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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att fritidsgårdsbesökare löper ökad risk att utveckla antisociala 

beteenden, genom att börja använda tobak, alkohol och droger. Föreliggande syfte med 

undersökningen var att ta reda på om de kommunalt drivna fritidsgårdarna i Sandviken 

innebär risk eller skydd för unga besökare, vad gäller användning av tobak, alkohol och 

droger; samt att undersöka könsskillnader gällande bruk av dessa substanser, skillnader 

mellan tobaksbrukande och icke tobaksbrukande ungdomar vad gäller alkoholkonsumtion 

samt undersöka vilken inverkan föräldrars tobaksbruk har på ungas tobaks-, alkohol- och 

drogvanor. En enkätundersökning gjordes bland 163 ungdomar i årskurs 8. I denna framkom 

att fritidsgårdsbesökare snusar i högre utsträckning än icke besökare. I övrigt fanns inget som 

tyder på att fritidsgårdsbesökare skulle röka, dricka alkohol eller använda droger i högre grad 

än icke besökare. Studien visade inte på några könsskillnader gällande rökning, bruk av 

alkohol eller droger. Den visade dock att ungdomar som använder tobak, dricker alkohol i 

högre utsträckning än unga som varken snusar eller röker. Undersökningen visade även att 

föräldrars tobaksvanor kan ha inverkan på ungdomars tobaks- och drogvanor. Det finns flera 

bakomliggande faktorer till att unga använder cigarretter, alkohol och droger, men bruket går 

inte att härröra till att man besöker kommunala fritidsgårdar i Sandviken. Därmed kan inte 

fritidsgårdarna betraktas som risk, i denna studie, vad gäller dessa substanser. 
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Abstract 

Previous studies have shown that adolescents, who participate in youth recreation centres 

(YRC), run an increased risk of developing antisocial behaviour manifested in using tobacco, 

alcohol and drugs. The aim of this study was to examine whether YRCs, run by the 

municipality of Sandviken, constitutes a risk or constitutes protection when it comes to use of 

tobacco, alcohol and drugs among adolescents; and to investigate gender differences 

regarding use of these substances, if there’s a difference between adolescents who use, and 

don’t use, tobacco when it comes to alcohol consumption and to investigate parental influence 

on adolescents’ tobacco, alcohol and drug habits. A questionnaire was carried out among 163 

adolescents in grade 8. The survey showed that adolescents who attend YRCs use snuff to a 

greater extent than non-attenders. Other than that, there was no empirical basis for the 

suggestion that attenders smoke cigarettes, use alcohol or drugs to greater extent than non-

attenders. The results showed no gender differences in smoking, alcohol and drug use. The 

results indicated however that adolescents, who use tobacco, use alcohol to a greater extent 

compared with those who neither use snuff nor smoke cigarettes. The survey also showed that 

parental tobacco habits may have an influence on adolescents’ tobacco and drug habits. There 

are several factors to consider when it comes to use of cigarettes, alcohol and drugs among 

adolescents. However, use of these substances has nothing to do with adolescents attending 

YRCs run by the municipality of Sandviken. Thus, the YRCs in this survey can not be 

considered as a risk.     

 

Keywords: Youth recreation centre, tobacco, alcohol and drugs.



 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de ungdomar som har ställt upp och svarat på mina frågor 
gällande fritidsgårdar – om de utgör risk eller skydd för unga besökare. 
 
Stort tack även till min handledare Mårten Eriksson, för stöd och vägledning. 
 
 
 
Katarina Åslund 
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1 Introduktion 

1.1 Problemområde 

De flesta fritidsgårdar som dagens ungdomar besöker har öppet på kvällstid, på 

vardagskvällar och helger, och erbjuder en mängd olika aktiviteter som pingis, biljard, 

filmkvällar, innebandy, sällskapsspel etc. Gårdarnas utbud har i stort sett varit desamma sedan 

starten på 1960-talet. Fritidsgården skall erbjuda unga besökare en plats att vara på, där de kan 

umgås, delta i olika fritidsaktiviteter eller utveckla sina intressen, och därmed ge ett alternativ 

till att driva omkring på stan på kvällarna (Mahoney, Stattin & Magnusson 2001). 

    Ungdomar spenderar mycket av sin tid på fritidsaktiviteter, som t ex att gå på fritidsgård 

(Persson, Kerr & Stattin 2004). På fritidsgården kan unga delta i olika aktiviteter tillsammans 

med andra, och med fritidsledare, och/eller umgås med vänner. Det finns dock tveksamheter 

kring fritidsgårdarnas vara eller icke vara, om de verkligen utgör ett sunt alternativ för 

ungdomar. I de studier som har gjorts av bland annat Mahoney, Stattin och Magnusson (2001) 

och Mahoney och Stattin (2000) – där elever i årskurs 8 har deltagit – ställer man sig frågan 

om det finns ett samband mellan att vara frekvent fritidsgårdsbesökare och att utveckla, eller 

socialiseras till, olika antisociala beteenden – som att börja röka, dricka alkohol eller använda 

droger. Resultaten visar att unga som besöker fritidsgårdar, med låg struktur, är mer benägna 

att utveckla antisociala beteenden än unga som deltar i mer strukturerade aktiviteter 

(Mahoney & Stattin 2000; Mahoney, Stattin & Magnusson 2001). 

 

1.2 Ungdomar och tobak 

Barn blir mer och mer beroende av sina kamrater när de kommer upp i tonåren och det leder 

ofta till att de börjar tillbringa mer tid tillsammans än tidigare (Persson, Kerr & Stattin 2004). 

Kamraternas gillande och accepterande är mycket viktigt under den här tiden. Det är till 

vännerna som man vänder sig, när man behöver råd och stöd, inte till föräldrarna (Fuligni, 

Barber, Eccles & Clements 2001). På så sätt får vänskapen en viktig inverkan på ungdomars 

olika attityder och beteenden. I studier som Evans, Hersey, Renaud och Powers (2006) gjort 

har det visat sig att ungdomar som röker, och som dessutom har hög status eller är beundrade 

i kamratgruppen, påverkar andra unga att börja röka. Samma slutsats dras av Statens 

folkhälsoinstitut (2004). Ju fler vänner man har som röker, desto större är risken att man själv 

skall börja röka. Konformitet, viljan att höra till och vara som alla andra, samt grupptryck är 

starka påverkansfaktorer i de tidiga tonåren. Kamrater kan alltså influera varandra att börja 

röka och att fortsätta röka i större utsträckning (Bricker, Peterson, Andersen, Rajan, Leroux & 
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Sarason 2006). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2004) är pojkar mer benägna än flickor att 

pröva cigarretter och snus i ett tidigt stadium. Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) (2007) betonar dock att flickorna har kommit i kapp i årskurs 9 

och röker då i något högre grad än pojkar i samma ålder. I de resultat som CAN (2007) 

presenterar är det fortfarande ovanligt att flickor snusar. 

    Enligt Statens folkhälsoinstitut (2004) har också vårdnadshavarnas inställning och attityd 

till tobak betydelse för om deras barn skall bli rökare eller inte. Det har gjorts jämförande 

studier mellan rökande och icke rökande familjer, för att se om vårdnadshavarna kan påverka 

huruvida barnen bli rökare eller ej. Av dessa studier framkommer att det räcker med att en 

förälder röker, för att risken skall fördubblas för barnen att bli rökare (Peterson, Leroux, 

Bricker, Kealey, Marek & Sarason 2006). Vårdnadshavarnas tobaksvanor spelar med andra 

ord en betydande roll, för om unga skall börja röka eller inte (Bricker et al 2006).  

    Även när det gäller snusning, spelar vårdnadshavarna en viktig roll. I en studie som har 

gjorts av Rodu, Nasic och Cole (2005) framgår att det är tre gånger vanligare att pojkar till 

snusande fäder snusar, jämfört med pojkar vars fäder inte snusar. Enligt Galanti, Wickholm 

och Gilljam (2001) är snusning också associerat med problembeteenden, som t ex 

alkoholkonsumtion. 

    Ytterligare en faktor som kan påverka risken för tobaksdebut och tobaksbruk hos ungdomar 

är vilka normer som förmedlas av andra vuxna än vårdnadshavarna, såsom lärare, 

fritidsledare, idrottstränare etc. (Statens folkhälsoinstitut 2004). Hur socialt accepterad 

rökning är, bland såväl vuxna som ungdomar, kan avgöra om unga röker eller börjar röka 

(Thomson, Siegel, Winickoff, Biener & Rigotti 2005). Ser vi till snusning kan samma sak 

antas gälla där. Om det är relativt socialt accepterat att snusa, ökar snusningen bland 

ungdomarna. Det är speciellt vanligt att unga pojkar som är fysiskt aktiva och idrottar snusar 

(Haukkala, Vartiainen, & de Vries 2006).  

    Enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) finns det även ett tydligt samband mellan snusning 

och rökning, samt mellan snusning och bruk av alkohol bland unga. 

 

1.3 Ungdomar och alkohol 

Kamratpåverkan spelar en signifikant roll både vad gäller att prova alkohol för första gången 

och att fortsätta bruka alkohol (Hellandsjø, Watten, Foxcroft, Engelbrigtsen & Relling 2002). 

Ungdomar som umgås i större kamratkretsar, dricker mer alkohol än unga som umgås med 

några få nära vänner (Evans et al 2006). Unga tar efter varandra, och har varandra som 
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förebilder, vilket medför att det antisociala beteendet att dricka alkohol också förstärks av 

umgängeskretsen (Stice, Barrera & Cassin 1998).  

    Ungdomars dryckesvanor påverkas också av hur familjen i övrigt hanterar alkohol. Man 

kan säga att vårdnadshavarna tjänar som modeller för sina barn och att ungdomarna 

socialiseras till denna form av normbrytande beteende (Stice, Barrera & Cassin 1998). Om 

ungdomarna internaliserar vårdnadshavarnas alkoholbeteende, och dessa dricker mycket, 

kommer även barnen att dricka mycket (Hellandsjø et al 2002). 

    Under 2000-talet har alkoholkonsumtionen bland unga minskat, jämfört med på 1990-talet. 

Skillnaden i konsumtion mellan könen har under 2000-talet blivit mindre – pojkar och flickor 

dricker alkohol i ungefär lika hög utsträckning i årskurs 9 (CAN 2007). 

 

1.4 Ungdomar och droger 

Droganvändandet kan, i likhet med bruk av tobak och alkohol, kopplas till kamraters 

användande och till kamratpåverkan (Brounstein, Zweig & Gardner 2001). 

    Vårdnadshavarnas attityd till droger spelar också en stor roll för huruvida unga kommer att 

prova droger eller inte. Om en eller båda vårdnadshavarna röker och/eller dricker alkohol, och 

dessutom har en avspänd attityd till droger, kan de påverka de ungas användande av droger.  

Vårdnadshavarna fungerar – som nämnts tidigare – som modeller för barn, vilka internaliserar 

de vuxnas attityder (Andrews, Hops & Duncan 1998). 

    Enligt CAN (2003) använder pojkar och flickor droger i ungefär lika hög grad, i årskurs 9. 

 

1.5 Fritidsgårdar – risk eller skydd 

Enligt Mahoney och Stattin (2000) är fritidsaktiviteter viktiga för ungdomar, då det gäller att 

träffa vänner och skapa relationer. Men för att aktiviteten skall betraktas som skyddande mot 

antisociala beteenden, finns det vissa riktlinjer som bör uppfyllas. Verksamheten skall vara 

fysiskt och psykiskt säker, ha en lämplig struktur och göra det möjligt för unga att skapa 

relationer och vänskapsband. I en skyddande verksamhet skall det också finnas tillgång till 

vuxna ledare och positiva förebilder (Mahoney, Stattin & Lord 2004). 

    Generellt är ungas fritidssysselsättning förknippat med minskat antisocialt beteende, om 

aktiviteterna som de deltar i är av god kvalitet och strukturerade – d v s regelbundet 

återkommande, leds av vuxna ledare, att det finns tydliga regler för hur man som ungdom 

skall uppföra sig när man deltar i verksamheten, samt att aktiviteten bidrar till att skapa goda 

och hållbara relationer mellan ledare och unga (Mahoney & Stattin 2000; Witt & Crompton 

1999). Mahoney, Stattin och Magnusson (2001) och Mahoney, Stattin och Lord (2004) höjer 
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dock ett varningens finger mot fritidsgårdar som inte har dessa strukturer, då studier visar att 

frånvaro av struktur inte bara bidrar till att främja avvikande beteenden hos ungdomar utan 

även kan attrahera unga som redan har beteendeproblem – eller negativa erfarenheter av olika 

strukturerade aktiviteter som t ex skolan där de kanske inte passar in – att söka sig till 

fritidsgårdarna och där finna likasinnade. Att ungdomar med olika normbrytande beteenden 

samlas på ett och samma ställe, kan innebära en riskfaktor till att utveckla eller befästa olika 

antisociala beteenden – såsom att bruka tobak, dricka alkohol eller använda droger – eller att 

dessa beteenden kan spridas till andra besökare som ännu inte har någon problematik. Detta 

gäller i högre utsträckning för pojkar än för flickor, men flickor som besöker fritidsgård 

regelbundet riskerar också att utveckla normbrytande beteenden (Mahoney, Stattin & Lord 

2004).  

 

1.6 Avgränsning 

Studien är begränsad till de fritidsgårdar i Sandviken som drivs i kommunal regi och som 

stöds finansiellt och politiskt av Sandvikens kommun. Övriga fritidsgårdar i kommunen drivs 

efter andra riktlinjer och ingår inte i denna undersökning. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att tar reda på om de kommunalt drivna fritidsgårdarna i 

Sandviken innebär risk eller skydd för unga besökare, vad gäller användande av tobak, 

alkohol och droger relaterat till 

- i vilken utsträckning unga besökare vid de kommunalt drivna fritidsgårdarna i Sandviken 

använder tobak, alkohol och droger jämfört med unga som inte besöker fritidsgårdar? 

- om det finns en skillnad i bruk av tobak, alkohol och droger hos unga som upplever 

fritidsgårdens kvalitet som god respektive dålig? 

- vad ungdomarna tror; innebär fritidsgårdar ett skydd för att inte börja med tobak, alkohol 

och droger, eller innebär fritidsgårdar en risk att börja? 

    samt att undersöka 

- om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors bruk av tobak, alkohol och droger? 

- om det finns någon skillnad mellan ungdomar som brukar och inte brukar tobak, vad gäller 

alkoholkonsumtion? 

- om det finns en skillnad mellan ungdomar vars föräldrar brukar eller inte brukar tobak, med 

avseende på de ungas snus-, rök-, alkohol- och drogvanor? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på enkäter. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Den aktuella undersökningspopulationen var elever i årskurs 8. Då det gällde urval av 

högstadium, valde jag de två skolor som låg närmast respektive fritidsgård. Under 

höstterminen 2007 gick 195 elever i årskurs 8 på dessa skolor. 163 elever besvarade min 

enkät – 93 pojkar (57,1 %) och 70 flickor (42,9 %). (Detta innebar ett bortfall på 32 elever 

(16,4 %), till följd av sjukdom eller annan frånvaro.) 

 

2.3 Enkät 

Enkäten1 innehöll frågor om vad ungdomar anser om fritidsgårdarna, vad gäller såväl kvalitet 

på verksamheternas aktiviteter som fritidsledarna, samt frågor om bruk av tobak, alkohol och 

droger. Enkäten innehöll totalt 22 frågor, där 21 hade slutna svarsalternativ och en hade ett 

öppet. 

    Enkäten inleddes med två bakgrundfrågor gällande kön och födelsemånad. Därefter ställdes 

frågan ”Brukar Du gå på fritidsgård i Sandviken”. Två frågor om ungdomarnas tobaksvanor 

samt två frågor angående föräldrars tobaksvanor ställdes. Därpå ställdes en fråga om 

ungdomarnas alkoholvanor, samt en fråga gällande om de har provat droger någon gång. Tre 

frågor ställdes också om ungdomarna tror att fritidsgården innebär ett skydd eller en risk att 

börja röka, att börja dricka alkohol, att börja med droger.  

    Frågorna gällande ungdomars tobaks-, alkohol- och drogvanor gjordes dikotoma – unga 

som aldrig har brukat dessa substanser och unga som gör det i någon mån, oberoende av hur 

ofta. Frågan ”Brukar du gå på fritidsgård i Sandviken” gjordes även den dikotom – unga som 

aldrig går på fritidsgård och unga som går på fritidsgård i någon utsträckning, oberoende av 

hur ofta. När det gäller frågorna gällande ungdomarnas kön och föräldrars tobaksvanor är de 

svarsalternativen redan dikotoma. 

    Slutligen ställdes sex frågor gällande kvaliteten på fritidsgårdarna, hur ungdomarna 

upplever den. Svaren till dessa frågor adderades till en skala som speglar fritidsgårdarnas 

kvalitet.  

 

                                                
1 Se bilaga 1. 
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2.3.1 Kvalitetsskala 

Cronbach alfa är en metod som mäter samband mellan olika items, hur väl de korrelerar med 

varandra. För att den interna reliabiliteten skall anses vara god bör α = 0,7. Ju högre 

korrelationsvärde som erhålls, desto högre reliabilitet (Hinton 2004). Resultatet av de sex 

frågorna, som ingick i den skala som indirekt avsåg att mäta fritidsgårdarnas kvalitet, var α = 

0,88.  

    Svarsalternativen till de fem första frågorna kunde anta värden 0-3, medan den sjätte frågan 

kunde anta värden från 0-4. Hela skalan kunde anta värden från 0-19. Ett högt värde angav 

hög kvalitet. 

 

2.4 Tillvägagångssätt  

Enkäterna lämnades ut under lektionstid. Eleverna informerades muntligen – i varje klass – 

om syftet med enkäten, att deltagandet var frivilligt, att de garanterades anonymitet samt att 

inga lärare eller föräldrar skulle ha tillgång till materialet. Eleverna upplystes även om att 

deras svar inte kommer att kunna kopplas ihop med dem som enskilda individer, då resultaten 

kommer att redovisas gruppvis. Denna information fanns även att läsa på enkätens första sida. 

Tidsramen på 15 minuter var väl tilltagen och eleverna hann fylla i enkäten i lugn och ro. När 

eleverna hade fyllt i enkäterna, samlade jag personligen in formulären. 

 

2.5 Dataanalys 

Dataprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences) har använts för att bearbeta 

enkätens svar. I SPSS gjordes Pearsons chi2-test, samt ett t-test. Chi2-test användes för att 

jämföra skillnader i data, mellan en observerad och en förväntad frekvens (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen 2003). I denna studie har chi2-test använts för att se om det är någon skillnad i 

användandet av tobak, alkohol och droger mellan ungdomar som går på fritidsgård och de 

som inte går på fritidsgård. T-test används för att mäta skillnader i medelvärden mellan två 

populationer (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). I denna undersökning har t-test 

använts för att ta reda på om det finns någon skillnad i medelvärden mellan ungdomarnas 

kvalitetsupplevelse av fritidsgårdarna och huruvida de använder tobak, alkohol och droger. En 

signifikansnivå på 0,05 har använts genomgående.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

När minderåriga ingår i en undersökning, krävs samtycke från vårdnadshavarna för att de 

skall få delta (Vetenskapsrådet 2002). Då eleverna i årskurs 8 är minderåriga, informerades 

vårdnadshavarna genom missivbrev om att en enkät gällande fritidsgårdar skulle delas ut till 

barnen under höstterminen. I denna information framgick också att barnen garanterades 

anonymitet, om de valde att delta. Vårdnadshavarna gavs även en möjlighet att kontakta mig 

via e-post om de hade frågor kring studien, eller om de inte önskade att deras barn skulle 

delta.  

     Respondenter som tillfrågas att medverka i en undersökning skall upplysas om vad som är 

syftet med undersökningen och att det är frivilligt att delta. Respondenterna skall även 

garanteras anonymitet, samt informeras om hur materialet kommer att behandlas och 

sammanställas (Vetenskapsrådet 2002). Eleverna i årskurs 8 informerades av mig personligen 

om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. Eleverna upplystes även om, och 

garanterades, anonymitet. Inga föräldrar eller lärare skulle komma att få ta del av svaren. 

Slutligen informerades eleverna om att resultaten av undersökningen endast kommer att 

presenteras på gruppnivå. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Validiteten är ett mått på giltigheten i det vi mäter, d v s. att vi mäter det som vi har för avsikt 

att mäta. Med reliabilitet menas att det mätinstrument som används i en studie, för att samla in 

data, är tillförlitligt. För att höja validiteten och reliabiliteten i denna studie, har jag valt att 

diskutera enkätens frågor i en förstudie – förståelse och relevans – med ett mindre urval av 

ungdomar i den aktuella åldersgruppen, innan en färdig enkät kunde sammanställas. 
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3 Resultat 

3.1 Förhållningssätt till tobak, alkohol och droger 

I vilken utsträckning använder fritidsgårdsbesökare tobak, alkohol och droger jämfört med 

unga som inte besöker fritidsgårdar? 

    Av chi2-testet framgick att variablerna att gå på fritidsgård och snusning är beroende av 

varandra. Fritidsgårdsbesökare snusar i högre utsträckning än icke besökare χ 2 (1, 151) = 

6,198, p=0,013.  

    Då det gäller variablerna att gå på fritidsgård och rökning visade de sig vara oberoende av 

varandra χ 2 (1, 148)=1,987, p=0,159. Unga röker i lika hög grad vare sig de går på fritidsgård 

eller inte. 

    Då det gäller bruk av alkohol χ 2 (1, 151)=1,980, p=0,159 och bruk av droger χ 2 (1, 

151)=1,987, p=0,159 fanns inte heller några mätbara skillnader. Unga som besöker fritidsgård 

använder inte alkohol eller droger i högre utsträckning än icke besökare. 

 

3.2 Fritidsgårdsverksamhetens kvalitet  

Sex frågor ställdes i enkäten om vad ungdomarna anser om fritidsgårdarnas kvalitet, vad 

gäller verksamhet, aktiviteter och fritidsledare. Resultaten visade på att det är något fler som 

upplever kvaliteten som positiv, än de som upplever den som negativ. Frågan gällande om de 

unga känner förtroende för fritidsledarna, skiljer sig dock från de övriga. På denna fråga 

uppgav något fler att de inte upplever att de har något förtroende för fritidsledarna, om de 

skulle ha något problem som de skulle behöva prata om. (Se tabell 1.) 
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Tabell 1. Svarsfördelning (%) över enskilda frågor som ingår i kvalitetsmåttet.   

Fråga  Nej aldrig 
 

Nej sällan 
 

Ja ibland 
 

Ja alltid 
 

 

5. Brukar fritidsledarna 
delta aktivt i de olika 
aktiviteterna tillsammans 
med ungdomarna? 
 

5,0 7,5 42,5 27,5  

6. Brukar fritidsledarna 
uppmärksamma och bry 
sig i Dig, när Du är på 
fritidsgården? 
 

10,0 7,5 32,5 35,0  

7. Finns det nå´n 
fritidsledare som Du har 
förtroende för, och kan 
prata med, om Du skulle 
ha problem eller tycka att 
nå´nting kändes jobbigt? 
 

22,5 27,5 5,0 30,0  

8. Tycker Du att relationen 
mellan fritidsledare och 
ungdomar är bra på 
fritidsgården? 
 

7,5 5,0 27,5 40,0  

9. Har Du möjlighet att ge 
förslag på vilka aktiviteter 
som ska finnas på 
fritidsgården? 
 

7,5 5,0 35,0 22,5  

10. Vad tycker Du om 
fritidsgårdens aktiviteter? 

Alla 
är dåliga 

 
12,5 

De flesta är 
mindre bra 

 
0,0 

Några är 
bra andra är 
mindre bra 

12,5 

De flesta 
är bra 

 
32,5 

Alla 
är bra 

 
35,0 

 
Not. Andel svar som saknas för att fylla upp till 100 % har svarat ”Vet ej”. 

 

Påverkas de besökande ungdomarnas tobaks-, alkohol- och drogvanor, vad gäller mängd och 

nyttjande, av den upplevda kvaliteten på fritidsgårdarna? 

För att se om graden av tobaks-, alkohol- och droganvändande kunde härledas till 

fritidsgårdarnas kvalitet, genomfördes ett t-test. Detta gjordes för att undersöka om det fanns 

någon statistisk signifikant skillnad mellan ungdomars upplevda kvalitet av fritidsgårdarnas 

verksamhet och bruk av tobak, alkohol och droger.   

 



 

 10 

Unga som inte snusar (M=4,48, SD=0,958) bedömde kvaliteten på fritidsgårdarna  på ungefär 

samma sätt som unga som snusar (M=4,23, SD=1,427) t (40)=0,677, p=0,503. 

    Ungdomar som inte röker (M=4,87, SD=0,955) bedömde kvaliteten på fritidsgårdarna på 

ett mer positivt sätt, jämfört med de ungdomar som röker (M=3,62, SD=0,994 t (40)=3,895, 

p<0,001. 

    Unga som inte brukar alkohol (M=4,52, SD=1,032) bedömde kvaliteten på fritidsgårdarna 

på ett liknande sätt, som unga som brukar alkohol (M=4,33, SD=1,183) t (40)=0,511, 

p=0,612. 

    Ungdomar som inte använder droger (M=4,54, SD=1,009) bedömde kvaliteten på 

fritidsgårdarna på ett mer positivt sätt, än unga som använder droger (M=3,44, SD=1,500)  

t (38)= 2,127, p=0,040.  

 
3.3 Fritidsgårdar – risk eller skydd 

Vad tror ungdomarna? 

Resultaten som visar huruvida ungdomarna tror att fritidsgårdar utgör ett skydd eller en risk, 

vad gäller att börja röka och dricka alkohol, var relativt entydiga. Något fler ungdomar 

betonade riskaspekten före skyddsaspekten vid bruk av cigarretter. De tror att fritidsgårdarna 

kan utgöra en risk att börja röka, om man besöker sådana. Även när det gäller alkohol, 

framhöll något fler av ungdomarna riskaspekten, före skyddsaspekten. Däremot betonade 

något fler ungdomar skyddsaspekten när det gäller droger, att fritidsgårdarna kan utgöra ett 

skydd mot att börja använda sådana. (Se tabell 2.) 
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Tabell 2. Svarsfördelning (%) över de frågor som speglar ungdomarnas uppfattning, om 

fritidsgårdar utgör risk eller skydd för bruk av tobak, alkohol och droger. 

Fråga  Absolut 
ett 

skydd 

Kanske 
ett 

skydd 

Kanske 
en ökad 

risk 

En 
stor 
risk 

Varken 
skydd 
eller 
risk 

20. Tror Du att fritidsgården innebär 
ett skydd så att ungdomar inte börjar 
röka, eller tror Du att fritidsgården 
innebär en risk att börja röka? 

9,8 14,7 20,9 14,1 32,5 

21. Tror Du att fritidsgården innebär 
ett skydd så att ungdomar inte börjar 
dricka alkohol, eller tror Du att 
fritidsgården innebär en risk att 
börja dricka alkohol? 

8,6 
 
 

16,0 22,1 9,2 35,6 

22. Tror Du att fritidsgården innebär 
ett skydd så att ungdomar inte börjar 
med droger, eller tror Du att 
fritidsgården innebär en risk att 
börja med droger? 

15,3 
 

18,4 18,4 4,9 33,1 

Not. Andel svar som saknas för att fylla upp till 100 % utgörs av EAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

3.4 Frekvens och könsskillnader vad gäller bruk av tobak, alkohol och droger hos elever 

i årskurs 8 

 

31,2

27,5

50,5

8,6

5,7

36,8

61,4

4,3

0 25 50 75 100

Snusar

Röker

Dricker alkohol

Använder droger

Flicka

Pojke

 
Figur 1. Andel (%) pojkar och flickor i årskurs 8 som snusar, röker, dricker alkohol och 

använder droger. 

 

Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors bruk av tobak, alkohol och droger? 

Av chi2-testet framgick att variablerna kön och snusning är beroende av varandra. Pojkar 

snusar i högre grad än flickor χ 2 (1, 163)=16,044, p<0,001.  

    Då det gäller variablerna kön och rökning visade de sig vara oberoende av varandra  

χ 2 (1, 159)=1,559, p=0,212. Det fanns alltså ingen skillnad mellan pojkar och flickor vad 

gäller rökning.  

    Chi2-test gjordes även gällande kön och alkohol χ 2 (1, 163)=1,916, p=0,166 och kön och 

droger χ2 (1,163)=1,182, p=0,277. Dessa test visade också att det inte fanns någon statistisk 

mätbar skillnad mellan pojkar och flickor och bruk av alkohol eller mellan pojkar och flickor 

och användande av droger. Pojkar och flickor dricker alkohol och använder droger i lika hög 

grad. 
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3.5 Tobak och alkoholkonsumtion 

Finns det någon skillnad mellan ungdomar som brukar och inte brukar tobak, vad gäller 

alkoholkonsumtion? 

Då chi2-test gjordes på variablerna snusning och bruk av alkohol visade det sig att ungdomar 

som snusar, dricker alkohol i högre grad än unga som inte snusar χ 2 (1, 163)=21,319,  

p<0,001.      

    Rökande ungdomar dricker också alkohol i högre grad, än unga som uppger att de inte 

röker χ 2 (1, 159)=51,593, p<0,001.  

 

3.6 Föräldrars bruk av tobak  

Påverkar föräldrarnas tobaksvanor de ungas snus-, rök-, alkohol- och drogvanor? 

Ser vi till föräldrars bruk av tobak och ungdomars bruk, visade chi2-testet att ungdomar som 

har snusande föräldrar röker i högre utsträckning än unga med icke snusande föräldrar χ 2 (1, 

163)=6,811, p=0,009. 

    Motsvarande mönster gick att utläsa av variablerna föräldrar som röker och ungdomar som 

snusar. Unga till rökande föräldrar, snusar i högre grad än ungdomar vars föräldrar inte röker  

χ 2 (1, 163)=6,807, p=0,009.  

    Däremot var inte variablerna snusande föräldrar och unga som snusar beroende av varandra 

χ 2 (1, 160)=1,623, p=0,203. Unga med snusande föräldrar, snusar inte mer än unga som har 

föräldrar som inte tar snus. Inte heller var variablerna rökande föräldrar och ungdomar som 

röker beroende av varandra χ 2 (1, 157)=3,029, p=0,082.  

    Ser vi till föräldrars tobaksvanor och ungas alkoholvanor visade chi2-testet att unga vars 

föräldrar använder tobak, inte brukar alkohol i högre utsträckning än unga till föräldrar som 

inte använder tobak χ 2 (1, 163)=1,578,  p=0,209. 

    När det gäller droger framgick att unga till snusande föräldrar använder sådana substanser i 

högre utsträckning än unga vars föräldrar inte snusar χ 2 (1, 163)=4,484, p=0,034. Samma 

förhållande gällde för unga vars föräldrar röker. Dessa ungdomar använder droger i högre 

grad än de som inte har rökande föräldrar χ 2 (1, 163)=8,693,  p=0,003.  
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I denna studie deltog 163 elever i årskurs 8 – 93 pojkar och 70 flickor. 

    När det gäller skillnaden mellan att vara fritidsgårdsbesökare och icke besökare och bruk av 

cigarretter, alkohol och droger fanns ingen sådan skillnad. Besökare och icke besökare röker, 

dricker alkohol och använder droger i lika hög grad. Däremot framkom att fritidsgårds-

besökare snusar i högre utsträckning än icke besökare. 

    Det fanns en skillnad mellan ungdomars upplevda kvalitet av fritidsgårdarna och rök- och 

drogvanor. Upplevd god kvalitet stod i paritet till minskat bruk av cigarretter och droger –  

d v s de ungdomar som svarade att de är nöjda med verksamheten, aktiviteter och ledare röker 

inte och använder inte droger. 

    Vad gäller ungdomarnas egen syn på om fritidsgårdar utgör risk eller skydd, att börja röka 

och dricka alkohol, trodde något fler på riskaspekten – att fritidsgårdarna utgör en risk att 

börja röka och dricka alkohol. När det gällde droger, trodde något fler av ungdomarna på 

skyddsaspekten – att fritidsgårdarna utgör ett skydd att inte börja. 

    Av studiens resultat framgick att det inte går att påvisa någon statistisk mätbar skillnad 

mellan kön och rökning, kön och bruk av alkohol eller kön och bruk av droger. Pojkar och 

flickor röker, dricker alkohol och använder droger i ungefär lika hög grad. Då det gäller 

snusning framgick dock att pojkar snusar i mycket högre utsträckning än flickor.  

    En mätbar skillnad fanns också mellan unga som använder tobak, och unga som inte 

använder tobak, avseende alkoholkonsumtion. Unga som snusar och röker, dricker alkohol i 

högre grad än unga som inte brukar tobak. 

    Det fanns även en skillnad mellan unga vars föräldrar brukar tobak och unga vars föräldrar 

inte brukar tobak. Unga med snusande föräldrar, röker i högre grad än unga med icke 

snusande föräldrar och unga med rökande föräldrar snusar i högre utsträckning än unga med 

icke rökande föräldrar. Ingen sådan skillnad gick att uppmäta mellan snusande föräldrar och 

snusande unga eller mellan rökande föräldrar och rökande unga. Det fanns heller ingen 

skillnad mellan ungdomar vars föräldrar brukar eller inte brukar tobak med hänseende på de 

ungas alkoholvanor. Däremot tycks unga som har tobaksbrukande föräldrar använda droger i 

högre grad, än unga vars föräldrar inte brukar tobak. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Mahoney, Stattin och Magnusson (2001) och Mahoney, Stattin och Lord (2004) varnar för 

fritidsgårdar som har låg struktur, att dessa främjar avvikande eller antisociala beteenden hos 

ungdomar – såsom att börja använda tobak, alkohol eller droger – och att dessa beteenden kan 

spridas till andra besökare som ännu inte har utvecklat någon problematik. I undersökningen, 

som har gjorts bland ungdomarna i Sandviken, finns ingenting som indikerar att 

fritidsgårdsbesökare skulle röka mer, dricka mer alkohol eller ta mer droger än icke besökare.  

    Vad som framkommer av denna undersökning är att det finns en samvariation mellan 

variablerna att gå på fritidsgård och snusning. Unga, dvs. pojkar, som går på fritidsgård snusar 

i högre utsträckning än de som inte går på fritidsgård. Men trots detta faktum skulle jag ändå 

inte vilja gå som långt som Mahoney, Stattin och Lord (2004) och påstå att pojkar, som 

besöker fritidsgård regelbundet, riskerar att utveckla antisociala beteenden. I denna 

undersökning finns det inga belägg för att just pojkar skulle vara mera antisociala i sitt 

beteende än flickor. Visserligen snusar pojkarna mer än flickorna i denna studie, men i övrigt 

varken röker de, dricker alkohol eller använder droger i högre utsträckning än flickorna. 

    När det gäller fritidsgårdarnas kvalitet, hur ungdomarna upplever den, och huruvida 

kvalitetsupplevelsen påverkar de ungas tobaks- alkohol- och drogvanor, fanns statistiska 

skillnader. De ungdomar som upplever fritidsgårdarnas kvalitet som bra, varken röker eller 

använder droger. Här överensstämmer resultaten med det som Mahoney och Stattin (2000), 

Mahoney, Stattin och Lord (2004) och Witt och Crompton (1999) framhåller, angående hur 

fritidsverksamheter skall vara utformade för att erbjuda ett skydd mot antisociala beteenden. 

    Vad gäller ungdomarnas egen uppfattning gällande fritidsgårdarna, om de utgör en risk 

eller ett skydd, tror något fler av ungdomarna att de utgör en risk att börja röka och dricka 

alkohol. Denna inställning kan ha att göra med kamratpåverkan, att attityden sprids i 

umgängeskretsen, men den kan också ha att göra med de värderingar som förmedlas av vuxna 

till ungdomarna – av forskare som Mahoney, Stattin och Magnusson (2001) och Mahoney, 

Stattin och Lord (2004) – att unga som besöker fritidsgårdar riskerar att utveckla olika 

antisociala beteenden såsom exempelvis rökning och bruk av alkohol. 

    Av resultatet framgår också att det inte finns några skillnader i pojkars och flickors 

rökvanor. I årskurs 8 röker båda könen i lika hög utsträckning. Kanske är det så, som Statens 

folkhälsoinstitut (2006) och CAN (2007) framhåller, att pojkar är mer benägna att pröva 

cigarretter i ett tidigare skede än flickor, men att flickorna kommer i kapp och börjar röka 

något mer redan i årskurs 9.  
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Ser vi däremot till snusning, visar studien att pojkar snusar i mycket högre grad än flickor – 

vilket överensstämmer väl med de resultat som CAN (2007) presenterar. En bakomliggande 

orsak kan vara idrott. Enligt Haukkala, Vartiainen och de Vries (2006) är det mycket vanligt 

att pojkar som är fysiskt aktiva snusar. Men föräldrarnas tobaksvanor spelar också en viktig 

roll (Bricker et al 2006). Enligt Rodu, Nasic och Cole (2005) är det tre gånger vanligare att 

pojkar till snusande fäder snusar, jämfört med pojkar vars fäder inte snusar. Detta stämmer 

dock inte in på denna studie, eftersom det inte finns något samband mellan föräldrars 

snusvanor och ungdomar som snusar. I den här undersökningen har resultatet utfallit så, att 

det finns en statistisk samvariation mellan variablerna föräldrar som röker och unga som 

snusar, samt mellan föräldrar som snusar och ungdomar som röker. Vilka som är de 

bakomliggande faktorerna till dessa resultat, går dock ej att förklara utifrån denna studie. En 

annan orsak bakom pojkars snusande kan vara kamratpåverkan. Viljan att höra till och 

grupptryck är viktiga påverkansfaktorer under tonåren (Statens folkhälsoinstitut 2004). 

    När det gäller skillnader i pojkars och flickors alkohol- och drogvanor, visar denna studie 

att pojkar och flickor som går i årskurs 8 dricker alkohol och använder droger i lika hög 

utsträckning. Dessa resultat stämmer väl överens med rapporterna som CAN (2007) och CAN 

(2003) presenterar. Inte heller i dessa finns några könsskillnader, vad gäller bruk av alkohol 

eller bruk av droger. 

    När det gäller ungas bruk av alkohol framhåller Statens folkhälsoinstitut (2006) och 

Galanti, Wickholm och Gilljam (2001) att det finns en direkt koppling mellan snusning och 

rökning och mellan snusning och bruk av alkohol bland unga. Dessa resultat går även igen i 

denna studie. De ungdomar i årskurs 8 som uppger att de använder tobak, dricker också 

alkohol i högre utsträckning än de ungdomar som varken snusar eller röker. Ser vi till skillnad 

i alkoholkonsumtion, relaterat till föräldrars bruk av tobak, fanns ingen sådan. Det fanns 

heller inget som påvisar att unga som går på fritidsgård skulle dricka mer alkohol än icke 

besökare. Förklaringen bakom den höga alkoholkonsumtionen skulle därför kunna härledas 

till kamratkretsen. Vi vet utifrån studier som har gjorts av Hellandsjø et al (2002) och Stice, 

Barrera och Cassin (1998) att vänskapskretsen spelar en betydande roll för om man skall börja 

dricka alkohol och att fortsätta göra detta.  

    Ser vi till ungas bruk av droger, framhåller Andrews, Hops och Duncan (1998) att 

vårdnadshavarnas attityd till alkohol och droger kan ha betydelse för om unga skall börja 

använda droger eller inte. I denna studie fanns indikationer på att unga som har 

tobaksbrukande föräldrar använder droger i högre grad än unga vars föräldrar inte snusar eller 

röker. Detta kan alltså utgöra en möjlig förklaring. Kamratkretsen kan också spela en 
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betydande roll, vid bruk av droger. Brounstein, Zweig och Gardner (2001) påtalar att 

kamraters användande och kamratpåverkan kan vara viktiga faktorer som påverkar unga att 

börja använda droger. 

    Den slutsats som kan dras av denna studie är att det kan finnas fler bakomliggande faktorer 

till att unga använder cigarretter, alkohol och droger, men att nyttjande av dessa substanser 

inte direkt går att härröra till att man besöker fritidsgård regelbundet. Därmed kan inte de 

kommunalt drivna fritidsgårdarna i Sandviken betraktas som risk för unga besökare, i denna 

studie, vad gäller bruk av cigarretter, alkohol och droger. 
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4.3 Metoddiskussion 

Då det gäller frågorna i enkäten, har de medvetet skrivits på ett sådant sätt att ungdomarna 

skulle ha lätt att förstå och besvara dem. Men de tre frågorna där ungdomarna får svara på om 

de tror att fritidsgårdarna innebär ett skydd eller en risk att börja röka, dricka alkohol eller 

använda droger hade kunnat skrivas på ett enklare sätt. Några ungdomar kan ha haft svårt med 

att förstå innebörden av begreppen risk och skydd.  

    I enkäten fanns även en öppen fråga där ungdomarna kunde beskriva vad fritidsledarna gör 

för att förhindra att ungdomar dricker alkohol på, eller i anslutning till fritidsgården. Då denna 

fråga hade en så pass låg svarsfrekvens och förutsägbara svar, hade den kunnat uteslutas ur 

enkäten. 

    De två frågorna som avsåg att mäta i vilken grad ungdomarna snusar och röker när de 

besöker fritidsgårdarna, hade också låg svarsfrekvens och liten variation; därför hade även 

dessa två frågor kunnat uteslutas ur enkäten. 

    Jag är medveten om att flera av enkätens frågor är av känslig karaktär. Det kan ha medfört 

att någon ungdom inte har svarat helt sanningsenligt på frågorna. Men detta är något som 

alltid måste tas i beaktande i alla undersökningar, oavsett om respondenterna är vuxna eller 

barn. 

Vidare anser jag att enkätens frågor äger hög validitet, då resultaten i denna studie 

överensstämmer väl med dem som CAN (2007) och CAN (2003) presenterar angående 

pojkars och flickors tobaks-, alkohol- och drogvanor.  

 
4.4 Allmän diskussion 

Av denna undersökning framgår, av det kvalitetsmått som har sammanställts, att de ungdomar 

som upplever fritidsgårdarnas kvalitet som bra – vad gäller verksamhet, aktiviteter och 

fritidsledare – inte röker eller använder droger. Samtidigt visar samma kvalitetsmått att 

fritidsgårdarnas kvalitet, och de ungas upplevelse av denna, inte verkar ha någon inverkan på 

bruk av snus och alkohol.  

    Hur kan man förklara de ungas olika kvalitetsupplevelser? En förklaring kan vara att den 

upplevda kvaliteten är personbunden, att man t ex är intresserad av de aktiviteter som finns på 

fritidsgården, och att man därför upplever kvaliteten som bra. Attityder bland kamrater kan 

också spela in vad gäller kvalitetsupplevelsen. Umgänge med ungdomar, som upplever 

fritidsgårdarna och dess aktiviteter som positiv, färgar med stor sannolikhet den enskildes 

upplevelse. Detsamma kan antas gälla det omvända; att ungdomar som inte upplever att 

kvaliteten är god, gör så pga. personbundna och/eller kamratbundna faktorer. Även om 
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kvalitetsupplevelserna går något isär, finns det inget i denna studie som tyder på att besökare 

på de kommunalt drivna fritidsgårdarna skulle röka, dricka alkohol eller använda droger i 

högre utsträckning än icke besökare.  

    Mahoney och Stattin (2000), Mahoney, Stattin och Magnusson (2001) och Mahoney, 

Stattin och Lord (2004) framhåller vikten av att fritidsgårdsverksamheterna bör ha struktur för 

att motverka antisociala beteenden, men de tar inte upp något om ungdomarnas 

kvalitetsupplevelse av dessa verksamheter. Jag håller med om att struktur är en viktig 

förutsättning för en bra verksamhet, men jag anser också att de ungas upplevelse av 

fritidsgårdarna, dess aktiviteter och fritidsledare är minst lika viktig. Om fritidsgårdarna inte 

kan erbjuda sådant som ungdomar vill ha, och som de upplever som bra, blir det svårt att 

utgöra ett sunt alternativ som kan påverka i positiv riktning. Därför efterlyser jag en studie 

som syftar till att undersöka hur fritidsgårdarna kan arbeta förebyggande och fånga upp de 

ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla antisociala beteenden, som exempelvis 

bruk av tobak, alkohol och droger. 
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Bilaga 1 

Hej! 
Jag heter Katarina Åslund och läser till socionom på Örebro Universitet.  
 
Under höstterminen skall jag skriva ett examensarbete som handlar om kommunala 
fritidsgårdar i Sandviken - om de innebär risk eller skydd för unga besökare vad gäller tobak, 
alkohol och droganvändning.  
 
För att kunna ta reda på detta har jag utformat en enkät med frågor, som jag hoppas att Du vill 
svara på.  
 
Deltagandet är frivilligt. 
 
Du är helt anonym. Dina föräldrar och lärare kommer inte att se Dina svar.  
 
Dina svar kommer inte att kunna kopplas ihop med Dig som person, eftersom Du inte skriver 
Ditt namn eller personnummer någonstans. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på ett sådant sätt, att ingen kommer att 
kunna identifiera Dina svar. 
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1. Är Du  
Tjej     
Kille    

 
 
2. När fyller Du år? 

Januari – Mars 
April – Juni 
Juli – September 
Oktober – December 

 
 
3. Brukar Du gå på fritidsgård i Sandviken? 

Ja, Varje dag eller nästan varje dag  
Ja, Någon gång per vecka   
Ja, Någon gång i månaden   
Nej (Om Nej, gå till fråga 11) 

  
 
4. Vilken fritidsgård brukar Du gå på? (Välj den Du går oftast på.) 

UC   
Zenit  

  
 
5. Brukar fritidsledarna delta aktivt i de olika aktiviteter na tillsammans med 
ungdomarna? 

Ja, alltid 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
Vet inte 

 
 
6. Brukar fritidsledarna uppmärksamma och bry sig i Dig, när Du är på fritidsgården? 

Ja, alltid 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
Vet inte 

 
 
7. Finns det nå´n fritidsledare som Du har förtroende för, och kan prata med, om Du 
skulle ha problem eller tycka att nå´nting kändes jobbigt. 

Ja, alltid 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
Vet inte 
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8. Tycker Du att relationen mellan fritidsledare och ungdomar är bra på fritidsgården? 
Ja, alltid 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
Vet inte 

 
 
9. Har Du möjlighet att ge förslag på vilka aktiviteter som ska finnas på fritidsgården? 

Ja, alltid 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
Vet inte 

 
 
10. Vad tycker Du om fritidsgårdens aktiviteter? 

Alla är bra 
De flesta är bra 
Några är bra, andra är mindre bra 
De flesta är mindre bra 
Alla är dåliga 
Vet inte 

 
 
11. Snusar Du? 

Ja, flera gånger per dag 
Ja, någon gång per dag  
Ja, någon gång i veckan 
Ja, någon gång i månaden  
Nej, det har aldrig hänt (Om nej, gå till fråga 13) 

 
 
12. Hur mycket snusar Du, när Du går på fritidsgården? (Besvaras bara om Du går på fritidsgård!) 

Jag snusar mycket mindre än annars 
Jag snusar lite mindre än annars 
Jag snusar varken mer eller mindre än annars 
Jag snusar lite mer än annars 
Jag snusar mycket mer än annars 

 
 
13. Röker Du? 

Ja, flera gånger per dag 
Ja, någon gång per dag  
Ja, någon gång i veckan 
Ja, någon gång i månaden  
Nej, det har aldrig hänt (Om nej, gå till fråga 15) 
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14. Hur mycket röker Du, när Du går på fritidsgården? (Besvaras bara om Du går på fritidsgård!) 
Jag röker mycket mindre än annars 
Jag röker lite mindre än annars 
Jag röker varken mer eller mindre än annars 
Jag röker lite mer än annars 
Jag röker mycket mer än annars 

 
 
15. Snusar någon av Dina föräldrar? 

Ja 
Nej 

 
16. Röker någon av Dina föräldrar? 

Ja 
Nej 

 
 
17. Dricker Du alkohol? 

Ja, flera gånger per vecka 
Ja, varje vecka  
Ja, någon gång i månaden 
Ja, någon gång om året  
Nej, det har aldrig hänt  

 
 
18. Vad gör fritidsledarna för att förhindra att ungdomar dricke r alkohol på, eller i 
anslutning till, fritidsgården? 
      
       
 
 
19. Har Du provat droger nå´n gång? (Med droger menas; hasch, amfetamin, anabola 
osv.)  

Ja, 1 gång   
Ja, 2-3 gånger  
Ja, fler än 3 gånger  
Nej    

 
 
20. Tror Du att fritidsgården innebär ett skydd så att ungdomar inte börjar  röka,  
eller tror Du att fritidsgården innebär en risk  att börja  röka?  

Absolut ett skydd, att inte börja 
Kanske ett skydd, att inte börja 
Kanske en ökad risk, att börja   
En stor risk, att börja  
Varken skydd eller risk  
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21. Tror Du att fritidsgården innebär ett skydd så att ungdomar inte börjar dricka alkohol, 
eller tror Du att fritidsgården innebär en risk  att börja  dricka alkohol?  

Absolut ett skydd, att inte börja 
Kanske ett skydd, att inte börja 
Kanske en ökad risk, att börja   
En stor risk, att börja  
Varken skydd eller risk  

  
 
22. Tror Du att fritidsgården innebär ett skydd så att ungdomar inte börjar med droger, 
eller tror Du att fritidsgården innebär en risk  att börja med droger?  

Absolut ett skydd, att inte börja 
Kanske ett skydd, att inte börja 
Kanske en ökad risk, att börja   
En stor risk, att börja  
Varken skydd eller risk  

 
 
 
 
 

Tack för att Du ställde upp! 
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Hej! 
Jag heter Katarina Åslund och läser till socionom på Örebro Universitet.  
 
Under höstterminen avser jag att skriva en C-uppsats som handlar om Fritidsgårdar - om de 
innebär en risk eller skydd för unga besökare. För att kunna genomföra detta uppsatsarbete 
har jag utformat en enkät, som jag önskar att alla elever i årskurs 8 skall svara på.  
 
Alla som besvarar enkäten garanteras anonymitet.  
 
Har Du några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta mig på mejlen: 
abc@student.hig.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Katarina Åslund 
 


