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Utgångspunkter

Den sociala kontexten ger förutsättningar för 
vänskap.

Vänskap påverkar välmående och 
riskbeteenden.



Vad är vänskap?

 Tillhörighet och identitet
 Stöd, hjälp och information
 Anförtroende och närhet
 Delade aktiviteter
 Makt och hierarki
 Utbyte eller altruism?



Tidigare forskning

 Fritidsaktiviteter ger möjligheter till vänskap 
genom upprepade, frivilliga möten med 
kamrater.

 Vänner kan rekrytera varandra till 
fritidsaktiviteter.



Integration och vänskap för 
ungdomar med invandrarbakgrund

Utifrån Berrys teori om integration:
 Vänner med liknande invandrarbakgrund ger  

känsla av identitet och kontinuitet
 Vänner med inhemsk bakgrund ger ökad 

tillgång till majoritetssamhällets resurser 
 Tillgång till båda ökar möjligheten för integration 



Syfte

Att bland ungdomar med utländsk bakgrund 
undersöka de ömsesidiga associationerna mellan 
å ena sidan besök på ungdomsgårdar respektive 
deltagande i strukturerad fritidsverksamhet, 
å andra sidan totalt antal vänner dels oavsett 
ursprung, dels antal vänner fördelat på inhemsk 
och invandrarbakgrund.



Longitudinella modeller:

 Hur fritidsaktiviteter förutsäger vänskap ett år senare 
och vice versa.

- Hur vänskap är relaterat till riskbeteenden.
 Då vi skiljer mellan vänner med inhemsk och utländsk 

bakgrund
• kontrolleras även för antalet klasskamrater med 

inhemsk och utländsk bakgrund.



Urval

 De som deltagit både i våg 2 och våg 3  - 1.185  
ungdomar (63 % av LoRDIAs totalpopulation).

 Åk 7/8 (dvs 13-14 år gamla) i våg 2 och åk 8/9 (dvs 
14 och 15 år) i våg 3

 Av dessa hade 203 utländsk bakgrund – födda 
utomlands eller båda föräldrarna födda utomlands 
och läste svenska som andra språk



Statistisk metod

 Cross-lagged panel model – där data från två 
datainsamlingar används  

 Undersöker dels hur kamratstruktur påverkar val av 
fritidsaktivitet ett år senare

 dels hur fritidsaktivitet påverkar kamratstruktur ett år 
senare.

 med kontroll för andra påverkansfaktorer 



Centrala mått
 Antal vänner = Antal som nominerat personen som en av 

sina bästa vänner
 Dels totalt (oberoende av bakgrund) dels fördelat på 

inhemsk och utländsk bakgrund.

 Fritidsintressen
 Hur ofta under en vecka brukar du besöka 

ungdomsgård, fritidsgård eller liknande?
 Hur ofta under en vecka deltar du i organiserad 

ledarledd fritidsaktivitet där du utvecklas i det du gör (idrott, 
kultur, natur, politik eller annat)? 

 Besvaras med Aldrig/ Mindre än en dag i veckan/ En dag 
i veckan/ Oftare



Kontroll för eventuella inverkande 
faktorer

 Familjeekonomi  (enkät)
 Normbrytande beteenden (enkät)
 Bruk av alkohol och droger (enkät)
 Skolfrånvaro (skolregister)
 Förmåga att tala svenska (lärarskattning) 
 Andel av klasskamrater med utländsk bakgrund 

(framräknat från primära uppgifter) 



Grundmodell för analys



Resultat: 
Fritidsaktiviteter och vänskap

 Fler besök på fritidsgårdar förutsäger fler vänskapsband mellan 
ungdomar med utländsk bakgrund.

 Men ger inte fler vänner med svensk bakgrund
- Ungdomar med utländsk bakgrund besöker oftare fritidsgårdar.
- Ungdomar med högre substansbruk (oberoende av bakgrund) 

besöker oftare fritidsgårdar.
 Deltagande i strukturerande ledarledda aktiviteter förutsäger fler 

vänskapsband oberoende av bakgrund. 
- Ungdomar med inhemsk bakgrund deltar oftare i strukturerade 

aktiviteter. 



Vänskap och riskbeteenden

 Ett större antal vänner med inhemsk bakgrund är relaterat till bättre 
skolresultat för samtliga ungdomar.

- Inflytande? Ungdomar med inhemsk bakgrund har bättre betyg. 
Rimligen får man bättre förmåga i svenska språket genom att ha 
vänner som talar svenska som första språk.

 Ett större antal vänner med utländsk bakgrund är relaterat till mer 
småbrottslighet (delinquency) för ungdomar med inhemsk bakgrund.

- Tycks dock inte bero på inflytande från ungdomar med utländsk 
bakgrund, eftersom de generellt rapporterar mindre småbrottslighet.

 Inga belägg för att kamratstruktur är relaterat till substansbruk, 
skolfrånvaro eller emotionella besvär.



Slutsatser

 Det är inte givet att fritidsgårdar minskar 
integrationsproblem. Förbättringsarbete kan behövas.

 Alla ungdomar, oavsett bakgrund, behöver möjlighet 
att delta i strukturerade fritidsaktiviteter.



Kommande studie

 Undersöker föräldrarelationernas betydelse för 
kamratkontakter av olika slag
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