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Abstract 

Title: Has youth participation in organized extracurricular activities and future 

expectation relevance for antisocial behavior? 

 

Zetterberg, E. (2015). Has youth participation in organized extracurricular activities and 

future expectation relevance for antisocial behavior? Bachelor thesis in Public Health 

science. Department of work- and public health science. The academy of health and 

working life. University of Gävle, Sweden. 

Adolescent drug use is a threat to public health. Therefore it is important to identify 

how different factors interact in order to develop successful preventive interventions 

against youth drug use. The purpose of this study is to investigate the association of 

participation in organized extracurricular activity, future expectation and drug use. 

Method: The study is cross-section designed and based on the data material from the 

last survey, Life and Health Young in 2013 in Uppsala County. The study included 

1648 high school students residing in the municipalities of Uppsala, Enköping and 

Älvkarleby (response rate of 60 %). The data were analyzed by bivariate and 

multivariate methods. 

Results: The results indicate that there is an association between participation in 

organized sports-related extracurricular activity, future expectation and drug use. Young 

people who have a positive expectation about their future have used less drugs (16%) 

compared with adolescents who have a negative future expectation (27%). Positive 

future expectation was also strongly associated with participation in organized sports-

related extracurricular activity (both p< 0.001). 

Conclusions: Being involved in organized extracurricular activity appears to be a 

determinant of a positive future expectation as well as a positive future expectation 

seems to be a determining factor for decreased drug use among adolescents. 

 

Keywords: Future expectation, Extracurricular activities, Substance use, Anti-social 

behavior, Adolescence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Ungdomars narkotikaanvändning är ett hot mot folkhälsan. Därför är det viktigt att 

kartlägga hur olika faktorer samvarierar för att kunna utveckla framgångsrika preventiva 

insatser mot ungdomars narkotikaanvändning. Syftet med den här studien är att 

undersöka associationen mellan deltagande i organiserad fritidsaktivitet, framtidstro och 

narkotikaanvändning. 

Metod: Studien är av tvärsnittsdesign och bygger på datamaterial från den senaste 

enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2013 i Uppsala län. I studien ingick 1648 

gymnasieungdomar bosatta i kommunerna Uppsala, Enköping och Älvkarleby 

(svarsfrekvens på 60 procent). Datamaterialet har analyserats med bivariata och 

multivariata metoder. 

Resultat: Resultatet indikerar att det finns en association mellan deltagande i 

organiserad idrottsrelaterad fritidsaktivitet, framtidstro och narkotikaanvändning. 

Ungdomar som har en positiv framtidstro har i mindre utsträckning använt narkotika 

(16%) jämfört med ungdomar som har en negativ framtidstro (27%). Positiv framtidstro 

var även starkt associerat med deltagande i organiserad idrottsrelaterad fritidsaktivitet 

(båda p<0.001). 

Slutsats: Att delta i organiserad fritidsaktivitet tycks vara en bestämningsfaktor för 

positiv framtidstro liksom att positiv framtidstro tycks vara en bestämningsfaktor för 

minskad narkotikaanvändning bland ungdomar. 

 

Nyckelord: Framtidstro, Fritidsaktiviteter, Narkotikaanvändning, Normbrytande 

beteende, Ungdomar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Jag vill rikta mina varmaste tack till de personer som jag varit i kontakt med vilka 

ansvarar för enkäten Liv och Hälsa Ung 2013. Det har varit väldigt intressant och 

kunskapsgivande att få arbeta med ett så pass stort material som ni erhållit mig. Jag vill 

även lite extra tacka de personer som gett mig feedback under arbetets gång.  

 

Jag vill också tacka min pappa som är och har varit en fantastisk stöttepelare i mitt 

uppsatsskrivande.  
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Bakgrund 

En nyckel till ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ge individer verktyg för att på eget 

initiativ kunna göra hälsofrämjande val och handlingar med utgångspunkt från egen 

förståelse och kunskap (Svederberg, Svensson & Kinderberg 2001). Ur den 

bemärkelsen förenas folkhälsovetenskap och pedagogik i en gemensam kontext som har 

betydelse för utveckling av både individer och samhället (ibid.). Mänskligt beteende är 

en produkt av många olika påverkansfaktorer (Viswanath 2008) där lärande och 

utveckling sker i relation mellan samhälle och individ i en så kallad 

socialisationsprocess (Illeris 2007). Socialisationsprocessen är en process där individen 

tillägnas de samhälleliga normer och strukturer för att på så vis integreras i samhället. 

Lärande och utveckling sker därmed både direkt genom olika former av målinriktad 

förmedling och indirekt genom erfarenheter av hur andra människor förhåller sig i 

individens omvärld (ibid.). De påverkansfaktorer som influerar människans beteende är 

central i det nationella folkhälsoarbetet idag eftersom att hälsan påverkas till stor del av 

livsstil och levnadsvanor (Pellmer & Wramner 2007). Faktorer som påverkar 

människans hälsa brukar även kallas bestämningsfaktorer vilka har sammanfattats i elva 

olika målområden med ett övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Folkhälsomyndigheten (FHI) 2014). 

Förhållanden under uppväxten påverkar individens hälsa under hela livet och således är 

det viktigt att förebygga ohälsosamma beteenden och främja hälsa hos den yngre 

befolkningen. Därför har Riksdagen upprättat ett målområde som enbart riktar sig till 

barn och ungdomar: trygga och goda uppväxtvillkor (FHI 2005).  

Risk- och normbrytande beteenden 

Trots ett omfattande folkhälsoarbete i Sverige utvecklar många ungdomar riskbeteenden 

vilka både kan ge långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser för hälsan (Hair, Ling, More 

& Park 2009). Begreppet riskbeteende innebär att en person har ett levnadssätt som 

medför hälsorisker för personen i fråga eller andra (Nationalencyklopedin [NE] 2014). 

Om dessa beteenden utvecklas i unga år ökar sannolikheten för att beteendet finns kvar 

även i vuxen ålder (Hair et al. 2009). De ungas riskbeteenden kännetecknas av 

exempelvis drog- och alkoholbruk, utövande av risksporter, skolk, snatteri, oskyddat 

sex med mera (Sundell 2003). Användning av alkohol och narkotika är ett vanligt 

förekommande sätt för ungdomar att testa sin frigörelse och självbestämmande 

gentemot vuxenvärlden (ibid.). Inom alla åldrar är all form av narkotikaanvändning 

illegal i Sverige och därför räknas allt bruk juridiskt sätt som missbruk (Johansson & 

Wirbing 2005). Ett beteende, i det här fallet narkotikabruk, som överträder samhällets 

regler och normer definieras inom forskningen som ett normbrytande beteende 

(Andershed & Andershed 2009). Sociala normer bestämmer vilka attityder, värderingar 

och beteenden som är lämpliga i olika situationer (Rutland, Cameron, Milne & 

McGeorge 2005).  

Vidare finns det normer på olika nivåer inom olika grupper (Hydén 2002). Det finns 

normer på samhällsnivå som rör kollektiva intressen, det finns normer på organisatorisk 

nivå och det finns även normer på individnivå som rör interna förhållanden och 

förhållanden till normer på de högre nivåerna. Att bryta mot normer, och således avvika 

från det normala, innebär alltid konsekvenser av olika slag (ibid.). Samtidigt kan 

användning av narkotika vara socialt accepterat inom olika sociala grupper. Under 

ungdomstiden är kamrater en viktig referensgrupp vad gäller utveckling av beteende, 

värderingar och attityder (Socialstyrelsen 2009). Vad som orsakar vilket är dock svårt 
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att fastslå då ungdomar med normbrytande beteende tenderar att dra sig till andra 

personer med liknande attityder, värderingar och beteendemönster (Andershed & 

Andershed 2009). Attityder gentemot droger och tillgänglighet av substanserna räknas 

idag som de viktigaste faktorerna som påverkar ungdomars användning av droger 

(Bränström et al. 2007; Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano & Baglioni 2002). Genom 

att beteendet är socialt accepterat inom gruppen medför det en ökad acceptans och 

dessutom ökad risk för att den unge antar fler normbrytande beteenden (Andershed 

2009). Ungdomars narkotikaanvändning är ett exempel på ett normbrytande beteende 

som ideligen förekommer tillsammans med andra normbrytande beteenden (El-Khouri, 

Sundell & Strandberg 2005). Risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende kan 

vara egenskaper, förhållanden, händelser eller processer som ökar respektive minskar 

sannolikheten för att ett normbrytande beteende ska utvecklas (Andershed & Andershed 

2005). 

Ålder- och könskillnader gällande narkotikaanvändning 

I takt med att människan åldras förvärvas nya egenskaper, erfarenheter och miljöer 

förändras. Exponering av olika risk- och skyddsfaktorer kan i samma takt få olika 

betydelse för utfallet. Riskfaktorer som förväntas öka med stigande ålder och utveckling 

i samband med drogbruk är exempelvis den upplevda tillgången till droger, positiva 

attityder gentemot drogliberala lagar och normer, positiva attityder gentemot 

droganvändning och kamraters droganvändning (Arthur et al. 2002). Det är också med 

stigande ålder som användning av droger tenderar att öka. Sedan år 2001 har 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningen (CAN) på uppdrag av 

Socialdepartementet gjort undersökningar gällande skolelevers drogvanor i syfte att 

undersöka drogutvecklingen i Sverige (Gripe 2013). År 2013 angav sju procent av 

pojkarna och sex procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. 

Samma år uppgav 19 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i årskurs 2 på 

gymnasiet att de någon gång använt narkotika (ibid.). Med stigande ålder får kamrater 

mer utrymme i ungdomarnas sociala kontext och ju äldre den unge blir desto starkare 

blir sambandet mellan det egna och kamraters normbrytande beteenden (Andershed & 

Andershed 2009). Samtidigt minskar föräldrarnas tillsyn av ungdomarna och mer 

oövervakad tid spenderas med kamrater vilket är exempel på faktorer som är 

förknippade med en ökad droganvändning (Steinberg, Fletcher & Darling 1994). 

Enligt Gripe (2013) tenderar inte bara stigande ålder att öka användningen av narkotika, 

utan med åldern ökar även könsskillnaderna bland de som någon gång använt narkotika. 

En av förklaringarna kan vara att flickor i högre grad upplever sig vara övervakade av 

föräldrarna än pojkar vilket har inverkan på droganvändning (Webb, Bray, Getz & 

Adams 2002; Steinberg et al. 1994). Andra studier visar att riskfaktorer för 

normbrytande beteenden ofta tenderar att vara samma för pojkar och flickor, vilket i 

sådana fall kan underlätta arbetet med att utveckla preventiva insatser (El Khouri et al. 

2005; Andershed & Andershed 2009). Könsskillnaderna kan istället förklaras av att 

pojkar utsätts för fler riskfaktorer och i högre grad än flickor (Andershed & Andershed 

2009).  

Pro-social eller normbrytande utveckling 
En annan faktor som kan påverka om en individ ska anamma ett beteende eller inte är 

grad av self-efficacy (Bandura 1995), för vilket det inte finns någon vedertagen svensk 

översättning. Begreppet ”self-efficacy” utvecklades av socialpsykologen Albert 

Bandura vilket beskriver individens upplevda förmåga och tilltro till sig själv att klara 

av någonting i en specifik situation (ibid.). För att förstå utvecklingen av ett 

normbrytande beteende bör hänsyn tas till både individens egna egenskaper och 
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erfarenheter samt den kontext hon lever i, ett så kallat holistiskt-interaktionistiskt 

synsätt (Stattin & Magnusson 1996). Utifrån Banduras teorier utvecklade Catalano och 

Hawkins (1996) Social development theory (Social utvecklingsteori) som utgår från ett 

liknande perspektiv där individuella egenskaper i kombination med miljömässiga och 

sociala faktorer och processer försöker förklara hur dessa faktorer bidrar till ungdomars 

utveckling av normbrytande beteenden. De menar att ungas sociala och 

beteendemässiga utveckling kan ske i två riktningar; antingen en pro-social utveckling 

eller en avvikande, normbrytande utveckling. Vilken riktning som tas påverkas av fyra 

viktiga faktorer i socialisationsprocessen. Dels påverkas de av möjligheter att engagera 

sig inom pro-sociala eller normbrytande umgängen och aktiviteter. Deras utveckling 

påverkas även av hur engagerad de unga är inom umgängeskretsen eller aktiviteten. 

Individens sociala och kognitiva kompetenser är till viss del avgörande för de ungas 

förmåga att delta vilket är den tredje faktorn i socialisationsprocessen. Den sista viktiga 

komponenten är graden av förstärkning och belöning ungdomarna får i samband med 

sitt engagemang i umgängeskretsen eller aktiviteten vilket påverkar huruvida de 

upplever sitt deltagande (Catalano & Hawkins 1996).      

Framtidstro och hälsa 
En svensk studie visar att den starkaste skyddsfaktorn för en god hälsa i allmänhet i alla 

åldrar är att ha en positiv framtidstro (Lindén-Boström & Persson 2012). Inom 

folkhälsoarbetet är det därför aktuellt att vidare utforska vad som hämmar respektive 

främjar en positiv framtidstro i strävan mot att uppnå en god och jämlik hälsa i 

befolkningen. Att framtidstro är relaterat till hälsa ur flera aspekter är inte ett nytt 

fenomen. Till exempel är en positiv framtidstro starkt associerat med höga nivåer av 

self-efficacy (Nilsson 2012). En individs self-efficacy påverkar förberedelser för 

framtiden och tilltron till den egna förmågan att själv kunna påverka den (Lazer & 

Leibowitz 2009). En positiv framtidstro är också relaterat till en positiv 

ungdomsutveckling genom att framtidstro påverkar självreglerande processer som 

exempelvis omtanke, prestation och självbegrundande (Schmid, Phelps & Lerner 2011). 

En annan studie visar att en individs tro på framtiden har inverkan på exempelvis 

prestation och skolframgång (Snyder, Shorey, Cheavens, Pulvers, Adams III & Wiklund 

2002) och vice versa (Lindén-Boström & Persson 2012). Framtidstro är också relaterat 

till droganvändning (Kogan, Luo, McBride Murry & Brody 2005; Robbins & Bryan 

2004). Enligt Mazibuko och Tlale (2014) fungerar droganvändning som ett hinder för 

ungdomens ambitioner att planera och investera i framtiden, vilket påverkar 

framtidstron i negativ riktning. Deras forskning visar att en ungdoms framtidstro kan 

påverka användandet av droger eftersom ungdomar som är fokuserade på sin personliga 

framtid dels är mindre benägna att använda droger och dels är bättre på att ifrågasätta 

och undersöka drogernas konsekvenser. De visar också att kamratgruppen har stor 

betydelse för hur ungdomarnas inställning till framtiden ser ut. Om gruppen ser positivt 

på framtiden och är målinriktade påverkar det ungdomarnas inställning till framtiden 

(ibid.). Framtidstro är förvisso ett vedertaget begrepp men som saknar entydig definition 

eftersom erfarenheter och perspektiv som påverkar en individs framtidstro skiljer sig 

mellan olika generationer. Exempelvis är det uppenbart att framtidstro har olika 

betydelse för en ungdomsgeneration och en pensionärsgeneration. Utifrån ett 

ungdomsperspektiv kan begreppet framtidstro definieras som hur ungdomen exempelvis 

tror på sin framtid avseende utbildning, arbetsliv och familjebildning. Det är i den 

betydelsen som begreppet framtidstro tolkas och används längre fram i denna studie.   
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Positiv framtidstro och ungdomsutveckling 
Det är viktigt att ungdomar har mål inför framtiden eftersom det påverkar deras aktuella 

beteende (Nurmi 2004). Till exempel visar en tidigare studie att ungdomar som är 

optimistiska till sina chanser att vidareutbilda sig tränar mer och röker mindre än dem 

som uppfattar sina chanser som små (McDade, Chyu, Duncan, Hoyt, Doane & Adam 

2011). Normbrytande beteenden är ofta ett tecken på en bristande positiv utveckling 

(Larson 2000). I detta avseende visar en amerikansk studie att ungdomsbrottslingar är 

mer uttråkade än andra ungdomar. Författaren indikerar att många ungdomar gör sitt 

arbete i skolan, umgås med föräldrar och vänner och genomgår dagen utan att känna att 

de investerar i framtiden (ibid.). För att kunna investera i framtiden måste det finnas 

någon form av föreställning om den. En tidigare studie fann en stark association mellan 

att tänka mycket på framtiden, tydligt föreställa sig framtiden och att ha en positiv syn 

på framtiden (Tonn, Hemrick & Conrad 2006). Resultatet tyder på att föreställningar 

om framtiden är väldigt komplex och kontextberoende (ibid.). Det måste finnas resurser 

i form av psykosociala färdigheter (i.e. ambitioner, förhoppningar, beteendemässiga och 

kognitiva) samt kontextuella tillgångar i samhället, skola, familj och i kamratgrupper för 

att de unga ska kunna skapa sig en positiv framtidstro (Nurmi 2004). Utifrån dessa 

observationer finns det anledning att tro att det finns ett samband mellan ungdomars 

framtidstro och valet av en pro-social eller normbrytande bana. 

Fritidsaktivitetens betydelse för positiv ungdomsutveckling 
Fritiden är en nödvändig och användbar arena för hälsofrämjande arbete i allmänhet 

men tyvärr finns det inte mycket forskning som specifikt undersöker sambandet mellan 

ungdomars fritid och hälsa (Ungdomsstyrelsen 2007). Tidigare studier visar att 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter är kompetensutvecklande, förenat med bättre 

fysiskt välbefinnande och skolframgång (Eccles & Gootman 2002). Larson (2000) 

påpekar aktiviteter och fritidssysslors betydelse för de ungas positiva utveckling. Han 

poängterar att forskning kring ungdomars positiva utveckling ofta är inriktade på skola, 

familj och kamratgrupper, men att ungdomarnas aktiviteter och fritidssysselsättning bör 

få lika stor uppmärksamhet. Strukturerade fritidsaktiviteter i form av exempelvis 

deltagande i organisationer främjar positiv utveckling då det stärker initiativförmågan 

hos de unga vilket är positivt genom innebörden av inre motivation och strävan mot 

utmanande mål. Organiserade aktiviteter på fritiden har visat sig ge en unik 

kombination av inre motivation och koncentration, något som sällan uppnås inom 

skolarbete och ostrukturerad fritid (ibid.). Strukturerade fritidsaktiviteter tycks enligt 

Morrisey och Werner-Wilson (2005) också ha stor betydelse för ungdomarnas pro-

sociala beteende. Enligt studien har strukturerad fritidsaktivitet störst betydelse för 

ungdomarnas pro-sociala beteende medan familjen inte hade någon större inverkan 

(ibid.). Andra studier visar indikationer på att fritidsaktiviteter kan hjälpa de ungas 

identitetsutveckling och påverka inställningen till framtiden positivt (Sharp & 

Coatsworth 2012; Guévremont, Findlay & Kohen 2014). Fritidsaktivitetens struktur har 

betydelse för om aktiviteten är gynnsam för ungdomarnas utveckling eller inte eftersom 

det påverkar kamratgruppen inom verksamheten (Eccles, Barber, Stone & Hunt 2003; 

Mahoney, Stattin & Lord 2004). Strukturerade fritidsaktiviteter kan definieras som en 

aktivitet som har välgrundade kompetenshöjande mål, regelbundna träffar och under 

vuxna personers uppsikt (Mahoney et al. 2004). Som tidigare nämnts är den unges 

sociala umgängeskrets av stor vikt i utvecklingen av pro-socialt eller normbrytande 

beteende. Fritidsaktiviteter som saknar struktur kan istället locka högriskungdomar 

vilket påverkar den sociala miljön som istället kan bidra till att riskbeteenden utvecklas 

(Mahoney et al. 2004). Larson (2000) menar att en gynnsam aktivitet bör ha en sådan 
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struktur så att ungdomarna känner utmaningar, men också en tillräcklig flexibilitet att de 

själva bär ansvar för aktivitetens riktning.  

Droganvändning ökar med åldern och det blir också vanligare att själva bruket sker 

under ungdomarnas fritid (Goncy och Mrug 2013). Utifrån tidigare forskningsresultat är 

det därför viktigt att vidare studera associationen mellan organiserad fritidsaktivitet, 

vilket i den här studien innebär deltagande i någon form av organisation, och positiv 

framtidstro samt utfall i normbrytande beteende hos ungdomar. Visar det sig att positiv 

framtidstro är relaterat med narkotikaanvändning (normbrytande beteende) och att 

framtidstro är relaterat med organiserad fritidsaktivitet styrker det faktumet att 

satsningar inom fritidsverksamhetens ramar är av högsta relevans i det preventiva 

arbetet mot de ungas normbrytande beteenden. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka associationen mellan ungdomars deltagande 

i organiserad fritidsaktivitet, framtidstro och narkotikaanvändning.  

 

Frågeställningar: 
 

1) Har ungdomar som är engagerade i någon form av organiserad fritidsaktivitet en 

positivare framtidstro än de som inte är engagerade i en organiserad 

fritidsaktivitet? 

2) Använder ungdomar som har en positiv framtidstro i mindre utsträckning 

narkotika än ungdomar som har en negativ framtidstro? 

Metod 

Struktur 

Upplägget för den här studien var att först undersöka associationen mellan ungdomars 

deltagande i organiserad fritidsaktivitet och positiv framtidstro. I nästa steg undersöktes 

ungdomarnas positiva framtidstro associerat till narkotikaanvändning.  

Val av ansats 

Studien var empiriskt utformad och bygger på datamaterial från den senaste 

enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2013. Fördelen med en enkätstudie är att en 

relativt stor population kan undersökas trots begränsade tidsramar (Ejlertsson 2005). 

Frågeformuläret omfattar ett stort antal frågor och används som underlag för det 

hälsofrämjande arbetet inom kommuner och landsting. En viktig fördel var att tidigare 

studier har använt samma dataunderlag men för andra syften och frågeställningar vilket 

innebär att det är möjligt att jämföra och därmed kontrollera underlagets tillförlitlighet. 

Det finns även möjligheter att utöka den här studien till att även omfatta tidigare år och 

även till jämförelser med utfallen i andra kommuner och landsting. Detta kan därmed 

också ge möjligheter till att undersöka förändringar över tid, vilket generellt inte gäller 

för studier av tvärsnittsdesign. En annan fördel var att frågor om narkotikaanvändning 

kan uppfattas som ”känsliga” frågor och därför var en enkätstudie att föredra då 

respondenten kan besvara frågorna i lugn och ro med fullständig anonymitet (Ejlertsson 



 

6 

 

2005). Nackdelen med enkätstudier i allmänhet är risken för bortfall vilket riskerar att 

medföra felaktiga generaliserade slutsatser om den målgrupp som studeras (ibid.).  

Liv och Hälsa Ung 

Liv och Hälsa Ung är en enkätbaserad tvärsnittstudie som används i flera län som bland 

annat underlag för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom såväl landsting som 

särskilda kommuner. Enkäten syftar till att ta reda på levnadsvanor, hälsa och livsvillkor 

bland elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet. Frågeformuläret innehåller 106 stycken 

slutna frågor med mestadels fasta svarsalternativ. På några enstaka frågor får 

respondenten svara med egna ord eller siffror. Tidigare år har eleverna fått delta i 

undersökningen under skoltid men från och med år 2013 besvaras enkäten elektroniskt. 

I Älvkarleby skickades även enkäten hem till bokföringsadressen till de elever som var 

bosatta inom kommunen men gick i skolan i annat län än Uppsala. 

I Uppsala län har enkäten genomförts vartannat år sedan 2005 genom samarbete mellan 

Regionförbundet, Landstinget i Uppsala län samt länets alla kommuner. Senaste 

undersökningen besvarades av ungefär 7400 ungdomar vilket innebär en svarsfrekvens 

på 69 procent.  

Urvalsmetod/undersökningsgrupp 

Undersökningen gällde 1648 ungdomar i årskurs 2 som är bosatta i Uppsala, Enköping 

och Älvkarlebys kommun. Undersökningsgruppen bestämdes utifrån att 

narkotikaanvändning är mer förekommande bland ungdomar på gymnasiet jämfört med 

ungdomar i grundskolan vilket innebar en större urvalsmängd potentiella 

narkotikaanvändare. En förfrågan om deltagande i studien skickades ut till ansvariga för 

ANDT-frågor
1
 inom kommuner i Uppsala län. Kommunerna Uppsala, Enköping och 

Älvkarleby anmälde sitt intresse att medverka i studien. Via kontakt med anställda på 

respektive kommun, Regionförbundet i Uppsala och Landstinget i Uppsala län har 

originaldata från Liv och Hälsa Ung 2013 erhållits. Underlaget utgörs av redan insamlat 

datamaterial utifrån några utvalda frågor som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. På grund av att Älvkarleby inte har någon egen gymnasieskola bygger 

resultaten på ungdomar som var bosatta i kommunen. Eftersom att urvalet baserades på 

ungdomars hemkommun och inte skolkommun har det varit svårt att hitta uppgifter om 

exakt svarsfrekvens i de tre utvalda kommunerna. Det som gick att finna var att 

ungdomar i årskurs 2 totalt sett i Uppsala län hade en svarsfrekvens på 60 procent. I 

Älvkarleby skickades 93 stycken enkäter ut till de ungdomar som var bosatta i 

kommunen men gick i skolan i annan kommun utanför Uppsala län. Det återkom 39 

stycken enkäter vilket innebar en svarsfrekvens på 42 procent.  

Mått 

Demografiska variabler var ålder (eftersom urvalsgruppen valdes utifrån årskurs 2 på 

gymnasiet var respondenterna inom ålderkategori 17-18 år) och kön (i.e ”Tjej”, ”Kille”, 

”Annan könstillhörighet”). Eftersom att andelen respondenter som angivit att de tillhör 

en annan könstillhörighet var så få redovisar resultatet endast kön uppdelat på tjejer och 

killar. Variabeln framtidstro undersöktes utifrån frågan ”Hur ser du på framtiden för din 

personliga del?”. De fem svarsalternativen delades in i två svarsalternativ där svaren 

”Mycket ljust/Ganska ljust” definierades som en positiv framtidstro och svaren ”Varken 

ljust eller mörkt/Ganska mörkt/Mycket mörkt” definierades som negativ framtidstro. 

                                                 
1
 ANDT är förkortning för Alkohol Narkotika Doping och Tobak 
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Frågan ”Har du varit aktiv i någon förening, klubb, sällskap eller organisation under de 

senaste tolv månaderna?” gav information om respondentens deltagande i organiserad 

fritidsaktivitet. Svarsalternativen var ”Ja, en idrottsförening/klubb”, ”Ja, annan typ av 

förening/klubb/sällskap/organisation” och ”Nej” och respondenten har här haft 

möjlighet att markera fler än ett alternativ. De som markerat att de deltagit i både en 

idrottsrelaterad och annan aktivitet har i de fallen räknats in i svarsalternativet ”Ja, en 

idrottsförening/klubb”. Narkotikaanvändning framgick av frågan ”Har du någon gång 

använt narkotika?”. Svarsalternativen var här antingen ”Ja” eller ”Nej”.        

 
Dataanalys 

Datamaterialet har bearbetats i databasen i IBM SPSS statistik paket 22.0 (IBM/SPSS 

Inc., Chicago, IL). Samtliga kategoriska variabler presenterades i absolut frekvens och 

procentandelar och jämfördes med hjälp av chi-square test. De kontinuerliga variablerna 

presenterades i medelvärde plus/minus standardavvikelser och jämfördes med hjälp av 

Student’s t-test eller one-way analys av varians igenom grupper. Signifikansnivån för 

alla analyser uttrycktes i p-värde < 0.05. Logistiska regressionsanalyser gjordes för att 

undersöka faktorer som kan vara relaterade till positiv framtidstro och 

narkotikaanvändning. De variabler som användes i analysen var definierade på följande 

sätt: Kön (Tjej=1, Kille=0), Framtidstro (positiv=1, negativ=0), Narkotikaanvändning 

(har använt=1, har ej använt=0), Organiserad fritidsaktivitet (Idrott=0, Annan=1, 

Ingen=2) och Kommun (Älvkarleby=0, Enköping=1, Uppsala=2). Resultaten från de 

statistiska analyserna presenterades i termer av oddskvoter (OR), 95 - procentiga 

konfidensintervall, p-värden och R-square.  

Etiska överväganden 

Skribenten för den här studien har tagit hänsyn till två av Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska överväganden (Ejlertsson 2005). Eftersom att andrahandsdata har 

använts har inte beslut utifrån etiska överväganden gällande informationskravet och 

samtyckeskravet behövts ta. Datamaterialet var redan insamlat. Däremot har 

överväganden gällande konfidentialitetskravet gjorts genom att skribenten valt att inte 

djupare redogöra för några kommunala skillnader eftersom förhållandevis få 

respondenter svarat för Älvkarlebys kommun. Trots att skribenten erhållit 

oidentifierbart datamaterial skulle berörda personer kunnat känna sig träffade av det 

redovisade utfallet gällande vissa frågor (Vetenskapsrådet 2002). Därför baserades 

resultatet på utfallet av alla tre kommunerna tillsammans. De insamlade uppgifterna har 

enbart använts i syftet att besvara studiens ändamål vilket uppfyller nyttjandekravet. 

Skribenten har skriftligen lovat ansvariga för det erhållna datamaterialet att efter 

studiens genomförande radera den fil som innehåller datamaterialet i fråga (ibid.).  

 

Resultat 

Tabell 1 redovisar sammanfattande information från datamaterialet i absoluta och 

procentuella tal för de variabler som har använts i den statistiska analysen och kan 

sammanfattas enligt följande: 18 procent av ungdomar i årskurs 2 i de tre undersökta 

kommunerna har använt narkotika någon gång. Bland tjejerna har knappt 15 procent 

någon gång använt narkotika medan motsvarande siffra för killarna är knappt 22 

procent. Skillnaden mellan könen är statistiskt säkerställd. Inga statistiskt signifikanta 

skillnader gick däremot att mäta mellan de tre kommunerna. Cirka 81 procent av 
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respondenterna har positiv framtidstro. Det fanns dock ingen statistiskt signifikant 

skillnad i framtidstro mellan killar och tjejer eller mellan de tre kommunerna. Cirka 61 

procent av ungdomarna i årskurs 2 hade de senaste 12 månaderna varit aktiv i någon 

form av organiserad fritidsaktivitet. Av dem var det cirka 49 procent som varit aktiv i 

någon idrottsrelaterad förening, klubb, sällskap eller organisation och 13 procent i 

någon annan typ av förening, klubb, sällskap eller organisation. Cirka 56 procent av alla 

tjejer och nästan 69 procent av alla killar hade deltagit i någon form av organiserad 

fritidsaktivitet de senaste 12 månaderna. 

 

Tabell 1. Antal och procental av kön, narkotikaanvändning, 

framtidstro, organiserad fritidsaktivitet och kommun av 1648 

deltagande. 
Variabler n (%) Totalt n(%) 
Kön  1648 (100) 

  Tjej 832 (50,5)  

  Kille 816 (49,5)  

Narkotikaanvändning  1638 (99,4) * 

  Ja 298 (18,1)  

Tjej 124 (14,9)  

Kille 174 (21,6)  

  Nej 1340 (81,3)  

Tjej 707 (85,1)  

Kille 633 (78,4)  

Framtidstro  1609 (97,6) 

  Positiv 1299 (80,7)  

Tjej 650 (79,4)  

Kille 649 (82,2)  

  Negativ 310 (19,3)  

Tjej 169 (20,6)  

Kille 141 (17,8)  

Organiserad fritidsaktivitet  1623 (98,5) * 

  Idrott 795 (48,2)  

Tjej 341 (41,5)  

Kille 454 (56,7)  

  Annan 212 (12,9)  

Tjej 116 (14,1)  

Kille 96 (12)  

  Ingenting 616 (37,4)  

Tjej 365 (44,4)  

Kille 251 (31,3)  

Kommun  1648 (100) 

  Älvkarleby   49 (3)  

  Enköping 322 (19,5)  

  Uppsala 1277 (77,5)  

Anm:* betecknar att skillnaden mellan könen är statistiskt säkerställt 

(p<0.001) 

 

Bivariat resultatanalys 

Narkotika och framtidstro 

Av dem som har en positiv framtidstro hade knappt 16 procent någon gång använt 

narkotika medan de ungdomar som angivit en negativ framtidstro hade nästan 27 

procent någon gång använt narkotika (p< 0.001). Bland killarna som har en positiv 

framtidstro hade nästan 18 procent använt narkotika medan motsvarande siffra för 

killarna med negativ framtidstro var nästan 33 procent (p<0.001). Bland tjejerna med 
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positiv framtidstro hade 13 procent någon gång använt narkotika medan motsvarande 

siffra för tjejer med negativ framtidstro var 21 procent (p< 0.007). 

Framtidstro och organiserad fritidsaktivitet 

Av de ungdomar i årskurs 2 som var engagerade i någon idrottsrelaterad fritidsaktivitet 

hade drygt 85 procent en positiv framtidstro. De ungdomar som uppgav att de varit 

engagerade i någon annan form av organiserad fritidsaktivitet hade drygt 82 procent en 

positiv framtids tro. Av de ungdomar som angivit att de inte deltagit i någon form av 

organiserad fritidsaktivitet hade 74 procent en positiv framtidstro. Sambanden är 

statistiskt säkerställt (p< 0.001).  

Narkotika och organiserad fritidsaktivitet 

Resultaten från den bivariata analysen visar att av dem som aldrig hade använt 

narkotika var cirka 50 procent aktiva i någon form av organiserad idrottsrelaterad 

aktivitet, knappt 13 procent var aktiva i någon annan organiserad fritidsaktivitet och 

ungefär 37 procent var inte aktiv i någon organiserad fritidsaktivitet. Bland de killar 

som aldrig hade använt narkotika var drygt 70 procent engagerade i någon form av 

organiserad fritidsaktivitet och motsvarande andel för tjejerna var 56 procent. 

Sambanden är dock inte statistiskt säkerställda. 

Multivariat resultatanalys 

Enligt Tabell 2 indikerar det skattade värdet på variabeln att inte vara delaktig i 

organiserad fritidsaktivitet (OR= 0.50, 95% KI: 0.38-0.65, p<0.001) en reducerad risk 

på beroendevariabeln positiv framtidstro. Det skattade värdet indikerar med andra ord 

att ungdomar som saknar en organiserad fritidsaktivitet har en mindre positiv 

framtidstro än ungdomar som medverkat i en sådan aktivitet. Däremot finns det inga 

statistiskt säkerställda skillnader beroende på kön eller vilken kommun som 

ungdomarna var bosatta i. Modellen kan förklara 2 procent till 3.1 procent av 

variationerna i positiv framtidstro. 

 

Tabell 2. Faktorer associerade till positiv 

framtidstro i logistisk regressionsanalys bland 

1599 ungdomar i årskurs 2. 

 

 

Variabler 

Modell 1  

OR 95 % KI  

Kön
a 

0.91 0.71-1.18  

Org. fritidsaktivitet
b 

   

Annan 0.79 0.52-1.19  

Ingen 0.50 0.38-0.65*  

Kommun
c 

   

Enköping 1.49 0.75-2.96  

Uppsala 1.75 0.92-3.32  

R
2 

0.020-0.031  
Anm: * betecknar p<0.001  

a.) referensgrupp är Kille 

b.) referensgrupp är Idrottsaktivitet 

c.) referensgrupp är Älvkarleby 
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Resultaten i Tabell 3 är relaterade till det andra steget i undersökningen, det vill säga om 

det finns association mellan en positiv framtidstro och narkotikaanvändning. 

Enligt Tabell 3 (modell 1) indikerar det skattade värdet på variabeln kön, att vara tjej 

(OR=0.64, 95% KI: 0.49-0.83, p<0.001) och positiv framtidstro (OR=0.50, 95% KI: 

0.37-0.67, p<0.001) en reducerad risk på ungdomars narkotikaanvändning. Det skattade 

värdet indikerar med andra ord att tjejer har en reducerad risk vad gäller att använda 

narkotika jämfört med killar. På samma sätt gäller att ungdomar som har en positiv 

framtidstro har en reducerad risk att använda narkotika jämfört med ungdomar som har 

en negativ framtidstro. Däremot fanns det inga statiskt signifikanta skillnader mellan 

ungdomar i de olika kommunerna. 

I modell 2 så skattas både framtidstro och organiserad fritidsaktivitet som oberoende 

variabler som kan antas vara associerade till narkotikaanvändning. Som framgår är det 

skattade värdet på framtidstro fortfarande statistiskt säkerställt medan det skattade 

värdet på variabeln organiserad fritidsaktivitet inte är det. Det betyder med andra ord att 

framtidstro och organiserad fritidsaktivitet inte samtidigt tycks vara associerade med 

narkotikaanvändning. De båda modellerna kan förklara 2.1 procent till 3.7 procent av 

variationen i narkotikaanvändning. 

 

Tabell 3. Faktorer associerade till narkotikaanvändning i logistisk 

regressionsanalys bland ungdomar i årskurs 2. 
 

Variabler 

Modell 1 (n= 1605)  Modell 2 (n=1595) 

OR 95 % KI  OR 95% KI 

Kön
a 

0.64 0.49-0.83*  0.62 0.47-0.80* 

Framtidstro
b 

0.50 0.37-0.67*  0.52 0.39-0.70* 

Org. fritidsaktivitet
c 

     

Annan    1.33 0.90-1.98 

Ingen    1.27 0.95-1.69 

Kommun
c 

     

Enköping 1.71 0.64-4.56  1.73 0.65-4.62 

Uppsala 2.13 0.83-5.48  2.10 0.82-5.38 

R
2 

0.021-0.034  0.023-0.037 
Anm: * betecknar p<0.001  

a.) referensgrupp är Kille 

b.) referensgrupp är Negativ framtidstro 

c.) referensgrupp är Idrottsaktivitet 

d.) referensgrupp är Älvkarleby 

 
 

Diskussion  

Resultatet indikerar att det finns en association mellan ungdomars narkotikaanvändning, 

deltagande i organiserad fritidsaktivitet och framtidstro bland ungdomar som är bosatta i 

Uppsala län. Ungdomar som har en positiv framtidstro använder narkotika i mindre 

utsträckning jämfört med de ungdomar som uppger en negativ framtidstro. 

Associationen mellan framtidstro och narkotikaanvändning stämmer väl överrens med 

tidigare studier (Kogan, Luo, McBride Murry & Brody 2005; Robbins & Bryan 2004; 

Mazibuko & Tlale 2014). Den här studien stärker vetskapen om att deltagande i 

organiserad fritidsaktivitet och framtidstro är associerat med narkotikaanvändning vilket 

bör tas  hänsyn till vid utvecklandet av preventiva insatser mot ungdomars 
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narkotikaanvändning och eventuellt andra normbrytande beteenden. Eftersom att 

narkotikaanvändning alltjämt förekommer tillsammans med andra normbrytande 

beteenden (El-Khouri, Sundell & Strandberg 2005) skulle det även kunna innebära en 

minskad frekvens av andra normbrytande beteenden.  

Den här uppsatsen introducerades med meningen: ” En nyckel till ett framgångsrikt 

folkhälsoarbete är att ge individer verktyg för att på eget initiativ kunna göra 

hälsofrämjande val och handlingar med utgångspunkt från egen förståelse och kunskap” 

(Svederberg et al. 2001). Den här studien tillsammans med tidigare forskning (Larson 

2000; Sharp & Coatsworth 2012; Guévremont, Findlay & Kohen 2014) visar på en 

positiv association mellan positiv framtidstro och att delta i organiserad fritidsaktivitet. 

Därmed skulle begreppet ”verktyg” inom hälsofrämjande arbete kunna innebära 

ungdomars tillgång till organiserad fritidsaktivitet. Genom att ge individer 

förutsättningar att ha en positiv framtidstro kan de själva utifrån egna utgångspunkter 

göra hälsofrämjande val och handlingar som är positiva för framtiden. Som 

inledningsvis nämnts påverkas val och handlingar i den aktuella situationen av framtida 

mål (Nurmi 2004; McDade, Chyu, Duncan, Hoyt, Doane & Adam 2011) och därmed är 

det tänkbart att positiv framtidstro kan få ungdomar att avstå narkotika.  

Associationen mellan narkotikaanvändning och deltagande i organiserad fritidsaktivitet 

gick inte att statistiskt säkerställa i den här studien. Däremot går det att utifrån den här 

studien förmoda att deltagande i organiserad fritidsaktivitet ändå kan ha en indirekt 

påverkan på narkotikaanvändning vilket indikeras av det signifikanta sambandet mellan 

att delta i organiserad fritidsaktivitet och framtidstro och det signifikanta sambandet 

mellan framtidstro och narkotikaanvändning. Att ett signifikant samband inte går att 

statistiskt säkerställa mellan narkotikaanvändning och organiserad fritidsaktivitet i den 

här studien kan bero på att för få oberoende variabler har använts i den statistiska 

analysen. Genom att kontrollera för fler oberoende variabler skulle andra underliggande 

samband kunna etablera sambandet mellan organiserad fritidsaktivitet och 

narkotikaanvändning.  

Den logistiska regressionsmodellen som redovisas i Tabell 2 kan bara förklara en liten 

del av variationen i positiv framtidstro. Det betyder att andra variabler som inte har 

undersökts i den här studien skulle kunna bidra till att förklara variationen i variabeln 

positiv framtidstro. Till exempel har tidigare studier visat att deltagande i organiserade 

fritidsaktiviteter har en positiv inverkan på skolframgång (Eccles & Gootman 2002) och 

skolframgång har positiv påverkan på framtidstro (Lindén-Boström & Persson 2012). 

Även self-efficacy är starkt associerat med en individs framtidstro (Nilsson 2012). 

Dessa faktorer är exempel på ytterligare variabler som framtida studier fördelaktigt kan 

inkludera för att få en bättre förklaringsgrad. Self-efficacy är vidare ett begrepp som i 

framtida studier skulle vara intressant att studera både i förhållande till ungdomars 

framtidstro och narkotikaanvändning. Self-efficacy har i tidigare studier visat sig vara 

en påverkansfaktor till både positiv framtidstro och beteenden (Bandura 1995; Lazer & 

Leibowitz 2009). Därför skulle det vara intressant att undersöka om det har en direkt 

påverkan på ungdomars narkotikadebut. Variationen i beroendevariabeln 

narkotikaanvändning skulle också kunna få en bättre förklaringsgrad genom att 

inkludera fler variabler i regressionsanalysen än de som finns i regressionsmodellen i 

Tabell 3. Till exempel visar tidigare studier att ungdomarnas umgängeskrets och 

föräldrarnas påverkan har betydelse för ungdomars normbrytande beteenden 

(Andershed & Andershed 2009; Steinberg, Fletcher & Darling 1994; Webb, Bray, Getz 
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& Adams 2002) vilka är ytterligare variabler som i framtida studier kan vara aktuellt att 

kontrollera för.  

Förutom ovanstående förslag om fördjupad forskning inom ramen för den här studiens 

syfte skulle det även vara intressant att vidare fördjupa sig i olika organiserade 

fritidsaktiviteter och dess samband med framtidstro. Är det strukturen i organiserade 

idrottsrelaterade fritidsaktiviteter eller är det den fysiska aktiviteten som stärker 

associationen till positiv framtidstro? En annan intressant fråga är om det finns någon 

association mellan framtidstro och andra normbrytande beteenden? Finns det liknande 

associationer bland den vuxna befolkningen? 

Styrkor och svagheter 

En styrka med den här studien är det stora urvalet av deltagare (n=1648) och att 

svarsfrekvensen är förhållandevis stort (60% i länet). En svaghet med den här studien är 

att det inte funnits möjligheter att utifrån resultaten redovisa några kausala samband 

eftersom studien är av tvärsnittsdesign (Ejlertsson 2012). Det har endast gått att 

redogöra för associationen mellan variablerna. Det datamaterial som har använts är dock 

bara en liten del av ett större paneldatamaterial. Det ger möjligheter för framtida 

forskning att kunna göra effektstudier och på så vis undersöka kausala samband mellan 

variablerna framtidstro, deltagande i organiserad fritidsaktivitet och 

narkotikaanvändning. Den här studien har undersökt variabeln narkotikaanvändning 

utifrån frågan ”Har du någon gång använt narkotika?” vilket innebär att respondenten 

som svarat ”Ja” kan allt ifrån ha testat narkotika en gång till att vara en frekvent 

narkotikaanvändare. I framtida studier vore det fördelaktigt att även ha med frågor som 

redogör för hur ofta deltagaren använder narkotika i syfte att undersöka 

narkotikabrukets frekvens och verkan i association till framtidstro. 

Slutsatser 

Den här studien visar att ungdomar som är engagerade i organiserad fritidsaktivitet har 

en positiv framtidstro. De ungdomar som har en positiv framtidstro använder i mindre 

utsträckning narkotika jämfört med ungdomar som har en negativ framtidstro. Att delta 

i organiserad fritidsaktivitet kan därmed vara en ”bestämningsfaktor” för positiv 

framtidstro medan en positiv framtidstro kan vara en ”bestämningsfaktor” för minskad 

narkotikaanvändning. 
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