig omkring, 
gå och springa. Aktiviteten hade också kunnat passa in under domänen Personlig vård, då 
motion kan kopplas till att sköta sin hälsa. Författarna har diskuterat för- och nackdelar med 
val av aktivitetsdomän och är därför trygga i de beslut som tagits.  

5.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att upplevelsen av när fritiden inträffade varierade och att upplevd 
meningsfullhet av fritid påverkades av personens sociala miljö och möjligheten till 
självbestämmande. Aktiviteter på fritiden hade också olika värden för personer och aktiviteter 
tillhörande Mellanmänskliga interaktioner och relationer utfördes minst medan 
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv utfördes mest.  
 
I studiens resultat framkom det att individer ser på aktivitet på olika sätt. Ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv är upplevelsen av aktivitet och fritid subjektiv, där de aktiviteter 
som väljs att utföras, påverkas av individens identitet (Eklund, Tjörnstrand, Sandlund & 
Argentzell, 2017; Goodman, Hurst & Locke, 2008). En förändring av individens identitet kan 
ske vid flykten till ett nytt land (Watzlawik & Brescó de Luna, 2017), vilket i sin tur avgör hur 
personen upplever aktivitet och fritid. Den skilda upplevelsen visade sig exempelvis då flera 
deltagare såg aktiviteten laga mat som en måsteaktivitet som var tvungen att göras, medan 
andra såg matlagningen som en viljeaktivitet som de hade ett genuint intresse för. Den 
subjektiva upplevelsen av aktivitet har påverkat denna studies resultat, då det har avgjort vilka 
aktiviteter personerna har skrivit i sin aktivitetsdagbok och berättat om under intervjutillfällen. 
Exempelvis är äta en aktivitet som flera personer, enligt aktivitetsdagböckerna, inte gjort på tre 
dagar. Författarna tolkar att uteslutningen av vissa aktiviteter har att göra med hur personen ser 
på aktiviteten och hur den värderas, eller inte värderas som en aktivitet på fritiden. Därav har 
det blivit tydligt att deltagarna upplever sin fritid olika, vilket också är en förklaring till att 
någon har skrivit ner 14 aktiviteter under tre dagar, medan en annan skrivit ner 36. Den 



 15 

nationella arbetsterapeutiska organisationen AOTA (2002) beskriver fritid som aktiviteter som 
utförs utöver arbete, sömn och egenvård. Med detta arbetsterapeutiska synsätt hade resultatet i 
denna studie sett annorlunda ut, då 13% av alla aktiviteter är inom Personlig vård (egenvård) 
och 8% inom Allmänna uppgifter och krav (sömn). Därmed hade 21% av aktiviteterna i 
resultatet uteslutits. Resultatet visar att aktiviteter utfördes med olika syften och upplevdes som 
mer eller mindre meningsfulla beroende på aktivitetens värde. Att träna/spela fotboll var en 
vanligt förekommande aktivitet hos deltagarna och kan enligt ValMO-modellen (Erlandsson 
& Persson, 2014) ha ett konkret värde då personen ser ett resultat och utvecklas i rollen som 
fotbollsspelare. Det kan också ha ett självbelönande värde då personen tycker det är roligt att 
spela fotboll. Det sociosymboliska värdet kan vara att det är en tradition inom familjen att spela 
fotboll eller att det stärker känslan av att tillhöra något, i detta fall ett fotbollslag. Dessa olika 
värden kan också förklara deltagarnas syn på matlagning som både en vilje- eller 
måsteaktivitet, där värdet påverkar vilket syfte aktiviteten får.  
 
Förutsättningar för en meningsfull fritid visade sig för deltagarna vara möjligheten till att få 
bestämma själv, den sociala miljön och att få vara i en omgivning de själva önskade. Detta 
stärks av resultatet i en annan studie (Edge, Newbold & McKeary, 2014) som menar att 
möjligheten till att vara i en stödjande miljö och i stödjande relationer som underlättar 
självbestämmande var en av de mest betydelsefulla faktorerna för att uppnå hälsa som flykting. 
Deltagare i studien skattade aktivitetsdomänen Mellanmänskliga interaktioner och relationer 
som mest meningsfull, men det var också den domän som utfördes minst. I motsats till detta 
var Hemliv den aktivitetsdomän som utfördes näst mest, men hade delad lägst skattad 
meningsfullhet. Båda dessa resultat är värdefulla fynd som visar att aktiviteter kan utföras mer 
sällan men när de väl utförs, skattas som mycket meningsfulla och tvärtom. Kommentarer och 
intervjusvar har visat att orsaken till att Hemliv skattas som mindre meningsfulla kan vara att 
det ofta är aktiviteter som måste göras, men som inte anses vara roliga eller meningsfulla. Ett 
exempel på en kommentar var att “det är jobbigt men jag måste hjälpa till”. Detta kan också 
kopplas till ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) och i detta fall har måsteaktiviteter 
inom Hemliv ett lågt självbelönat och sociosymobiskt värde då aktiviteten inte upplevs vara 
rolig eller meningsfull. Måsteaktiviteter kan dock ha ett högt konkret värde, då exempelvis 
måsteaktiviteten laga mat görs med resultatet i åtanke. En aktivitet som skattas lågt men utförs 
mycket, kan vara en faktor som skapar obalans i en individs aktivitetsliv. Detsamma gäller det 
motsatta, om en aktivitet skattas högt men inte utförs ofta.  
 
Resultatet i denna studie visar att nästintill 60% av aktiviteterna på fritiden skattades som 
“extremt meningsfull” och “meningsfull”. Ingen aktivitetsdomän hade ett skattat medelvärde 
under tre, vilket visar att de flesta deltagarna ansåg att större delen av sin fritid var meningsfull. 
Två huvudsakliga faktorer som var avgörande för att deltagarna i denna studie skulle känna 
meningsfullhet över sin fritid var den sociala miljön och möjligheten till självbestämmande. 
Till skillnad från detta, visar tidigare studier att asylsökande upplever en känsla av att vara 
övervakad, ha minskad frihet med en begränsad kontroll över sitt liv, styrda av auktoritet och 
beroende av systemen i det nya landet (Lintner & Elsen, 2017). Asylsökandes brist på 
självbestämmande och minskade valmöjligheter kring sin fritid skapar ohälsa och kan påverka 
graden av meningsfullhet (Burchett & Matheson, 2010; Johnson, 2003). Att delta i 
meningsfulla aktiviteter är en avgörande faktor för att kunna utveckla och bibehålla 
livstillfredsställelse, mental och fysisk hälsa (Creek, 2008; Kielhofner, 2012; Trombly Latham, 
2014). Olikheten som visat sig i resultaten mellan denna studie och tidigare studier anser 
författarna bero på att deltagarna i denna studie har haft en social miljö och rätt till 
självbestämmande, något som deltagarna i tidigare studier saknat. Ytterligare något som kan 
påverka tillfredsställelse är skillnaden mellan att bo på asylboende eller i eget boende. En 
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oförmåga att kunna uttrycka sig själv och sin identitet i sitt vardagliga liv har i studier visat sig 
påverka livstillfredsställelse och välbefinnande (Burchett & Matheson, 2010). 
 
Resultatet visar på att aktivitetsdomänen Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
förekom mest, vilket har påverkats av att det var en väldigt bred domän som inkluderade många 
olika aktiviteter, allt från religiösa aktiviteter till att titta på TV eller spela fotboll. Aktiviteter 
inom domänen Mellanmänskliga interaktioner och relationer visade sig vara de som var minst 
förekommande, vilket har tolkats kan bero på att deltagarnas sociala nätverk är litet och därav 
utfördes exempelvis aktiviteten “umgås med kompisar” mer sällan. Statistiska centralbyrån 
(SCB, 2017) har tagit fram statistik som liknar resultatet i denna studie, där det visar sig att en 
stor del av fritiden utgörs av Tv-tittande, medan social samvaro är en aktivitet som individer 
ägnar mindre tid åt. Socialstyrelsen (2015) menar att asylsökande ofta har ett begränsat socialt 
nätverk. Den sociala miljön visade sig ändock ha stor inverkan på deltagarnas 
aktivitetsutförande och hur tillfredsställda de var med sin fritid. Att miljön kan utgöra både 
hinder och möjligheter för aktivitetsutförande är även något som Kielhofner (2012) beskriver.  
 
Resultatet visar att vissa deltagare endast har fritid på lördagar och söndagar, vilket är en 
avsevärd skillnad i jämförelse med de deltagare som ansåg sig ha fritid varje vardag innan och 
efter skolan samt på helgen. För lite, eller för mycket fritid, skapar en obalans mellan aktiviteter 
och olika aktivitetsområden samt påverkar tiden och möjligheten till att utföra de aktiviteter 
som man vill och behöver. Däremot är det individens subjektiva upplevelse som avgör vad som 
är rätt mängd och variation av aktiviteter (Håkansson & Wagman, 2014). En obalans mellan 
olika aktivitetsområden är något som i sin tur kan leda till aktivitetsobalans för deltagarna 
(AOTA, 2002) och öka risken för ohälsa (Townsend & Wilcock, 2004; Eklund & Argentzell, 
2016). Obalansen kan också relateras till tidsanvändning. Statistik från SCB (2017) visar att 
personer i Sverige har cirka 5h fritid per dag (kvinnor 4h och 54 min, män 5h och 23 min). 
Deltagarna i denna studie hade fritid i snitt 6,75h per dag. Att tiden skiljer sig åt kan bero på 
hur SCB har definierat fritid i jämförelse med den definition som använts i denna studie (alla 
aktiviteter som görs innan och efter skolan). Det kan också bero på att SCB:s statistik grundar 
sig på personer mellan 20–64 år, medan deltagarna i denna studie är mellan åldrarna 16–19. En 
persons ålder påverkar hur mycket tid som läggs på fritid. Barn och unga har exempelvis mer 
tid för fritid medan en person i vuxen ålder förväntas lägga mer tid på arbete och 
omhändertagande (Hendry, 1983).  
 
På grund av studiens urval och omfattning, är resultatet inte representativt. Trots detta anses 
resultatet vara viktigt och värdefullt, då det ger en bild av hur dessa 18 personers fritid ser ut 
och upplevs. Det är en målgrupp som under senaste åren har vuxit enormt och som kommit att 
bli en stor del av det svenska samhället. Fortsatt framtida forskning inom området och kring 
målgruppen behövs. Förslagsvis med fokus på hur arbetsterapiprofessionen påverkas av denna 
samhällsförändring och hur arbetsterapeuten kan arbeta med att öka möjligheterna för denna 
målgrupp. Både för att öka delaktighet i meningsfulla aktiviteter men också i samhället, då det 
enligt Liljeberg (2005) finns samband mellan människors hälsa och delaktighet och inflytande 
i samhället. 
 
Konklusion  
Studien visar på att unga vuxna, nu boende i Sverige på grund av flykt, till största del upplever 
sin fritid som meningsfull. Meningsfullheten visade sig påverkas av vilket syfte och värde 
aktiviteterna hade men även av individens sociala miljö och möjligheten till självbestämmande. 
Aktiviteter på fritiden som var mest förekommande föll in under domänen 
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv och var exempelvis att spela fotboll, spela 
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spel eller religiösa aktiviteter. Vilka aktiviteter som utfördes samt den mängd tid fritid 
deltagarna ansåg sig ha varierade beroende på hur varje individ såg på sin fritid. Mängden tid 
fritid påverkar i sin tur vilken tid som kan läggas på vardera aktivitetsområde, vilket avgör 
balansen eller obalansen i individens aktivitetsliv.  
 
Centralt inom arbetsterapi är kunskapen om aktivitet och dess inverkan på hälsa. Författarna 
anser att studiens resultat är ett kunskapsunderlag som kan vara ett stöd för arbetsterapeuter 
och andra yrkesgrupper som arbetar med målgruppen. Detta då studien ger en ökad 
medvetenhet om vad personer som kommer till Sverige på grund av flykt gör på sin fritid samt 
hur de upplever sin fritid som mer eller mindre meningsfull.  
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Bilaga 1. Informationsbrev lärare  
 
Hej!  
Vi heter Elin och Lina och läser sista året på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Vi ska skriva ett examensarbete med syftet att “undersöka vilka fritidsaktiviteter 
unga vuxna födda utanför Sverige utövar samt hur dessa fritidsaktiviteter upplevs”. 
Fritidsaktiviteter innebär i detta fall de aktiviteter som görs efter skoltid.  
 
Din roll som lärare under arbetets gång: 

● Vara länken mellan oss och deltagarna  
● Lämna ut informationsbrev till deltagarna för underskrift (samt skicka tillbaka dessa 

till oss senast fredag v. 43)  
● Hjälpa oss att tydliggöra syftet eller svara på andra eventuella frågor från deltagarna 
● Vi postar aktivitetsdagboken, som lämnas ut av er och besvaras av deltagarna 
● Vid behov/om möjligt, ger du deltagarna stöd i att fylla i aktivitetsdagboken 

 
Deltagarnas medverkan innebär: 

● Att fylla i aktivitetsdagbok under 3 dagar (v. 45) 
● Dagboken innebär att varje dag skriva ner vilka fritidsaktiviteter som utförts, samt 

skatta meningsfullheten av dessa i skalan 1-5.  
● Eventuellt delta i en intervju som kommer genomföras av oss studenter (ca 30 

minuter), endast två elever/klass behövs för intervju. Dessa två väljs ut efter insamling 
av aktivitetsdagböcker. Intervjun kommer ske på skolan och anteckningar kommer 
föras av deltagarnas svar, samt inspelning. Tid och datum för intervju bestäms med 
varje deltagare för sig (intervjuer kommer ske v. 47/49).  

 
Alla uppgifter, både från lärare och deltagare, kommer att hanteras konfidentiellt och i den 
slutgiltiga redovisningen av examensarbetet är alla uppgifter anonyma. Detta innebär att 
ingen som deltar i studien kommer kunna identifieras i arbetet. Det är helt frivilligt att delta i 
studien och var och en har rätt att ställa in sin medverkan utan att uppge orsak. Viktigt är 
också att denna medverkan inte ska ha en negativ påverkan på deltagarnas skolgång eller din 
roll som lärare. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Elin Gunnarsson                                                       Lina Stern   
Mail: XXXXX                                       Mail: XXXXX 
Tel: 070–XXXXXXX                                                       Tel: 072–XXXXXXX  
Linköpings Universitet      Linköpings Universitet  
 
Handledare: Moa Yngve 
Mail: XXXXX 
Tel: 011-XXXXXX 
Leg. Arbetsterapeut/Doktorand 
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Information som ges till klassen  
● Två arbetsterapeutstudenter från Norrköping ska genomföra ett examensarbete med 

syftet att “undersöka vilka fritidsaktiviteter unga vuxna som är födda utanför Sverige 
utövar samt hur dessa upplevs”. De vill ta reda på detta då arbetsterapeuter arbetar 
mycket för att främja hälsa genom delaktighet i aktivitet. Därmed blir det intressant 
att undersöka vilka aktiviteter som kan vara mer eller mindre meningsfulla.   

● Fritidsaktiviteter innebär de aktiviteter ni utför efter skolan, aktiviteter är i princip allt 
man gör. Det kan vara allt från att exempelvis laga mat, spela fotboll, läsa en bok, 
vila, se på film, träffa vänner, spela spel på mobilen etc.  

● Aktivitetsdagboken ska fyllas i under tre dagar, med plats för sex exempel på 
aktiviteter, men alla behöver inte fyllas i. Informera deltagarna att det är okej att inte 
alla exempel fylls i, vissa dagar kanske man endast utför aktivitet “vila i soffan”, för 
att på så vis få det så ärligt som möjligt. Hur pass meningsfulla dessa aktiviteter är ska 
skattas på en skala från 1–5.  

● Vid behov/möjlighet ges deltagarna stöd från läraren för att fylla i aktivitetsdagboken 
● För att få en djupare förståelse för aktivitetsdagböckerna och deltagarnas upplevelse 

av sin fritid, kommer två stycken från varje klass att intervjuas (totalt sex intervjuer). 
Dessa meddelas i god tid inför intervju - vi kontaktar varje lärare vilka två som ska 
intervjuas, som för detta vidare till specifik person. Detta för att vi måste begränsa 
vårt urval.  

● Att delta är frivilligt och var och en har rätt att hoppa av utan att uppge orsak.  
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Bilaga 2. Informationsbrev elever  
 
Hej!  
Vi heter Elin och Lina och läser sista året på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Vi ska skriva ett examensarbete och är intresserade av att undersöka vilka 
fritidsaktiviteter unga vuxna födda utanför Sverige utövar, samt hur dessa fritidsaktiviteter 
upplevs. Med fritidsaktiviteter menar vi det du gör innan och efter skoltid.  
  
Att delta i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta utan att uppge orsak. 
Resultatet kommer formuleras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vem som varit 
med i studien.  
  
Din medverkan innebär: 

● Att du ska fylla i en aktivitetsdagbok under tre dagar, där du skriver vad du gjort för 
fritidsaktiviteter innan och efter skoltid. Meningsfullheten för dina utförda 
fritidsaktiviteter skattas på en skala från 1–5.  

● Att du eventuellt ska delta i en intervju på cirka 30 minuter som kommer genomföras 
av oss studenter. Vi kommer exempelvis ställa frågor kring hur du upplever din fritid, 
vilka aktiviteter du ser som mer eller mindre meningsfulla och varför. Tid och plats 
för eventuell intervju bestämmer vi tillsammans med dig och din lärare. Intervjun 
kommer att spelas in och det är vi studenter, samt vår handledare som kommer ha 
tillgång till inspelningen.  

● Din lärare godkänner att ifyllning av dagbok och deltagande i intervju kommer ske på 
skoltid och har ingen påverkan på din skolgång.  

● När vårt examensarbete är färdigt får du möjlighet att läsa det, om du vill.  
 
Kontakta oss gärna om du har frågor! 
Med vänliga hälsningar,  
 
Elin Gunnarsson                                                      Lina Stern   
Mail: XXXXX                                    Mail: XXXXX 
Tel: 070–XXXXXXX                                                 Tel: 072-XXXXXXX 
Arbetsterapeutprogrammet    Arbetsterapeutprogrammet                   
Linköpings Universitet                                               Linköpings Universitet 
 
Handledare: Moa Yngve 
Mail: XXXXX 
Tel: 011–XXXXXX 
Leg. Arbetsterapeut/Doktorand 
 
 

Behåll denna del! 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 



 26 

Samtycke till deltagande  
Att samtycka till deltagande innebär att fylla i en aktivitetsdagbok samt eventuell intervju. 
Aktivitetsdagbok fylls i under tre dagar v.45. Tid och plats för eventuell intervju bestämmer 
vi tillsammans med dig och din lärare.  
 

____________________________________  _____________________ 
Underskrift       Datum 
 
____________________________________ 
Namnförtydligande  
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Bilaga 3. Utdrag ur aktivitetsdagbok  

 
 

Aktivitetsdagbok  
 
Denna dagbok används som metod för att besvara syftet “vilka fritidsaktiviteter unga 
vuxna födda utanför Sverige utövar, samt hur dessa fritidsaktiviteter upplevs”. Du ska 

fylla i denna dagbok under tre dagar, där du ska skriva ner vilka fritidsaktiviteter du 
utövar, under hur lång tid, samt hur meningsfull fritidsaktiviteten känns på en skala 

från 1–5. Med fritidsaktiviteter menar vi det du gör innan och efter skoltid. Med 
meningsfullhet menar vi vilken betydelse du känner att fritidsaktiviteten har för dig. 

 Det är viktigt att det är du själv som svarar!  
 

Namn: _______________________________________________ 
 

Ålder: _______________________________________________ 
 

Kön:  _______________________________________________ 
 

Ursprung: ____________________________________________ 
 

Jag har varit i Sverige sedan år: ___________________________ 
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Dag 1  
Fritidsaktivitet: 
vad har du gjort 
idag?  

Tid i 
minuter  

Hur meningsfull är 
denna aktivitet för 
dig? (ringa in)   
1 = Meningslös                  
2 = Gör det helst inte          
3 = Inget speciellt            
4 = Meningsfull  
5 = Extremt meningsfull  

Något annat du 
tänkte/kände under 
aktiviteten  

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
 

  1    2    3    4    5   
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Bilaga 4. Intervjuguide  
 
Inledning 
Tack för att du är här idag, vi uppskattar att det kommer ta ca 30 minuter. Vi vill berätta vårt 
syfte med vår studie igen: “att undersöka vilka fritidsaktiviteter unga vuxna födda utanför 
Sverige utövar samt hur dessa fritidsaktiviteter upplevs”. Vi vill även att du ska vara 
medveten om att du hela tiden kan avbryta, utan att uppge orsak. Vi kommer spela in det du 
säger, samt föra lite anteckningar - det är bara vi två studenter och vår handledare som 
kommer ha tillgång till det. Intervjun kommer vara en vidareutveckling av din 
aktivitetsdagbok, där vi kommer ställa frågor om hur du upplever din fritid. Avbryt oss om 
det är något under intervjun som du inte förstår.  
 
1. Hur har det gått att fylla i aktivitetsdagboken? 

● Om negativt svar, varför? Vad var det som var svårt?  
● Har du fyllt i den själv?  

2. Har du förstått vad meningsfullhet innebär? 
● Förklaring: som vi använde meningsfullhet i aktivitetsdagboken var det på en 

skala från meningslös - gör det helt inte - inget speciellt - meningsfull och 
extremt meningsfull. Där extremt meningsfullt innebär att aktiviteten har ett 
stort värde för dig, att du har ett intresse av att göra det och att det får dig att 
må bra. 

3. Vad är fritid för dig?  
4. Vad tycker du om att göra på din fritid? 
  
Aktivitet 
5. Har du själv valt att göra dessa aktiviteter? 

● Om inte, vem bestämmer? 
6. Är du nöjd över dina fritidsaktiviteter som du utför? 

● Om ja, vad gör dig nöjd?  
● Om nej, varför inte?  

7. Skulle du vilja att din fritid såg annorlunda ut? 
● Om ja, hur skulle du då vilja att den såg ut?  

8. Hur kom det sig att du utförde X? (ta något från aktivitetsdagboken som sticker ut) 
 
Meningsfullhet 
9. Vilken av dina fritidsaktiviteter mår du bäst av att utföra? 

● Vad gör den extra viktig? 
10. Finns det fritidsaktiviteter som får dig att må mindre bra? 

● Om ja, vilka faktorer är avgörande för det?  
  
Social miljö 
11. Utför du dina fritidsaktiviteter ensam eller tillsammans med andra? 

● Vad tycker du om det?  
● Vad föredrar du, aktiviteter ensam eller tillsammans med andra?  
● Varför? 

  
Nu ska vi strax avsluta intervjun, men innan det vill vi bara ställa två avslutande frågor.  
 
Avslutande frågor: 
12. Var detta en vanlig vecka för dig? 
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● Om nej, vad är det som varit annorlunda?  
13. Har du något annat du vill ändra eller lägga till? 
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Bilaga 5. Översiktsmatris aktivitetsdagböcker  
 

ID Lärande 
och att 
tillämpa 
kunskap 

Allmänna 
uppgifter 
och krav 

Kommu-
nikation 

För- 
flyttning 

Personlig 
vård 

Hemliv Mellan- 
mänskliga 
interaktioner 
och relationer  

Samhälls- 
gemenskap, 
socialt och 
medborgerligt 
liv 

Totalt 
antal 
aktiviteter 
(h) 

  Antal utförda aktiviteter inom varje aktivitetsdomän   

1 2 1 1 2 2 2 2 2 14 (16) 

2 3  2  1 3 2 3 14 (11) 

3 1 1 3  2 1  6 14 (11) 

4 1 1 2 1 1 4 1 13 24 (17) 

5 2  1 3 3 4 2 6 21 (25) 

6 2  3 2  7 3 5 22 (21) 

7 2 2 4 3 4 2  6 23 (14) 

8 2 1  1 4 2 1 4 15 (13) 

9  4 1 3 3 3 1 6 21 (21) 

10 2 2 1 1  3  5 14 (16) 

11 1   7 7 4  9 28 (25) 

12 10  5 4 4 3 1 9 36 (21) 

13 2 4  3 4 3 2 7 25 (28) 

14  5 1 3 4 1 1 6 21 (30) 

15 3 6  2 6 1 3 7 28 (19) 

16 3 3 4 1    4 15 (16) 

17 2 2 1  1 4 2 7 19 (33) 

18 6   1 6 3 1 19 36 (28) 

Totalt 
antal 
gånger 
(h) 

44 (37) 32 (44) 29 (18) 37 (36) 52 (29) 50 (37) 22 (22) 124 (142) 390 

  
 


