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Sammanfattning 
 
Alla vet vad sömn, fysisk aktivitet och god kostvanor gör för välbefinnandet. Vad betyder då vår 
fritid? Kommun jag har gjort undersökningen i är en relativt liten kommun. Kommun består av ett 
antal mindre byar/samhällen där Vårgårda tätort är den största. Det finns ett flertal dokument som 
styr barns och ungdomars fritid. Det som finns är Konventionen för barns rättigheter och det finns 
lokala mål och visioner som kommunerna tar fram. Det finns många undersökningar kring 
människans fritidsvanor. Storleken på undersökningarna varierar. Den första fritidsvane-
undersökningen kom i början av 1940- talet.  
 
Det är många frågor som dyker upp första gången man ser en fritidsvaneundersökning. Varför har 
kommunen gjort den? Vad kommer den att användas till? Vem har beställt den? Under min tid som 
idrottstränare har jag sett vissa tendenser inom barns och ungdomars fritidsvanor. Jag har tyckt mig 
se att antalet föreningsaktiva har minskat. Hur ser barns fritidsvanor ut? 
 
Syftet med denna studie är dels att kartlägga elever i skolår 6 fritidsvanor i Vårgårda kommun och 
att se om det skett några förändringar i fritidsvanorna sedan 1999 och dels att ta reda på varför 
kommunen gör fritidsvaneundersökningar. 
 
De teoretiska utgångspunkter som finns med i uppsatsen utgår från vad fritid är och dess effekter. 
Jag har även valt att titta på fritidsbegreppet ur ett historiskt perspektiv och hur forskningen ser på 
fritidens framtid. 
 
Undersökningen är av både kvalitativ och kvantitativ art. De metoder jag har använt är en 
enkätundersökning och en intervju. Jag har valt att kombinera två olika metoder för att få ett mer 
verklighetsnära resultat. Enkätundersökningen är en så kallad totalundersökning och den är helt 
konfidentiell. Jag intervjuade en person på Vårgårda kommuns Kultur- och fritidsförvaltning, denna 
intervju är helt anonym. Eleverna i skolår 6 i Vårgårda kommun är mer föreningsaktiva en 
genomsnittliga Sverige. Många går även på bio och till biblioteket. De flesta är nöjda med det 
utbudet av föreningar som finns, men saknar däremot fler affärer, att det är disco oftare och en 
större simhall. Respondenten i intervjun är positivt överraskad till att det är så många som är 
föreningsaktiva. Respondenten säger att Kultur- och fritidsförvaltningen i Vårgårda kommun har 
jobbat med att öka antalet föreningar. 
 
Hur kommer det sig att flickor är mer föreningsaktiva än pojkar? Elever i skolår 6 i Vårgårda 
kommun är mer föreningsaktiva än genomsnittet i Sverige, vad kommer det sig? Många 
fritidsvaneundersökningar tittar efter vad respondenterna gör på fritiden och hur ofta. Väldigt få 
undersökningar, vad jag har sätt, tittar på varför respondenterna har valt den aktivitet de har gjort. 
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1. INLEDNING 
Alla vet att tillräckligt med sömn, fysisk aktivitet och goda kostvanor är viktiga 
för välbefinnandet (Norling & Gunnarsson, 1994). Även arbetsförhållandena kan 
påverka välbefinnandet både i en positiv och en negativ riktning. Vad betyder då 
vår fritid för vårt välbefinnande? Enligt Norling & Gunnarsson (1994) är det en 
stor källa till rekreation. Ordet fritid är ett relativt nytt begrepp, men har på senare 
år blivit mer aktuellt (Norling & Gunnarsson, 1994 och Nilsson 1998). 
 
I mitt arbete som vikarierande Folkhälsosamordnare i Vårgårda Kommun, kom 
jag i kontakt med en fritidsvaneundersökning som gjordes 1999 (Mökander, 
1999). Jag blev genast intresserad av denna undersökning. Jag har själv varit 
mycket aktiv i föreningslivet och upplevt allt det positiva som föreningslivet ger. 
Efter att ha läst undersökningen dök en stor mängd frågor upp. För att få ett svar 
på mina funderingar, så beslöt jag mig att lära mig mer om fritidsvane-
underökningar och vad det innebär. Jag beslöt mig också för att genomföra en 
egen fritidsvanestudie, för att se vad man får ut av den och om det går att använda 
resultatet för att förbättra en kommuns fritidsverksamhet. 
 
Vårgårda kommun är en relativt liten kommun. Den ligger nordöst om Göteborg. 
Kommunen är en ganska ny kommun, den firar 50 års jubileum i år (2002). Det 
bor cirka 10 000 invånare i kommunen. Den största delen av invånarna är mellan 
20 och 60 år. Vårgårda består av ett antal mindre byar/samhällen, där Vårgårda 
tätort är den största. Det flesta jobbar inom tillverkningsindustrin och inom 
kommunens verksamhet. I kommunen finns det en Gymnasieskola, en högstadie-
skola och 7 stycken f–6 skolor1. Det två största partierna i Vårgårda är Social-
demokraterna och Centerpartiet. Kommunstyrelsen ordförande är från 
Centerpartiet. (Vårgårda kommun, 2001 och www.vargarda.se 2002-02-08). 

2. BAKGRUND 
För att göra en undersökning om fritidsvanorna i skolår 6, är det bra om man får 
en bakgrund av vad som tidigare har gjorts. Hur ser fritidsvanorna ut i övriga 
landet? Det är också viktigt att ta reda på vilka rättigheter dessa ungdomar har, så 
att det får de bästa möjligheterna till en bra och rättvis fritid (Nilsson, 1994). 

2.1 Litteratursökning 
Litteratur sökningen har skett i databaser som Sofia, Arbline, Libris och 
Artikelsök. Jag har använt mig av böcker, tidskrifter och tidigare forskning för att 
få en bred bild av ämnet. Nyckelord som har används i sökningen har varit: 
• Barn 
• Ungdomar 
• Idrott 
• Fritid 
• Föreningar 
• Fritidsvanor 
• Fritidsverksamhet 
• Fritidsutredningar 
• Fritidsintressen 
• Fritidsundersökningar 
 
                                                 
1 F:et i f-6 skolor står för de förskoleklasser som finns i kommunen. 
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För att få ett så brett sökningsområde som möjligt, har en kombination av dessa 
sökord använts. Vad jag har sett efter att ha sökt igenom dessa databaser, är att det 
finns en stor mängd material kring barns och ungdomars fritidsvanor. De 
undersökningar som har gjorts varierar i storlek, allt från flera kommuners 
deltaganden till lokala undersökningar. Vad jag däremot inte funnit är vilka 
rättigheter barn och ungdomar har och vilka skyldigheter kommunerna har när det 
gäller fritidsverksamhet. Det finns inte, vad jag har funnit, några dokument som 
reglerar detta på nationell nivå, utan bara lokala mål och visioner. 
 

2.2 Dokument om ungdomars fritid 
Det finns ett par dokument som styr barns och ungdomars rättigheter till fritid, 
både internationella och lokala. På nationell nivå finns det inga regler eller 
föreskrifter som styr barns rättigheter till en kommunal fritid. Staten svarar för 
vissa nationella institutioner, utbildning och ett visst stöd till föreningslivets 
riksorganisationer och då främst till ungdomsverksamhet, idrottsrörelsen samt 
studieförbunden. Det är upp till varje kommun att ordna fritidsverksamhet för 
invånarna. Det är också upp till varje kommun att ha en fritidsnämnd och en 
fritidsförvaltning. Detta gäller även för det lokala aktivitetsstöd som finns i vissa 
kommuner, för att stödja föreningar i sitt arbete med ungdomar. Det enda som 
finns reglerat i lagtext är områden som rör biblioteksverksamhet och 
kulturmiljövård. En stor del av fritidsutbudet i de olika kommunerna, finns tack 
vare ideella föreningar och organisationer. Idrottsrörelsen baserar sig i stor 
utsträckning på ideellt arbete. Även näringslivet står för en del av fritidsutbudet. 
De har sponsrat idrotten och andra föreningar, så att de kan bedriva sin 
verksamhet (www.svekom.se/kultfri, 2002-02-22). 

2.2.1 Konventionen om barnets rättigheter 
Denna konvention har framkommit under en lång tid och har antagits i FN: s 
generalförsamling (Hammarberg, 2000). Detta skedde i november 1989 och inom 
två år hade nästan alla FN: s regeringar undertecknat konventionen. I slutet av 
1990- talet hade 191 regeringar tagit steget, och därigenom bundits juridiskt till att 
genomföra konventionen. De var endast två regeringar i FN: s församling som inte 
hade undertecknat konventionen och det var Somalia, som saknade en fungerande 
regering vid tillfället och USA. Idén till konventionen om barnets rättigheter kom 
till då världen uppmärksammade barns lidande i krig, fattigdom, diskriminering 
och andra orättvisor. En annan orsak till att detta dokument kom till var att det 
blev ett ökat medvetande bland regeringarna i världen om att barn far illa. Man 
ville därigenom försöka, på internationell nivå, komma till rätta med problemen. 
Konventionen är uppbyggd på olika artiklar. Varje artikel tar upp olika rättigheter 
som barn har i den vuxna världen. Det finns 52 artiklar i FN: s barnkonvention 
(Hammarberg, 2000). I denna uppsats kommer endast de artiklar som är riktade 
till barns och ungdomars rätt till fritid beröras. Samtliga artiklar som uppsatsen 
refererar till, är tagna ur Hammarbergs (2000) skrift. 
 
I artikel 1, 3 och 27 tas det upp att varje människa som inte fyllt 18 år är barn. De 
åtgärder som berör barn, där ska barnets intresse och rättigheter komma i först 
rummet. Konventionsstaterna ska se till att det finns tillräckligt med skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för barnets välfärd. Konventionsstaterna ska också 
ge barnet den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska och sociala utveckling. (ad. lib.). Nedanstående artiklar är citat ur 
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Konventionen om barnets rättigheter, där barns rättigheter till fritid finns 
reglerade. 
 
Artikel 15 
”1. Konventionsstaterna erkänner barnets rättigheter till föreningsfrihet och till 
fredliga sammankomster.” (ad. lib., s. 40). 
 
Artikel 31: 
”1. Konventionsstaterna erkänner barnets rättigheter till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet.” 
 
”2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i 
det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet.” (ad. lib., s. 49). 

2.2.2 Kultur- och fritidspolitiska programmet för Vårgårda kommun 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet antogs av Vårgårda kommuns 
kommunfullmäktige 1997, programmet har därefter omarbetats under 2000 
(Vårgårda kommun, 2000). Programmet är uppdelat i olika mål och visioner. Jag 
har gjort en sammanställning av de mål och visioner som rör mitt uppsatsområde. 
 
”Bred föreningsverksamhet med ungdomsinriktning” (ad. lib., s. 2). 
Vision: 
Kultur- och fritidsnämnden ska utifrån föreningarnas villkor stimulera 
föreningsutveckling samt ledar- och medlemsrekrytering. Nämnden ska stödja 
intressanta verksamheter och projekt även inom verksamheter som inte finns idag. 
De kommunala bidrag som finns ska vara hjälp till självhjälp. Bidragen ska främst 
stödja barn och ungdomsverksamhet för att verka för en god uppväxtmiljö, där 
negativa trender och missbruk motarbetas. 
 
Mål: 
• Ett starkt och brett föreningsengagemang med växande verksamhet, där 

ungdomsverksamheten utgör den viktigaste delen 
• nämnder och föreningar ska samarbeta i kampen mot droger 
• medverka till en jämställdhet mellan pojkar och flickor 
• ge ett ökat utbud av aktiviteter, där alla kan deltaga både unga, gamla och 

handikappade. 
 
”Ungdomsverksamhet och fritidsgård” (ad. lib., s. 4). 
Vision: 
Ge alla barn och ungdomar möjlighet till en berikad fritid 
 
Mål: 
• Fritidsgården ska verka för att ungdomar främst mellan 13–20 år, som inte har 

specialintressen, ska få en meningsfull fritid 
• uppmuntra till eget skapande och stödja ungdomar utifrån deras egna 

förutsättningar 
• samverka med nämnder, föreningar, polis med flera för att förebygga negativa 

trender såsom våld, droger, kriminalitet och grupptryck 
• arbeta med att fritidsgården ska vara drogfri 
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• försöka förverkliga något av de önskemål som framfördes i undersökningen 
”Ung i Herrgårda”, (”Ung i Herrgårda” avser Mökander, 1999) samt med 
regelbundna intervaller genomföra nya undersökningar om fritidsvanorna 
(Vårgårda kommun, 2000). 

 
”Anläggningar för idrott, kultur och möten” (ad lib., s. 5). 
Vision: 
Möjliggöra för idrott på motions- och tävlingsnivå genom verka för att lämpliga 
lokaler och anläggningar. Lokalerna och anläggningarna ska också användas som 
samlingslokaler för olika verksamheter i prioritet efter idrottsverksamhet. 
Sporthallarna ska vara tillgängliga för föreningarnas inomhusaktiviteter, då främst 
för ungdomsverksamhet. De ska även vara tillgängliga för skolans 
idrottsverksamhet samt ge kommuninvånarna möjligheter till fysiska aktiviteter. 
Simhallen ska vara öppen för alla, från babybad till pensionärsbad och 
handikappbad. Badets ska vara inriktat mot familje- och rekreaktionsbad (ad. lib.).  
 
Mål: 
• Verka för friskvård med möjligheter till motion, friluftsliv, lek och social 

gemenskap 
• stödja föreningsdrivna anläggningar samt verka för nya anläggningar 
• friluftsbaden ska vara väl skötta och inbjuda till bad och rekreation 
• simskolor ska anordnas såväl inomhus som utomhus och strävan är att 100 % 

av alla elever i skolår 5 ska vara simkunniga. 

2.3 Fritidsvaneundersökningar 
Den första fritidsvaneundersökningen i Sverige genomfördes i början av 1940- 
talet (Nilsson, 1994). Bakgrunden till att den genomfördes var att de inflytelserika 
yrkesgrupperna i samhället (präster, läkare, lärare med flera) var oroliga över att 
ungdomar drev omkring i storstaden utan tillsyn. Den kommersiella nöjesindustrin 
ansågs förleda ungdomarna, de demoraliserades. Detta resulterade i att det gjordes 
en stor undersökning om vad barn och ungdomar gjorde på sin fritid. En serie 
betänkanden lades under 1930- och 1940- talet grunden till en sammanhållande 
barn-, ungdoms- och familjepolitik, som också inkluderade fritiden (ad. lib.). 
Trots denna tidiga undersökning skulle det dröja framtill mitten av 1960- talet 
innan ett ökat intresset för barn och ungdomar kunde skönjas. Från denna 
tidsperiod blir studierna allt vanligare och betoningen på tonåringars 
föreningstillhörighet över gick så småningom till att undersöka deras fritidsvanor. 
Studierna utvecklades också för att undersöka den vuxna befolkningens 
fritidsvanor (ad. lib.). Detta ökade intresse för barn och ungdomars fritidsvanor 
sammanfaller väl med det ökade antalet fritidsledar- och fritidspedagog-
utbildningarna, samt utbyggnaden av kommunala fritidsgårdar och fritidshem 
under 1960- och 1970- talet.  
 
Det är skillnad mellan olika fritidsvaneundersökningar. Skillnaden ligger i vem 
som är beställare och som är utförare av undersökningen. Fritidsvaneforskare 
undersöker föreningsvanor och offentligt bedrivna fritidsaktiviteter. Media-
forskare undersöker användandet av olika medier och dess betydelser för barn och 
ungdomar. Idrottsforskare undersöker idrottsvanor. Det är alltså stor skillnad i vad 
som undersöks (Nilsson, 1994).  
 
Vilken nytta har man då av fritidsvaneundersökningarna? Inom kommunal 
verksamhet görs regelbundna undersökningar av servicebehovet och hur 
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verksamheten fungerar. De tekniska förvaltningarna har länge legat före till 
exempel fritid och social service (Norling m.fl., 1992). Det borde, enligt 
författarna, vara en självklar sak att göra en undersökning av den egna 
verksamheten. Det är viktigt att den som gör undersökningen har en allsidig 
kunskap om verksamheten, så att han/hon inte ska utgå från tro eller styras av 
partiska påtryckningar. Det är alltså viktigt att genomföra regelbundna 
undersökningar av verksamheten, för att dels se om verksamheten följer de mål 
som är uppsatta och dels om verksamheten stämmer överens med de behov som 
finns (ad lib.). Det är viktigt att undersökningen är politiskt förankrad, oavsett 
varifrån insiativet kommer. Det är också viktigt att det finns ett klart syfte och mål 
med undersökningen. Genom fritidsvaneundersökningen fås en generell och 
övergripande bild av fritidssituationen i kommunen. I vissa fall kan det finnas 
behov av att gå in mer i detalj, för att till exempel få reda på hur kommunen sköter 
sina fritidsanläggningar. Det viktigaste är att det finns ett samspel mellan politiker 
och tjänstemän. Det är också av stor vikt att allmänheten har förtroende för 
undersökningen. Detta därför att bortfallet inte ska bli för stort och att det kan vara 
svårt att i framtiden genomföra en liknande undersökning (ad. lib.). 
 
Resultaten av de undersökningar som görs kan användas på många sätt. Det 
vanligaste sättet är för att på ett bättre och effektivare sätt anpassa fritidsservicen 
till invånarnas behov (Norling & Gunnarsson, 1994 b). Det finns verksamheter 
som är dyra och inte används av invånarna och det kan finna grupper som inte får 
ett rättvist stöd. Det har visat sig efter undersökningar att de ekonomiska medlen 
som finns inte har använts på bästa sätt. Detta kan göra att det blir irritation och 
minskad trivsel bland invånarna. Men utifrån en fritidsvaneundersökning kan 
verksamheten bli effektivare, billigare och mer rättvis (Norling & Gunnarsson, 
1994 b). 

2.4 Tidigare forskning 
Hur ser barns fritidsvanor ut idag och förr, är det någon skillnad? Förr var fritiden 
inte lika självklar som idag. Sönerna fick hjälpa sina fäder och döttrarna sina 
mödrar. Detta gjorde att allt som oftast följde de sina föräldrars yrkesval (Nilsson, 
1994). Som det framgår i de studier jag presenterar här nedan, har barn och 
ungdomar idag en aktiv fritid. De både idrottar, sköter djur, spelar teater och 
spelar instrument. 76 % av alla 7-14 åringar är medlem i någon idrottsförening. 
Den vanligaste idrotten bland ungdomar är fotboll (319 000 utövare i åldern 7-14 
år). Den vanligaste motionsidrotten är promenad, 62 % av befolkningen 
promenerar minst en gång i månaden. Den största anledningen till att vuxna 
motionerar (63 %), är för att hålla sig i form och bland 7-14 åringar (87 %) är 
anledning till att de motionerar att de vill ha roligt (www.rf.se, siffrorna avser år 
2000, 2002-02-22). 
 
Under 1990- talet har fler än hälften av alla fritidsförvaltningar och fritidsnämnder 
som funnits i kommunerna försvunnit. Samtidigt har en stor del av de anställda 
inom kommunala fritidssektorn minskat (Ågren, 2001). Samtidigt har 
vardagsmiljön för barn och ungdomar ändrats. Från miljöer som har stöttat rörelse 
och aktivitet till miljöer som främjar motsatsen. Stora grupper bland barn och 
ungdomar är fysiskt passiva och har en livsstil som har stor anknytning till 
ökningen inom IT och TV-tittandet. Efter omfattande studier i Sverige och 
internationellt har forskarna kommit fram till vilken betydelse fritid och rekreation 
har för medborgarna och samhället. Den nya forskningen visar att barn och 
ungdomar som får hjälp av skolan, familjen och samhället att utveckla sina 
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fritidsintressen, utvecklar oftare en positiv livsstil som ofta blir livslång och som 
skyddar mot stress och sjukdomar (Ågren, 2001). 
 
Valet av undersökningar har gjorts utifrån att jag ville ha ett stort urval av olika 
sorters undersökningar. Undersökningarna sträcker sig från att vara stora studier 
på många kommuner (till exempel Norling, 1996) till att vara 
kommunundersökningar (till exempel Mökander, 1999). Det skiljer sig även åt 
vem som har gjort undersökningen. De undersökningar jag har tagit upp här, är 
både undersökningar som har gjorts av kommuner, examensarbete och 
undersökningar där fler än en kommun är representerade. Sökningen har gjorts i 
olika databaser (se 2.1), för att få fram lokala och nationella exempel. Jag har lagt 
den största tyngden på undersökningen som har gjorts av Mökander (1999), då det 
är den som är utgångspunkt för min uppsats. 
 
Det flesta av de studier som jag har hittat anger att syftet med undersökningen är 
att den ska ligga till grund för planering av verksamheten och att se om de medel 
som läggs i verksamheten är rätt prioriterade. Det ä stor skillnad mellan de olika 
undersökningarna, men de allra flesta har använd sig av någon sorts enkät. ”Hälsa 
och fritid” (Norling, 1996) använde bland annat sig av SF-362. För att göra sin 
undersökning. Denna studie utgick från frågor som berörde betydelsen av fritid 
och rekreation och gavs till cirka 14 000 personer i 10 olika kommuner. 
 
”FriVan3 1996-1999” är en studie som görs bland elever i skolår 4-9 i Göteborg. 
Studien ställer frågor som berör vad eleverna gör på sin fritid och vad de vill göra 
på sin fritid. Resultatet av enkäten presenteras på ”FriVans” hemsida 
(www.fritidsvaneundersokningen.se/fritid, 2002-02-22). Hittills har cirka 26 000 
personer tillfrågats i enkäten. 
 
”Nässjöbornas kultur och fritidsvanor” (Kultur och fritid, 2000) har också 
undersökts. Denna undersökning ingår i en större länsundersökning där frågor 
som i vilken utsträckning kommuninvånarna tar till sig det utbud som finns och i 
vilken utsträckning invånarna är intresserade att ta del av detta utbud.  
Alla studier är inte intresserade av hur många som är föreningsaktiva eller inte. 
Sjödins (2001) studie riktar in sig på hur skillnaderna mellan flickor och pojkars 
fritidsvanor ser ut och vilka de umgås med. Denna studie riktar sig till elever i 
skolår 7-9. 

2.4.1 ”Ung i ”Herrgårda” 1999” 
1999 gjordes en fritidsvaneundersökning i Vårgårda och Herrljunga kommun, där 
av namnet ”Herrgårda” (Mökander, 1999). Anledningen till att undersökningen 
genomfördes var, att det saknades statistik över hur kommunens barns och 
ungdomars fritidsvanor såg ut och för att göra ett kvalitativt arbete måste 
kommunen veta var och hur de ska sätta in resurserna. Redan 1983 gjordes en 
enkätundersökning i Vårgårda. Undersökningen som gjordes 1999 bygger på den 
tidigare undersökningen. Avsikten med undersökningen var att ge politiker 
kunskap om barn och ungdomar och deras vanor och åsikter. Den riktades mot 

                                                 
2 SF-36 betyder Short Form 36. Det är ett frågeformulär med 36 frågor som mäter livskvalitet. Den 
är framtaget för att användas i hushållsundersökningar av National Center For Health Statistics i 
USA. Frågeformuläret finns också i en kort version som heter SF-12. SF-36 och SF-12 finns 
översatt till svenska förhållanden (Janlert, 2000).  
3 Ordet ”FriVan” står för ”Fritidsvaneundersökning som beslutstöd för kommunal fritidsplanering” 
(Idrotts- och fritidsförvaltningen, 1999, s. 2). 
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gruppen barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år. Det resultat som kan utläsas ur 
undersökningen är att Vårgårda kommuns ungdomar är väldigt föreningsaktiva. 
Nästan 75 % av alla 12- åringar är medlem i någon förening. Detta minskar dock 
ju äldre de blir. Endast cirka 59 % av 16- åringarna är medlemmar i någon 
förening. I rapporten görs det jämförelser med andra undersökningar. På frågan 
”Har du slutat i någon förening?” (Mökander, 1999, s. 8), svarar runt 60 % av 
barn och ungdomarna mellan 12-16 år att de har slutat i någon förening. De flesta 
uppgav att de hade tröttnat och att de inte hade tid. 50 % av alla 12- åringar i 
Vårgårda uppger att de vill vara med kompisar på sin fritid, 40 % vill spela 
fotboll. 39 % vill tycker att spela dator är det roligaste att göra på sin fritid. 
Nästan 90 % av de tillfrågade uppgav att de besökte en biograf. De flesta besöker 
den lokala biografen i Vårgårda. Det skiljer sig på antalet biobesöker beroende på 
var man bor. Skillnaden är 20 procentenheter mellan tätort och landsbygd. TV-
tittandet är högst i åldrarna 12-14 år. De tittar i genomsitt 3 timmar per dag, 
medan 10 och 16- åringarna tittar på TV 1,5 timme per dag. Cirka 75 % av 10, 14, 
och 16 åringarna besöker biblioteket regelbundet. Av 12- åringarna är det 56 %. 
Mökander (1999) ställer frågan varför en av fyra elever inte besöker biblioteket 
(av 12 åringarna är de hälften). 
På frågan vad som fattas för barnen i Vårgårda, svarar 16 % av 12 åringarna disco 
och en mötesplats som till exempel fritidsgård. De flesta uppger dock att de är 
nöjda eller inte saknar något. Den viktigaste frågan, enligt Mökander (1999), är 
vad barn och ungdomarna vill att kommunen, föreningarna och samhället ska göra 
för dem. De uppger att de vill ha fler affärer, fler mötesplatser, att det oftare ska 
vara disco och en större simhall. 

3. PROBLEMFORMULERING 
De är många frågor som dyker upp när man första gången ser en kommuns 
fritidsvaneundersökning. Varför har kommunen gjort denna fritidsvane-
undersökning? Vilket syfte har de med undersökningen? Vem har beställt 
undersökningen? Hur kommer resultatet av undersökningen att användas i 
kommunens planering av fritidsverksamheten? Många gånger görs en 
undersökning för att se om resurserna som kommunen har är rättvist fördelade, 
om kommunen har satsat på det invånarna tycker om att göra på sin fritid. Om de 
kommunala medlen en kommun inte har läggs på rätt aktiviteter, kan det skapa 
irritation bland invånarna. Fritidsvaneundersökningarna bruka vara ett sätt att få 
verksamheten mer effektiv, billigare och mer rättvis (Norling & Gunnarsson, 1994 
b). Fritidsvaneundersökningarnas grundtanke är bra, men hur använder sig 
kommunerna av resultatet? Blir resultatet en del i den politiska debatten om 
kommunens fritidsverksamhet eller läggs den i någon byrålåda och glöms bort? 
 
Under min tid som idrottstränare har jag iakttagit vissa tendenser inom barns och 
ungdomars idrottsvanor. Jag har tyckt mig se att antalet föreningsaktiva har 
minskat. Av de få som är aktiva, är det allt fler som har många idrotter. Det tränar 
fyra till fem sporter i veckan. Hur ser de ungas fritidsvanor ut? Jag har också tyckt 
mig se en viss minskning av de så kallade spontan idrotten. Stämmer mina 
iakttagelser? Är det så att allt fler av våra svenska barn och ungdomar har en för 
fulltecknad almanacka? Skapar idrotten och föreningslivet stressade barn och 
ungdomar, istället för att göra dem lugna och harmoniska, fulla av glädje och 
självkänsla? 
När jag började sätta mig in i detta ämne, så började jag fundera på vilka 
skyldigheter staten och kommunerna har gentemot barn och ungdomar när det 
gäller deras fritid. Vilka rättigheter har barn och ungdomar när det gäller till 
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exempel fritidsgårdar och aktivitets stöd i från stat och kommun. Finns barns 
fritidsaktiviteter reglerade i någon författning eller lag? De flesta länder i världen 
har skrivit på Konventionen om barns rättigheter (Hammarberg, 2000), men är 
detta det enda som finns för barn? Hur följs de regler och lagar som finns för 
barns fritid? Följer tillexempel kommunen Konventionen om barnets rättigheter? 

4. SYFTE 
Syftet med denna studie är dels att kartlägga elever i skolår 6 fritidsvanor i 
Vårgårda kommun och att se om det skett några förändringar i fritidsvanorna 
sedan 1999 och dels att ta reda på varför kommunen gör fritidsvane-
undersökningar. 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Jag har valt att utgå från teorier om vad fritid är och dess effekter, för att få en 
grundbild av mitt ämnesområde. Jag har även valt att titta på fritidsbegreppet ur 
ett historiskt perspektiv och hur forskningen ser på fritidens framtid. Jag har 
medvetet valt att inte gå in djupare på hälsa och dess definitioner. Kopplingen 
fritid och hälsa har gjorts av flera författare i min referenslista (till exempel 
Norling & Gunnarsson, 1994). En god hälsa för mig innebära att ha kraft och ork 
att klara av vardagen och att ha det där lilla extra när det så behövs (Antonovsky, 
1991, Medin & Alexandersson, 2000 m.fl.). 

5.1 Vad är fritid? 
Ordet ”fritid” betyder enligt Bonniers Svenska ordbok ”Tid man är ledig från sitt 
arbete” (Malmström, Györki, & Sjögren, 1994, s. 160). Det är alltså den tid man 
är fri från arbete och man väljer själv vad man vill gör (Norling & Gunnarsson, 
1994 och Norling, 1996). Det är svårt att hitta någon mer direkt definition av 
ordet. Nilsson (1998) benämner det som överbliven tid, det vill säga tid fri från 
skyldigheter. Han benämner det också som utövande av särskilda aktiviteter, så 
som sport, kultur och nöje och som upplevelse och mening. Problemet med 
fritidsbegreppet ligger bland annat i svårigheter att hantera relationen mellan 
betalt och obetalt arbete samt mellan plikt och icke plikt (ad. lib.). Jag definierar 
fritid som den tid ungdomarna inte är i skolan eller förvärvsarbetar (Norling & 
Gunnarsson, 1994 b). Det finns även de som ser fritid som en form av rekreation. 
Under fritiden hämtas ny kraft för att klara av jobb och vardagen (Norling & 
Gunnarsson, 1994). Fritid kan också ses som en negativ hälsofaktor, då för 
mycket fri tid kan skapa känslan av passivitet och tomrum. Om fritiden ska bli en 
positiv eller negativ hälsofaktor beror alltså på vad vi gör den till och hur vi 
upplever den (ad. lib.). 

5.2 Fritid ur ett historiskt perspektiv 
Ordet fritid är ett ganska nytt begrepp. Under jordbrukssamhället och den tidigare 
delen av industrialismens tid hjälpte barnen till i hemmet och på gården med olika 
göromål. Ordet fritid existerade inte. Moderniseringen av industrin och att Sverige 
inte blev indragna i några större krig gjorde att den materiella standarden blev 
bättre och att större delen av befolkningen fick en förkortad arbetstid (Nilsson, 
1994). Från att ha varit ett av Europas fattigaste länder i mitten av 1800- talet, 
blev de under 1900- talet ett av de mest välmående. Genom reformerna mellan 
åren 1930 och 1960 genomfördes det så kallade folkhemsbygget och bygget av ett 
välfärdssamhälle. Ett led i detta var att det blev en förlängd skolgång och en 
offentligt organiserad fritidsverksamhet infördes i Sverige. Barnens och 
ungdomarnas fritid kom för första gången på tal. Efter att söndagsskolorna hade 
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införts under 1800- talet, började också folkrörelsen engagera sig i barns och 
ungdomars fritid. Under denna tid fick även idrottsrörelsen sitt genombrott och 
drog till sig allt fler ungdomar. Hos staten ökade också intresset för barns och 
ungdomars fritidsvanor. Detta berodde främst på att försöka förebygga problem 
som till exempel sysslolöshet och kriminalitet (Bjurström, 2000). Skolsystemet 
byggs ut och professionella uppfostrare engageras för att ge barnens och 
ungdomarnas fritid ett meningsfullt innehåll. Genom det svenska skolsystemets 
förändring, obligatorisk förskola, nioårig enhetsskola samt gymnasieskolornas 
expansion och breddning, kom fritiden att bli allt mer viktig för barn och 
ungdomar (Nilsson, 1994). Fritidens genombrottsår var under 1930- talet. 1933 
öppnade Svenska Turistföreningen sitt första ”vandrarhem”, 1936 ordnades den 
första fritidsutställningen i Ystad, och 1938 kom Sveriges semesterlag. Frisksport 
och friluftsliv kom på modet och detta gjorde att fritiden blev en växande 
marknad. Tält, cyklar och campingutrustning blev ekonomiskt intressant att sälja 
till bredare grupper (Olson, 1995). 1950- talet blev sommarstugornas årtionde och 
under 1960- talet blev bilen ett viktigt rekreationsinstrument. Med hjälp av den 
kunde vi lättare tas oss ut till skogen eller till sommarstugan. Under 1970- talet 
kom främst segelbåten att tjäna samma mål. Under denna tid blev det även 
populärt att fjällvandra. På 1980- talet kom högervågen och det nyliberala 
tänkandet. Detta tycks ha ändrat Svenskarnas fritidsvanor. ”satsa på dig själv”-
tanken” (ad. lib., s. 12) var grundläggande för politiska högervågen, men även 
fritidsvanorna präglades av denna tanke (ad. lib.). De ekonomiska målen har blivit 
allt mer framträdande i svenskens fritid. Idrotten har blivit en affärsidé. Många 
ungdomar såg upp till Stenmark, Borg och många andra framgångsrika svenska 
idrotts- män och kvinnor. De blev kända främst för sina idrottsliga prestationer, 
utan för de miljoner de tjänat på idrotten. Det var inte bara på idrotten man skulle 
tjäna pengar, utan också på turismen. Efter 1984 års turistpolitiska beslut i 
riksdagen, betonades de ekonomiska målen allt mer. Sverige skulle tjäna pengar 
på sin turism (ad. lib.). 

5.3 Fritidens framtid 
Hur kommer fritidsvanorna att se ut i framtiden? Kommer vi att bli allt mer 
stillasittande framför TV: n eller datorn? Kommer de bidrag som finns till 
föreningarna i dag att försvinna? Kommer vi få ännu mer fritid i och med planerna 
på arbetstidsförkortning? (Olson, 1995). Olson (1995, s. 15) skriver att ”Fritidens 
framtid inte kommer av sig själv. Den blir vad vi gör den till!”. Norling & 
Gunnarsson (1994 b) tror att den kommunala fritidsverksamheten kommer att 
växa. Verksamheten kommer att ha en tydligare koppling till folkhälsoarbetet i 
kommunen. Det tror också att samarbete med vård och omsorg kommer att öka. 
Norling & Gunnarsson (1994 b) anser också att utbildningarna inom fritidssektorn 
måste utvecklas. 
 
Ekonomisk press har gjort att många kommuner har tvingats att minska bidragen 
till klubbar och föreningar, i vissa fall har bidragen försvunnit helt. Fler 
kommuner har även höjt hyrorna för föreningarna. Det har gjort att klubbarnas 
medlemsavgifter har höjts. Detta gör att möjligheten till en aktiv fritid kan komma 
att bli en klassfråga i framtiden (Ågren, 2001). Flera kommuner har även lagt över 
ansvaret för motion- och idrottsanläggningar på föreningarna. Detta kan nog vara 
positivt i många avseenden, men det kräver att det finns människor som har kraft 
och lust att driva dessa anläggningar skriver Ågren. Vad händer om ”eldsjälarna” 
tröttnar? Ofta är det så att föreningarna står och faller med dessa människor som 
lägger ner hela sin själ i arbetet med klubben. Att ta över ansvaret för 
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anläggningarna kan också bli en ekonomisk påfrestning på klubbarna och kan gör 
att föreningen måste lägga ner (ad. lib.). Många besparingar har också lett till att 
motionsspår, isbanor, lekplatser och spontanidrottsanläggningar har antingen 
förfallit eller lagts ner. Där det pågick spontanidrott är det idag ett bostadsområde. 
Besparingarna har enligt Ågren varit ett kortsiktigt agerande. Nu börjar man se det 
verkliga priset för det skriver han. Ju mindre som satsas på att stimulera till rörelse 
och fysisk aktivitet, desto mer kommer samhället att få betalt för vård i framtiden 
Ågren påpekar att satsa på fysisk fritidsverksamhet är lika viktigt som att satsa på 
utbildning eller andra samhällsinvesteringar. Han anser att det behövs en ny och 
offensiv fritidspolitik, där staten deltar aktivt. Att det kanske är dags att inrätta ett 
statligt fritidsråd som kan utforma en nyskapande fritidspolitik, som gagnar alla 
(ad. lib.). 
 
Framtidsforskare menar att det är svårt att förutse vilka kunskaper barn och 
ungdomar kommer att behöva. De kunskaper de där emot kommer att behöva är, 
enligt forskarna, en god självkänsla, en förmåga att ställa frågor och söka 
kunskap. Barn behöver vara nyfikna. För att öva sig på dessa färdigheter behöver 
de leka fritt (Ellneby, 1999). 

5.4 En aktiv fritid 
Ordet en ”aktiv fritid” myntades under fritidsutställningen i Ystad 1936 
(Eskilsson, 2000). Fritiden fick inte bli ett passivtslöhetstillstånd sades det. Det 
var viktigt att människan skulle vara aktiv, att man skulle lära sig något, röra på 
sig, tävla, samla och bygga. Helst skulle fritiden vara i organiserad form. Ystads 
utställning visade upp den aktiva fritiden med fritidsarenor som inbjöd till både 
instrumentell och expressiv fritidsstil. Exempel på instrumentell fritid var 
fritidsaktiviteter som gjorde i någon förening eller studiecirkel. De expressiva 
fritidsaktiviteterna utövades när man själv hade lust och tid. Denna typ av aktivitet 
kunde vara att läsa en bok, plocka bär eller gå på bio. ”Fritiden skulle skapa 
lyckliga, harmoniska människor” (ad. lib., s. 87) var utställningens motto. 
 
Det är inte alltid en aktiv fritid är till det positiva. I vissa fall kan de ge negativa 
effekter, så som minskad kontakt med vänner och familj. Det är viktigt att det 
finns en balans mellan aktiviteterna på fritiden och socialt umgänge. Det är bra 
om aktiviteterna görs ihop med till exempel familjen eller vännerna (Norling & 
Gunnarsson, 1994 b). 

5.5 Fritidsaktiviteternas effekter 
För att förstå hur fritiden fungerar, måste vi se efter vilka effekter som 
uppkommer av att se mycket på TV, idrott, syssla med djur, läsa eller bara umgås 
med kompisar. Det är speciellt intressant att se vad som händer när man är passiv 
eller understimulerad (Norling & Gunnarsson, 1994 b). Det är viktigt att ha i 
bakhuvudet att en och samma aktivitet kan ha olika effekter på olika individer. 
Den egna tolkningen och upplevelsen av situationen är avgörande om aktiviteten 
upplevs vara positiv eller negativ för den som utövar den. Den positiva effekten 
av en aktivitet uteblir ofta när aktiviteten blir till ett tvång, att någon person utifrån 
påtvingar en annan person något mot dess vilja (ad. lib.). 
 
Olika personer ser olika på vilka effekter som är viktigast för dem, även om det 
handlar om samma saker. En del ser den medicinska delen som den enda viktiga, 
andra betonar de psykiska eller sociala effekterna. Det finns även de som anser att 
den ekonomiska delen är den som tilltalar mest. Anledningen till att dessa typer av 
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effekter diskuteras, är just för att olika effekter är olika viktiga. Det finns en viss 
nivåskillnad i de olika effekterna, detta medför att det kan finnas en viss svårighet 
att ställa olika effekter emot varandra. Det går heller inte uttala sig om någon 
effekt är bättre än någon annan. Redovisning av effekter är bara ett sätt, från min 
sida, att påtala dess existens och att fritidsvanor kan beröra på olika plan. 

5.5.1 Psykiska effekter 
Sinnesstämningen påverkas starkt av fritidsutövandet. Att ha roligt, bli avspänd, 
lyckas bra, förbättrar ofta sinnesstämningen. Den är speciellt viktig effekt 
eftersom den ger en rad medicinska effekter (redogörs under 5.5.4). 
Självförtroendet är också något som lätt kan påverka positivt inom fritiden jämfört 
med skola och arbete. Det är lättare att välja aktiviteter och miljöer som man är 
intresserad av och klarar av bra (Norling & Gunnarsson, 1994, 1994 b). Det finns 
också en könsskillnad i självförtroende. Flickor har oftare lägre självförtroende än 
pojkar, men lika nivå i förmåga och kunskap. Självförtroendet stärks av att få 
syssla med det man tycker om. Att aktiviteterna är lagom svåra. 
 
Inre motivation för ett antal aktiviteter är en viktig förutsättning för ett bra liv. 
Fritiden har speciellt goda förutsättningar att skapa inre motivation och starkt, 
varaktigt intresse. Jämfört med mera bundna och obligatoriska verksamheter som 
skolgång och arbete, står fritiden för en huvuddel av de varaktiga och starka 
intressena. Ett barns möjligheter till lek och en varierad fritid bestämmer i stor 
utsträckning om barnet i senare delen av livet blir aktivt eller passivt, vilken 
livsstil de får och hur dess livskvalité blir under livet (ad. lib.). 
 
Ångest och depression är tillstånd som drabbar oss alla mer eller mindre. Äldre 
och yngre plågas ofta av detta. I dessa fall visar det sig att naturbaserade 
aktiviteter såsom trädgårdsarbete och att pyssla med djur, som särskilt bra. Även 
anpassad och lagom motion ute har goda effekter i alla åldrar (ad .lib.). 

5.5.2 Sociala effekter 
Gemensamma aktiviteter inom familjen kan göra att makarna blir mer nöjda med 
äktenskapet och konflikterna kan minska (Norling & Gunnarsson, 1994, 1994 b). 
Detta medför att familjen blir mer stabil. Ensam fritid är mest negativ för kvinnor. 
Parallell fritid utan kommunikation mellan deltagarna till exempel när ett antal 
personer ser på TV eller video utan att prata med varandra kan vara negativet för 
både barn och vuxna. Äldre människor som regelbundet umgås med släkt och 
vänner har ett högre välbefinnande och håller sig mer friska. De använder sig 
också av mindre doser läkemedel. 
 
Lek, friluftsliv och vissa typer av idrott innehåller olika moment av social träning 
i form av samarbetsövningar, konfliktlösning och att visa respekt. Det har visat sig 
att det är lättare att utveckla social träning inom fritiden än inom arbete eller 
utbildning (ad. lib.). Social kompetens är ofta en förutsättning för att bli 
accepterad av andra, få vara med och bli integrerad. Det har visat sig att personer 
med lägre social kompetens klarar sig sämre i arbetslivet än de som har bristande 
arbetskompetens. En viktig del inom socialt område är sådant som rör ensamhet, 
isolering och integration. Social isolering är något som drabbar många i samhället 
och då framförallt äldre män och personer med handikapp. Män reagerar mycket 
mer negativt än kvinnor på ensamhet och isolering. Anledningen till den ökade 
isoleringen bland äldre är att deras umgängeskrets minskar i samband med 
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pension, de egna barnen blir äldre och antalet jämnåriga vänner minskar ju äldre 
man själv blir (Norling & Gunnarsson, 1994, 1994 b och Lennartsson, 1993). 

5.5.3 Fysiska och medicinska effekter 
Konditionsnivån har försämrats i Sverige på senare år. Detta beror troligen på 
flera orsaker och en rad förändringar som har skett. Fritiden har blivit mer fysisk 
passiv för många, framför allt mer TV- tittande. Arbetet har blivit mindre fysiskt 
belastande och resorna har blivit allt mer bekvämare. Kvinnor har en mer passiv 
fritid än män i genomsnitt. Men å andra sidan lever kvinnor längre i genomsnitt än 
män. Det har visat sig att till exempel hård fysik träning inte ger bättre 
hälsoeffekter, utan snarare tvär om (Norling & Gunnarsson, 1994, 1994 b). 
Konditionsnivå, muskelstyrka och rörlighet påverkas positivt av individuellt 
anpassad och lagom ansträngande fysisk aktivitet, som dock ej bör vara alltför 
kortvarig. Den fysiska förmågan är viktig på många sätt. En fysisk passiv livsstil 
kan medföra en mängd faktorer som är negativa för hälsan, så som benskörhet, en 
ökad mottaglighet för hjärt- och kärlsjukdomar (Norling & Gunnarsson, 1994, 
1994 b). När positiv fritid förbättrar sinnesstämningen, följer ofta också 
somatiska, fysiologiska effekter. Det är effekter som påverkar de autonoma 
funktionerna som puls och blodtryck, toniska funktioner som muskelspänningar 
och endokrina nätverket som minskar bildandet av stresshormoner4. Immun- och 
stressförsvar förbättras av en positiv sinnesstämning (ad. lib.). En del fritids-
aktiviteter gör det lättare att handskas med stress. Naturupplevelser har särskild 
god effekt. Att syssla med djur kan ge också positiva effekter. Även kortare 
kontakt med naturen, cirka 5 minuter, ger effekt. I vissa fall kan det räcka med att 
tänka på naturen för att minska stressen. Det går också att minska stressen genom 
att koppla av med till exempel en god bok eller med musik. Rehabilitering, vid 
tillexempel återhämtning efter sjukdom, operation, förlust av anhörig, påskyndas 
med naturkontakt och därigenom kan intag av smärtstillande medicin minskas. 
Samvaro med djur ger liknande effekt (ad. lib.). 

5.5.5 Ekonomiska effekter 
Det är ofta svårt att påvisa ekonomiska effekter av fritid. Ger fritidsgårdarnas 
verksamhet för barn en ”vinst” för kommunerna i form av minskade kostnader för 
vandalisering och narkomanvård? Om fritidsgårdarna stängs i ett område och 
vandaliseringen ökar, är det nästan omöjligt att säga att detta beror på 
nedläggningen. Det kan finnas många andra orsaker som ligger bakom problemet 
(Norling & Gunnarsson, 1994 b). Däremot vet vi att vissa fritidsaktiviteter med 
särskilt god hälsoeffekt tillhör de billigaste att ägna sig åt. Aktiviteten som åsyftas 
är friluftsaktiviteter. Anläggningsidrott drar stora kostnader som trots all nytta den 
gör, inte motsvarar lika stora hälsovinster som en promenad i skogen. De 
privatfinansierade aktiviteterna bedöms oftare som viktigast i fritidsvane-
undersökningar. De av samhället finansierade verksamheterna som föreningsliv 
och anläggningsidrott kommer ofta längre ner på listan. En hälsosammare livsstil 
har ofta mer med inre motivation och anspråksnivå att göra än med pengar. Det 
går utmärkt att få fysisk, psykisk och social stimulans till mycket låga kostnader. 
Låna böcker på bibliotek, promenera och umgås med vänner är allt som oftast 

                                                 
4 Autonoma funktioner betyder att funktionerna inte kan styras av viljan. Dessa funktioner tillhör 
det autonoma nervsystemet som förkortas ANS. Organ och funktioner som tillhör ANS kan vara 
till exempel blodcirkulation och andning. Autonom betyder självständig. Endokrina nätverket är 
körtlar som producerar hormoner. Exempel på körtlar är hypofysen, sköldkörteln och binjurarna. 
Tonisk är den medicinska termen för spänd. Somatiska funktioner är det funktioner som kan styras 
av viljan (Engström m. fl., 1995 och Sjögren, 1989). 
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gratis. Det finns undersökningar som säger att dyra fritidsvanor inte ger bättre 
effekt, på hälsan, än de billigare alternativen (ad. lib.). Kostnader kan ibland vara 
hinder för att inte kunna utöva fritidsaktiviteter. Men allt som oftast uppges inte 
ekonomiska hinder som orsak till inaktivitet, utan sociala och psykiska problem. 
Även sjukvården ser en vinst i att befolkningen rör sig och har en aktiv fritid. Det 
minskar kostnaderna för sjukvården, i form av lägre medicinska kostnader, om 
patienterna rör på sig (ad. lib.). 

5.5.6 Har fritiden några effekter på barn och ungdomar? 
På små barn har det gjorts många undersökningar om vilka effekter aktiviteter ger. 
Genom en ökad kreativitet lär sig barnen att hitta bättre, de bli bättre på att lösa 
problem och de blir också mer nyfikna på att hitta ny kunskap. Leken påverkar 
den sociala förmågan att kunna samarbeta, lösa konflikter, uppträda efter gängse 
regler och avläsa andras känslor. Även fysiska funktioner som koordination, 
finmotorik och balans utvecklas om de är aktiva (Norling & Gunnarsson, 1994 b). 
Barn på låg- och mellanstadiet ägnar sig mer åt typiska fritidsaktiviteter, så som 
att leka ute och lagidrotter, som många gånger ger allsidig psykisk, fysisk och 
social stimulans. Teater och lagidrott är exempel, om de är rätt utformade och 
anpassade till barn, som ger en bra social träning och stimulans. Nyttan av olika 
aktiviteter är individuell, som den även är hos vuxna. Det gäller att hitta rätt 
aktivitet (ad. lib.). Fritidsaktiviteter kan också ses som en form av barnuppfostran. 
Barn och ungdomar lära sig samhällets regler och normer på ett naturligt sätt 
(Nilsson, 2000). 

5.5.7 Fritidens negativa effekter 
En aktiv fritid är inte bara positivt för barn och ungdomar. Många unga har en allt 
för fulltecknad kalender. Det är både fotboll, tennis, ishockey, skola och kompisar 
som finns på schemat varje vecka. Detta gör att barn och ungdomar känner sig 
stressade (Ellneby, 1999). Ellneby skriver i sin bok ”Om barn och stress”, att barn 
måste ibland bara få vara barn. Det är viktigt att barn få tid till att ”bara vara” (ad. 
lib., s. 44), att deras almanackor har luckor ibland. Flera undersökningar påpekar 
dock att det kan finns en risk om barns fritid blir allt för styrd av deras föräldrar 
(Norling & Gunnarsson, 1994). Det finns flera studier som tyder på att barn inte 
bara vill idrotta, utan också träffa kompisar, lyssna på musik eller ”inte gör något 
särskilt, bara slöa” (Norling & Gunnarsson, 1994 b, s. 26). Det är viktigt att barn 
får tid att leka fritt, även lite äldre skolbarn. Leken skapar möjligheter till ökad 
kreativitet, en bättre sammanhållning i till exempel klassen och större 
självständighet (Ellneby, 1999). 
 
Det är inte bara fulltecknade almanackor som gör att barn och ungdomar mår 
dåligt enligt Ellneby. Många idrottsklubbar runt om i Sverige ställer allt för höga 
krav på de aktiva. Det är viktigt att göra bra ifrån sig, annars kanske man missar 
nästa match eller tävling. Många idrotter är bra för barn och ungdomar, men det 
får inte bara handla om att tävla och vinna säger Ellneby. Det är inte bra för 
barnen och ungdomarnas självförtroende att få sitta på ”bänken” varje match, för 
att han/hon inte är tillräckligt bra. Det är viktigt att ungdomsledare utbildas säger 
Arne Ljungqvist som är ordförande i Riksidrottsförbundet och i Riksidrotts-
styrelsen (Sandelin, 1999). Idrottandet ska vara roligt, man får inte tvinga fram 
toppidrottsmän. Barn och ungdomar ska själva forma sitt idrottande under varsam 
ledning. 
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Ellneby (1999) påpekar också att det är inte bara tränarna som ställer för höga 
krav, utan också föräldrarna. Barnen och ungdomarna upplever att föräldrarna inte 
är nöjda, trots att de har gjort allt de kan. Många barn och ungdomar skäms för 
sina föräldrar när de visar sin ilska eller besvikelse, inför andra, när deras barn 
inte levt upp till deras förväntningar. Det finns barn och ungdomar som tränar och 
tävlar, trots att de inte vill, detta för att göra deras föräldrar nöjda (ad. lib.). 

5.6 Olika fritidsaktiviteter 
Idag är utbudet av fritidsaktiviteter stort. Det kan variera allt från biobesök till 
friluftsaktiviteter. Utbudet skiljer sig dock åt beroende på var man bor. På 
landsbygden är friluftsaktiviteter större medan i storstäderna finns det i större 
utsträckning nöjesaktiviteter och kulturella aktiviteter. Trots det är det ganska stor 
skillnad mellan individers utnyttjandegrad. Oftast beror detta på tillexempel 
resursrelaterade orsaker, såsom ledig tid, pengar, materiella resurser, individens 
hälsa, arbetsförhållanden och utbud i den närliggande miljön (Lennartsson, 1993 
och Norling & Gunnarsson, 1994 b). 
 
Fritidsaktiviteterna behöver inte alltid vara i organiserad form. Spontanidrott är 
något som bedrivs utanför en förening. Reglerna för idrotten som utövas följer 
inte alltid de vanliga reglerna för idrotten, reglerna kan också ändra av deltagarna 
under idrottandets gång. Oftast så döms de matcher som utspelas utan domare och 
vuxna. Många av de vuxna personerna i samhället har fått sina idrottsliga 
färdigheter via spontanidrotten. Några har till och med nått världseliten tack vare 
spontanidrott. Matcherna utspelas vanligt vis på ängar, idrottsplatser, sjöar (när 
det finns is) och på gatan utanför där man bor (Engström, 1989). 

6. METOD 
Undersökningen i denna uppsats är både kvalitativ och kvantitativ, då jag 
använder mig av både enkät och intervju. För att undersökningen ska bli så 
verklighetsnära som möjligt har jag använt mig av metodtriangulering. För att få 
de vetenskapliga kraven tillgodosedda, behövs en korsvalidering. Med andra ord 
behöver man en annan iakttagelse eller metod. Begreppet syftar till det man inom 
sjöfarten gör när fartygets ska bestämma position. De använder sig av till exempel 
två landmärken eller två radiofyrar för att bestämma exakt position av fartyget på 
havet. Man gör en jämförelse mellan olika data från olika observatörer. Begreppet 
kom till 1965 av Webb och hans kollegor. Begreppet kom till för att få bort de 
systematiska felen i kvalitativa studier (Carlsson, 1991). Enkätundersökningen jag 
har gjort, är en så kallad totalundersökning. Detta innebär att samtliga elever i 
skolår 6 i Vårgårda kommun var med i undersökningen (Patel & Davidsson, 1994 
och Patel & Tebelius (red), 1987). 
 
Enkäten gör att jag får en generell bild av vad eleverna gör på sin fritid och vad de 
vill göra. För att få med vad som har gjorts sedan den förra enkäten (Mökander, 
1999) och diskutera resultatet av min enkät, har jag haft en intervju med en 
anställd på Kultur- och fritidsförvaltningen i Vårgårda kommun. Jag har valt dessa 
metoder av den anledningen att jag vill ha en så bred uppfattning av Vårgårda 
kommuns elever i skolår 6 fritidsvanor som möjligt.  

6.1 Konfidentialitet och anonymitet 
Enkätundersökningen är helt konfidentiell. Det respondenten svarar på är endast 
kön och vilken skola eleven går i. Enkäterna var inte numrerade eller märkta på ett 
sådant sätt att en enkät kan kopplas till en enskild respondent. Enkäter och dylikt, 
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läses endast av författaren till C- uppsatsen (Ejlertsson, 1996, Patel & Davidsson, 
1994 och Trost, 1993). Skillnaden mellan anonymt och konfidentiell är att vid 
anonyma enkäter är respondentens identitet helt okänd. I denna enkät-
undersökning används Konfidentialitet istället. Detta val har gjorts av den 
anledning att det kan vara bra, ur forsknings synpunkt, att veta om respondenten 
är pojke eller flicka och vilken skola han eller hon kommer ifrån (Ejlertsson, 
1996). 
Jag har valt att hålla intervjun helt anonym. Detta val har jag jort utifrån att den 
förvaltning intervjupersonen jobbar på är ganska liten och jag vill inte att 
personen ska känna sig allt för utsatt (Ejvegård, 1996 och Patel & Davidsson, 
1994). Min förhoppning är också att resultatet ska ingå som en del i planeringen 
av verksamheten på Kultur och fritidsförvaltningen och Folkhälsoenheten i 
Vårgårda kommun. Detta är inget uppdrag från dessa två enheter, utan en önskan 
från min sida. 

6.2 Urval 
Jag har valt att lämna enkäten till Vårgårda kommuns elever i skolår 6 därför att 
den studie jag tänkt att jämföra med gjordes på den här målgruppen. Det framgår 
också av tidigare studier att barn i 12 årsåldern normalt är väldigt föreningsaktiva 
(se till exempel Mökander, 1999 och www.rf.se, 2002-02-22). Valet av intervju-
person har gjorts utifrån att personalen på Kultur- och fritidsförvaltningen i 
Vårgårda är de som jobbar med barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Således 
måste det vara personalen på denna förvaltning som vet bäst vilka insatser som 
har gjorts och inte gjorts och hur fritidsvanorna i denna kommun ser ut. 

6.3 Enkäten 
Enkäten jag har använt mig av är från en tidigare studie. Studien genomfördes i 
Herrljunga och Vårgårda under 1999 (Mökander, 1999). Jag har gjort om enkäten, 
så att den bättre passar denna studie. Det som har gjorts är att en del frågor, som 
inte hörde till denna uppsats syfte, har tagits bort. Det har även tillkommit ett antal 
följdfrågor. Dessa tillägg har gjorts med tanke på att i största mån undvika svar 
som endast innehåller ja och nej (Ejlertsson, 1996). Min förhoppning är att 
tolkningar av frågorna i den nya enkäten ska vara desamma som den ursprungliga 
enkäten, trots mina ändringar (Mökander, 1999). Enkät som användes i denna 
uppsats, finns i sin helhet under bilaga 1. Enkäten innehåller frågor som både är 
av strukturerad och ostrukturerad art (Patel & Davidsson, 1994 och Patel & 
Tebelius (red), 1987). Fördelen med att blanda frågetyper är att respondenten får 
möjlighet att kommentera enkäten. De ostrukturerade frågorna kan ge många 
vinkar om bristfällig frågeteknik och det kan också ge författaren tillfälle att citera 
något svar. Citat gör att framställningen av resultatet blir mer levande (Ejvegård, 
1996). 

6.4 Genomförandet av enkäten 
Första steget i enkätundersökningen var att få tillstånd att fråga Vårgårda 
kommuns elever i skolår 6. För att följa den kommunala ordningen gick jag först 
till utbildningsförvaltningens chef. Nästa steg var att tillfråga varje skolas rektor. 
Detta gjordes med hjälp av ett brev (se bilaga 2). Samtidigt skickade jag med en 
kopia på enkäten (se bilaga 1), för att de skulle få se vilka frågor som jag hade 
tänkt att ställa. De fick även möjligheten att ge kommentarer till enkätfrågorna 
(Ejlertsson, 1996). Endast en person kommenterade en fråga i enkäten. Efter deras 
godkännande tog jag kontakt med varje klassföreståndare på respektive skola. 
Efter att ha bestämt tid med dem, kom jag ut till varje skola och lämnade ut 
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enkäterna på plats. Jag gjorde också en presentation av mig själv och vad jag 
skulle använda enkäten till. Jag förklarade för respondenterna att enkäterna 
behandlades konfidentiellt. Valet att gå ut till varje skola och lämna enkäterna 
personligen gjordes för att jag skulle få en så hög svarsfrekvens som möjlighet 
och för att de skulle få ett ansikte på den som låg bakom enkäten. Genom detta 
förfaringssätt behövdes inga påminnelser (ad. lib.). Det totala antalet respondenter 
var 147 elever. 

6.5 Bearbetning av enkät 
Bearbetningen av enkäten är av deskriptiv art. Detta betyder att jag använder mig 
av siffror och tabeller för att beskriva resultatet av enkätundersökningen. För att få 
enkätsvaren mer lättöverskådliga, har jag använt mig av så kallade rådatatabeller. 
Detta gör jag för att lättare kunna analysera och bearbeta resultatet av enkäten. För 
att sammanställa alla siffror har jag använt mig av Microsoft Excel. För att lättare 
se resultatet har jag sammanställt dem med hjälp av grafer och tabeller (Patel & 
Davidsson, 1994 och Johansson & Svedner, 1998). De kommentarer som finns till 
respektive tabell och diagram är baserade på de ostrukturerade frågorna i enkäten. 

6.6 Bortfall 
Då det externa bortfallet var lägre än 10 %. Det totala antalet elever i skolår 6 var 
161. De som inte deltog i enkäten var antingen lediga eller sjuka (Ejvegård, 1996). 
Det fanns ett visst intern bortfall. Det interna bortfallet kunde bero på dåligt 
ställda frågor eller för eleverna svåra ord. De frågor där det interna bortfallet var 
högre än de övriga frågorna, kommer de att diskuteras under metodkritik (se 
8.1.1). Bortfallet som fanns stör inte, enligt min mening, resultatet i enkät-
undersökningen. 

6.7 Intervju 
Jag valde att intervjua en person på Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta val har 
gjorts, då jag tror att personalen Kultur- och fritidsförvaltningen visste bäst vad 
som har gjorts i kommunen sedan den förra enkäten och hur fritidsvanorna i 
Vårgårda kommun ser ut (Mökander, 1999). Jag förde en diskussion om det 
resultat som har framkommit från min enkät (se 7.1) med personen jag intervjuar. 
Jag diskuterade också skillnader och likheter med enkäten som gjordes 1999 och 
resultatet av min enkät. Som hjälpmedel till intervjun använde jag mig av en 
bandspelare. Detta val har gjorts utifrån att jag då kan fokusera mig på samtalet 
och inte på att anteckna. Nackdelen med bandspelare kan vara att vissa personer 
känner sig hämmade, då det de säger spelas in på band. Men jag har ändå valt att 
använda mig av bandspelar vid intervjun, då jag anser att fördelarna överväger 
nackdelarna. Efter intervjun skrivs innehållet på bandet ut (Trost, 1993 och 
Ejvegård, 1996). Frågorna jag ställde finns under bilaga 3. Frågorna var av 
ostrukturerat art och hög grad av standardisering (Patel & Davidsson, 1994). 
Frågorna har fungerat som vägledare i samtalet och inte följts till punkt och 
pricka. Jag har också under uppsatsens gång, använt mig av intervjupersonen som 
bollplank i vissa frågor. 

6.9 Genomförandet av intervjun 
Först tog jag kontakt med den personen jag hade tänkt att intervjua. Intervju-
personen arbetar på Vårgårda kommuns Kultur och fritidsförvaltning. Efter denna 
persons godkännande, bestämde vi en tid för intervjun. Innan intervjun påbörjades 
gick jag igenom varför jag ville intervjua just denna person, vad min uppsats 
handlade om och att intervjun var helt anonym. Intervjun var uppdelad på två 
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delar. Den första delen rörde respondentens profession och vad som har gjorts i 
kommunen för barns fritidsvanor ska blir så bra som möjligt. Den andra delen 
handlade om resultatet från den enkät som ligger till grunden för denna uppsats. 
Intervjun tog cirka 60 min i anspråk. Efter att den inspelade intervjun blivet 
utskriven på papper, lämnade jag råmaterialet till respondenten för en kommentar. 
Respondenten ansåg att jag hade tolkat respondentens uttalande korrekt och 
godkände det som stod i råmaterialet (Ejvegård, 1996). 

6.10 Bearbetning av intervjun 
Efter att jag har skrivit ut intervjun, började jag bearbeta mitt råmaterial. Jag har 
bearbetat intervjumaterialet på så sätt att jag har gjort kategorier av svaren. 
Kategorierna har jag fått ut dels från frågorna jag ställde och dels från det 
utskrivna intervjumaterialet. Innehållet i en kategori kan komma från flera olika 
svar. Denna kategorisering har gjorts för att det ska bli lättare att sammanställa 
intervju och att det ska var lättare att förstå resultatet. På detta sätt är det också 
lättare att analysera svaren i intervjun (Patel & Davidsson, 1994). 
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7. RESULTAT 
Jag har valt att dela upp resultat delen i två delar. En som behandlar resultatet av 
enkäten och en av intervjun. Denna uppdelning är gjord för att tydliggöra att jag 
har använt två olika metoder för att samla empiri till uppsatsen. Valet har också 
gjorts utifrån att resultatet av enkäten kommer att diskuteras i intervjun och jag på 
så sätt hålla i sär de två delarna. 

7.1 Resultat av enkät 
Jag har valt att redovisa resultatet av enkäterna utifrån två kategorier. Den ena 
kategorin är skillnaden mellan landsbygd och tätort och den andra är skillnaden 
mellan flickor och pojkar.  
 

Tabell 1 
 Landsbygd Tätort Totalt 
Flicka 36 % 55 % 54 % 
Pojke 64 % 45 % 46 % 

 
Så här fördelades antalet respondenter, mellan könen och var de bor, i enkät-
undersökningen. Totalt sätt var det 147 personer som svarade på enkäten. 
 

Diagram 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Kom
pis

ar

Boll
spo

rt

TV/V
ide

o

Data
/TV-sp

el

Utea
kti

vit
ete

r

Hem
ma a

kti
vit

ete
r
Djur

Övri
ga

 sp
ort

er

Sho
pa

Spe
la 

musi
k

Sco
ute

r

Vad tycker du om att gör på din fritid?

Flicka landsbygd
Pojke landsbygd
Flicka tätort
Pojke tätort

 
Det finns en viss skillnad mellan var man bor, om man är flicka eller pojke och 
vad man tycker om att göra på sin fritid. Skillnaderna ligger i, som det framgår av 
diagrammet, att pojkar på landet nämner bollsporter oftare än pojkar och flickor i 
tätorten. Flickorna i tätorten är däremot mer bollsportsintresserade än flickorna på 
landet och pojkarna i tätorten. Flickorna i tätorten uppger oftare att de gärna 
umgås med kompisar på sin fritid än de övriga grupperna. Ingen av flickorna på 
landet uppger att de tycker om att spela dator/TV-spel på sin fritid, men det 
förekommer däremot dator/TV-spel bland pojkarna på landet och i tätorten och 
lite spel bland flickorna i tätorten. Flickorna på landet nämner mer sällan 
uteaktiviteter än de andra grupperna.  
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7.1.1 Resultat fördelat på landsbygd och tätort 
 

Tabell 2 
Är du med i någon förening? 

 Landsbygd Tätort Totalt 
Ja 84 % 68 % 76 % 
Nej 16 % 32 % 24 % 

 
De föreningar som dominerar är olika sorters idrottsföreningar. Den idrott som är 
mest representerad är fotboll. En stor del av respondenterna uppger också att de är 
med i någon scoutförening (både kyrkans och Svenska Scoutförbundet är 
representerade). Olika ryttarföreningar finns också bland de nämnda. Av de som 
har uppgett att de inte är med i någon förening har svaren varierat. Den största 
anledningen är att de tycker det är tråkigt. Några har angett att det inte vill vara 
med i någon förening. Endast ett fåtal har uppgett medicinska anledningar. Svar 
som också har förekommit är brist på tid och att föreningen har lagts ner. 
 

Diagram 2
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Landsbygd Tätort Totalt

Har du slutat i någon förening?

Ja
Nej

 
69 % av de tillfrågade har uppgett att de någon gång har slutat i en förening. Den 
största anledningen till att de slutar har varit att de tyckte det var tråkigt. 
Respondenterna har även uppgett anledningar som tidsbrist, dåliga tränare och 
kompisar, klubbnedläggning och klubbyte. Det är fler på landsbygden (71 %) än i 
tätorten (66 %) som har slutat i någon förening. 
 
Citat från enkäten. 
• ”Det var inga bra ledare. Och man fick ingen bra information.” 
• ”Jag slutade i…för att tränaren var dum” 
• ”Fanns inga i min ålder” 
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Diagram 3
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Saknar du någon förening i Vårgårda?

Ja
Nej

 
De flesta av skolår 6 eleverna är nöjda med föreningsutbudet i Vårgårda. De 
föreningarna som saknas var bland annat basket, bowling, friidrott, amerikansk 
fotboll, golf, handboll och olika former av kampsport. Det finns även de som 
saknar till exempel fotboll och ishockey. Detta har berott på att idrotten inte har 
funnits där den svarande bor. De som bor på landet är mer nöjda än de som bor i 
tätorten. 
 

Diagram 4
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Landsbygd Tätort Totalt

Tycker du att det finns tillräckligt att göra där 
du bor?

Ja
Nej

 
81 % av de som bor på landet och 68 % av de som bor i tätorten tycker att det 
finns tillräckligt att gör där de bor. Affärer, bowlinghall, lovaktivieter, större 
simhall, fler discon och ställen att vara på är en del av vad respondenterna har 
uppgett att de saknar. Av de som bor i tätorten är det några som skriver att de 
saknar en helgöppen fritidsgård. 
 
Citat från enkäten. 
• ”Det är lite dåligt med Discon och sånt där. Men på sportsidan är det bra.” 
 

Tabell 3 
Går du på bio? 

 Landsbygd Tätort Totalt 
Ja 90 % 97 % 94 % 
Nej 7 % 1 % 4 % 

 
94 % av alla tillfrågade svarar att de går på bio. Skillnaden mellan landet och 
tätorten är liten. De flesta uppger att de besöker den lokala biografen som ligger i 
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Vårgårda tätort. Vilken biograf man besöker beror på var man bor i Vårgårda. 
Flera uppger också att de besöker biografer i Göteborg, Borås och Alingsås. 
Någon enstaka har angett att de besöker biografen i Herrljunga. Av de som har 
uppgett att de inte går på bio, har svaren varit att de har filmer hemma 
(satellitmottagare, TV, DVD och video) och att det inte går några bra filmer på 
biograferna. 
 
Citat från enkäten. 
• ”Jag gillar inte se på film så mycket” 
 

Diagram 5
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Den största delen av respondenterna uppger att de tittar på TV/video mellan 1-2 
timmar per dag. Det finns en viss skillnad i hur många timmar de tittar och var de 
bor. Endast en respondent har uppgett att han/hon aldrig tittar på TV/video. De 
som bor i tätorten ser på TV/video fler timmar varje dag än de som bor på landet. 
 

Diagram 6
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Landsbygd Tätort Totalt

Går du till biblioteket i Vårgårda?

Ja
Nej

 
Biblioteks besökandet varierar beroende på var man bor. 34 % av de som bor på 
landet och 65 % av de som bor i tätorten uppger att de besöker biblioteket i 
Vårgårda tätort. Den största orsaken till att 57 % av de som bor på landet inte 
besöker biblioteket är att de inte är intresserade av att gå dit. De uppger också att 
de har böcker hemma och att tiden inte räcker till. Några säger också att det är för 
långt till biblioteket. Det finns även de som anser att biblioteket i Alingsås är 
bättre. Bland de som bor i Vårgårda tätort är det stor del som tycker det är tråkigt 
eller inte har intresse av böcker. Det finns även de som uppger att de har böcker 
hemma och att de inte har tid.  
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Citat fån enkäten. 
• ”Jag tycker inte om bibliotek” 
• ”Har annat för mig.” 
• ”Jag vet inte vart det ligger.” 
 

Diagram 7
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Brukar du vara på fritidsgården i Vårgårda?

Ja
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Den största delen uppger att de inte brukar vara på fritidsgården (82 %). Det är 
några fler i tätorten (22 %) än på landet som uppger att de brukar vara på 
fritidsgården. De flesta uppger att de inte vet varför de inte är på fritidsgården. 
Många svarar också att de inte vet vad en fritidsgård är, vad man gör på en 
fritidsgård, var den ligger och att de inte har tid. En del svarar också att de inte 
visste att det fanns någon fritidsgård i Vårgårda kommun eller att de är hellre är 
hemma. Av de som bor på landsbygden är orsaker som avstånd, tid och intresse 
att de inte brukar vara på fritidsgården. De respondenter som uppgav att de 
brukade vara på fritidsgården, var där endast då det var disco för deras 
åldersgrupp. 
 
Citat från enkäten. 
• ”Vet inte vad det är, vad gör man där.” 
• ”Jag vet inte var det ligger 
• ”Jag brukar inte slösa ut pengar på vissa ställen” 
• ”Jag visste inte att det fanns någon. 

7.1.2 Resultatet fördelat på flicka och pojke 
 

Diagram 8
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Det är fler flickor (82 %) än pojkar (74 %) som är föreningsaktiva i Vårgårda. 
Den vanligaste idrotten bland både pojkar och flickor är fotboll. Det är vanligare 
att flickor är medlem i föreningar som ridklubbar och musikföreningar. Bland 
pojkarna förekommer föreningar som scouter och olika former av kampsport 
oftare. Anledningar till att de inte var med i någon förening var bland pojkarna att 
det var för ”pratigt”, tråkigt och att tiderna för träningen hade ändrats. Bland 
flickorna uppgavs orsaker som att de inte vill vara med i någon förening och att 
det inte fanns några ”bra” klubbar. Ett fåtal av flickorna och pojkarna uppgav 
medicinska orsaker till att de inte var medlem i någon förening. 
 

Diagram 9
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Har du slutat i någon förening?

Ja
Nej

 
Det är nästan lika många flickor som pojkar som någon gång har slutat en i 
förening. Den största anledningen till att de slutade var att de tyckte det var 
tråkigt. Flera av pojkarna uppgav orsaker som att klubben lades ner, ändrade tider 
och att de hade tröttnat. Av flickorna var det att de inte hade tid, att det var dåliga 
tränare eller kompisar och att de hade varit tvungna att byta klubb. 
 
Citat från enkäten. 
• ”Dom berättade aldrig när vi hade matcher och tränade” 
• ”några retade mig” 
 

Diagram 10
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Saknar du någon förening i Vårgårda?
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Det är fler pojkar (29 %) än flickor (22 %) som saknar någon förening i Vårgårda. 
Flickorna saknar föreningar som konståkning, gymnastik, handboll och basket. Av 
pojkarna är det amerikans fotboll, bowling och olika former av kampsporter som 
de saknar. 
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Diagram 11
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Tycker du att det finns tilräckligt att göra där 
du bor?
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80 % av pojkarna och 66 % av flickorna tycker att det finns tillräckligt att göra där 
de bor. Den största saknaden, i båda grupperna, är fler affärer och fler ställen för 
ungdomar. Flickorna önskar också att de skulle anordnas fler discon och fler 
lovaktiviteter. 
 

Diagram 12
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Går du till biblioteket i Vårgårda?

Ja
Nej

 
Flickorna (61 %) besöker biblioteket oftare än pojkarna (43 %). Anledningen till 
att pojkarna inte går till biblioteket är enligt dem själva att de inte tycker det är 
roligt, att de har andra intressen. Flickorna uppger orsaker som att de har böcker 
hemma, att de inte har tid och att det är långa avstånd att de inte kan gå till 
biblioteket. Det finns även de i de båda grupperna som anser att biblioteket i 
Alingsås är bättre och av den anledningen avstår från att gå till biblioteket i 
Vårgårda. 
 
Citat från enkäten. 
• ”Jag bor där” (på biblioteket, min kommentar) 
• ”Om jag känner för att läsa så tar jag en bok hemma” 
• ”Jag går till Alingsås” 

7.2 Resultat av intervju 
Jag kommer att dela upp resultatredovisningen av intervjun i två delar, precis som 
intervjufrågorna var upplagda (se bilaga 3). I den första delen av intervjun har jag 
ännu inte visat resultatet från enkätundersökningen och i del två har respondenten 
få ta del av undersökningen. Resultatet av intervjun är också uppdelad i olika 
kategorier, för att lättare få ett sammanhang i texten. 
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7.2.1 Första delen av intervjun 
Verksamheten: 
Respondentens uppgifter på Kultur och fritidsförvaltningen i Vårgårda kommun är 
att ha ett övergripande ansvar för de fem enheterna som finns inom förvaltningen. 
Respondenten är också den person som har kontakt med kommunens föreningar 
och har hand om bidragen till föreningarna. Det jobbar cirka 20 personer inom 
förvaltningen, de flesta är deltidsanställda. Arbetet på förvaltningen fungerar bra 
enligt respondenten. Det är bra att kultur och fritid ligger under samma förvaltning 
och inte uppdelat som många andra kommuner har. Det är dock svårt att bedriva 
en bra verksamhet, då medlen är begränsade sa respondenten. 
 
Fritidsvaneundersökning: 
De fördelar som finns med att göra en fritidsvaneundersökning, är enligt 
respondenten, att man får ett stort kunskapsmaterial om vad barn gör på sin fritid. 
Nackdelen som respondenten ser det, är att resultatet av undersökningen inte alltid 
används. Det är inte alltid det finns pengar att genomföra de förändringar som de 
tillfrågade i undersökningen önskar. Respondenten påpekar dock att det finns 
många andra kommuner, där fritidsvaneundersökningen styr planeringen av 
fritiden i kommunen helt. Anledningen till att Vårgårda kommun gjorde en 
fritidsvaneundersökning 1999 var att, enligt respondenten, det tidigare har gjorts 
en undersökningen i kommunen och att de ville ha en uppföljning på den och att 
lärare på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet i kommunen önskade att få 
material som de kunde använda i sin undervisning. 
 
De åtgärder som har sin grund i undersökningen som gjordes 1999 är enligt 
respondenten det Kultur och fritidspolitiska program som Vårgårda kommun har 
antagit (Vårgårda kommun, 2000). Kultur och fritidsförvaltningen har också 
försökt att skapa fler aktiviteter för barn och ungdomar av typen ungdomscafé och 
4H-gård. Respondenten säger också att det pågår ett arbete med att utveckla ett 
ungdomens hus i kommunen. Det största problemet som respondenten ser i arbete 
med att förverkliga de önskemål som kom fram i enkätundersökningen är avstånd 
av pengar. Det har även varit svårt att få medel till att arbeta med att öka jämlikhet 
mellan olika grupper. 
 
Föreningar och aktiva i kommunen: 
På frågan om vad respondenten saknar för föreningar och aktiviteter i kommunen, 
svarar respondenten att ett häststall för ungdomar närmare tätorten skulle vara bra. 
Respondenten skulle också vilja se att det ”ungdomens hus” som Ungdomsrådet i 
Kommunen har efterfrågat blir till verklighet. Respondenten tycker att 
ungdomarna inte har fått det stöd som de borde i denna viktiga fråga. 
Respondenten skulle också vilja se ett samprojekt mellan kyrkan, musikskolan, 
kommunen och bildningsförbunden. Det för att utveckla arbetet på kultursidan i 
kommunen. 
 
Enkäten 1999 och enkäten 2001: 
Respondenten ansåg att det var svårt att säga om det hade skett några förändringar 
mellan enkäten som gjordes 1999 och den enkäten jag har genomfört. 
Respondenten tyckte dock att det skulle bli mycket intressant att se om Vårgårda 
kommun följde den trend som övriga riket gör då det gäller antalet förenings-
aktiva minskar. Respondenten påpekade att det lokala föreningsstödet5 nästan har 

                                                 
5 Förenings stödet gäller både stöd till klubbarnas medlemmar och stöd till lokaler. 
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legat konstant under några år med en liten ökning. Respondenten ställde sig också 
frågan om det utbudet som finns av föreningar i Vårgårda kommun räcker för att 
barn och ungdomar ska hitta sin idrott eller förening. 

7.2.2 Andra delen av intervjun 
Föreningsaktiva: 
Respondenten tror att anledningen till att det är så hög andel av eleverna som på 
bor på landet är med i någon förening är att det inte finns så mycket annat att välja 
på. Det är idrottsföreningen eller kyrkan som gäller. I tätorten finns det mer att 
göra för barnen både av kulturaktiviteter, affärer och att det oftare är närmare till 
kompisar. Det finns heller ingen fritidsgård på landet, tillägger respondenten. 
Siffrorna är bra, de går emot riket. Det är alltså fler i Vårgårda som är med i någon 
förening, än genomsnittet säger respondenten och det är imponerade. Målet för 
Vårgårda kultur och fritidsförvaltning har varit att ha ett högt utbud av olika 
föreningar, så att ungdomar väljer det istället för att bara, enligt respondenten, 
”driva runt på stan”. Det intressanta, enligt respondenten, är hur det ser ut när 
dessa elever kommer upp på högstadiet. Är det lika många av dem som är 
föreningsaktiva då? Eller kommer denna grupp att minska? Men det är trots det 
intressant att se, att procentuellt sätt är det fler föreningsaktiva om man jämför 
med den undersökning som gjordes 1999. Varför antalet föreningsaktiva har 
minskat i tätorten men ökat på landet sedan 1999, kan jag inte svara på säger 
respondenten. 
 
Anledningen till att det är fler föreningsaktiva flickor än pojkar kan bero på, enligt 
respondenten, att man har försökt att satsa mer på denna grupp. Det har tillkommit 
fler kulturgrupper till exempel, det har också startat upp en 4H-gård i kommunen, 
där det är många flickor som är aktiva. En anledning till att denna ökning bland 
flickor har skett, kan vara antalet föreningsaktiva flickor har ökat på landet och 
genom detta har det dragit upp det totala antalet föreningsaktiva flickor, men det 
är bara en spekulation ifrån min sida påpekar respondenten. Det resultat som 
enkäten visar går emot riket, så jag är lite förvånad över dessa siffror säger 
respondenten, men de är ändå glädjande siffror. 
 
Det är många som uppger att de har någon gång slutat i en förening och detta tror 
respondenten bero på att man ”flippar” mer mellan föreningarna i dag än vad man 
gjorde förr. Det kan också bero på att utbudet är större och att det har tillkommit 
många moderna föreningar i kommunen under det senast åren. Den ökningen som 
har skett sedan 1999 oroar inte respondenten, det kommer att öka mer. Idag tror 
också respondenten att dessa ungdomar har lättare för att sluta i sin förening. Förr 
var man med i kyrkan som ung och stannade i den tills man blev gammal, så var 
det nog också i övriga föreningar.  
 
Föreningsutbudet: 
Det är en stor del av den som bor på landet som tycker att det finns tillräckligt att 
göra där de bor. De är fler än i tätorten. Respondenten tycker detta är lite 
anmärkningsvärt, det borde vara tvärt om. Kultur utbudet är större, det finns en 
fritidsgård och hela föreningsutbudet är större i tätorten. Detta måste bero på att 
man är, mer generellt sätt, nöjdare på landet än i tätorten säger respondenten. Det 
är också lite konstigt att fler av pojkarna är nöjda än flickorna, med tanke på att 
det är fler av flickorna som är föreningsaktiva. Respondenten påpekar att det var 
samma resultat i undersökningen som gjordes 1999, men det kanske är så att 
pojkar över lag är mer nöjda än flickor. 

 26 



 

Media användandet: 
Att antalet timmar elever i skolår 6 tittar på TV/video har minskat, tror 
respondenten bero på att allt fler istället sitter framför datorn. Datornanvändandet 
har ökat och detta har skett på TV/videons bekostnad. Detta är endast en 
spekulation tillägger respondenten, men trots det är det ganska intressant att få det 
på papperet. Jag tror att nästa gång kommunen gör en sådan här undersökning, så 
ska vi lägga till en fråga som tar upp datoranvändandet. Förhoppningsvis beror det 
minskade TV-tittandet på att flickorna faktiskt har blivit mer aktiva i föreningar. 
 
Biblioteksbesökandet: 
Att det finns en skillnad i var man bor och besöksfrekvensen på biblioteket ser 
respondenten inte några konstigheter i. Det finns inget biblioteket på landet. 
Respondenten trodde att skillnaden skulle vara större. Att det finns en skillnad 
mellan flickor och pojkar är inte heller så konstigt tycker respondenten. Flickor är 
mer intresserade av böcker. Men för att få dit pojkarna kanske det krävs andra 
saker, som till exempel fler datorer som är uppkopplade mot Internet, fler cd-
skivor och fler videofilmer. 
 
Fritidsgården: 
Undersökningen visade att det var ganska få elever i skolår 6 som besökte 
fritidsgården. Detta oroade inte respondenten, för trots allt är fritidsgården till för 
elever som är 13 år eller äldre. Det är ändå lite anmärkningsvärt att några av det 
svarande i enkäten inte visste vad en fritidsgård är, vad man gör där och att det 
fanns någon i Vårgårda kommun, tyckte respondenten.  
 
Enkäten 2001: 
På frågan om enkätundersökningen stämmer med hur det ser ut i Vårgårda 
kommun svara respondenten att den gör nog det. Vårgårda är över lag en ganska 
föreningstät kommun och många av ungdomarna väljer av den anledningen att 
vara med i någon förening. Det är långa avstånd mellan landet och tätorten, och 
det gör att det blir skillnader i till exempel besöksfrekvensen på bibliotek. 
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8. DISKUSSION 
Under detta avsnitt kommer jag att diskutera och kommentera det resultat som 
framkommit under enkäten och intervjun. Jag kommer också att nämna den kritik 
jag har till det metodval jag har gjort. 

8.1 Metodkritik 
Min tanke med att lägga metodkritiken under diskussionen är att då har alla 
resultat redovisade och genomförandet av de olika metoderna är klart. Detta gör 
att jag på ett bättre sätt, enligt min mening, kan diskutera metodvalet. 

8.1.1 Enkäten 
En allmän kritik man kan rikta till enkäter, är att de respondenter som har svårt att 
läsa eller uttrycka sig i skrift, har svårt att besvara en enkät. Detta är något man 
måste beakta, då man lämnar en enkät till skolelever. Detta kan vara orsaker till 
ett eventuellt internt bortfall (Ejlertsson, 1996). Efter att ha genomför enkäten, har 
jag upptäckt att det skulle ha varit bra om jag hade gjort en pilotstudie på enkäten 
först. En pilotstudie görs för att se att det frågor som finns med i enkäten är rätt 
ställda, att det inte går att misstolka och att respondenterna förstår dem. Genom en 
pilotstudie ser man också om det är några frågor som man bör ta bort eller lägga 
till. Det är dock viktigt att respondenterna i pilotstudien är så likvärdiga dem, som 
ingår i den ordinarie studien, som möjligt. Är pilotstudien bara, stämmer den 
överens med det som var tänkt, kan också den ingå i den ordinarie studien (ad. 
lib.). Om jag skulle få möjlighet till att göra om enkätstudien av ungdomars 
fritidsvanor i Vårgårda, så skulle jag antingen valt att gör en helt ny enkät eller 
använda mig av Mökanders (1999) utan ändringar eller tillägg. Detta därför att jag 
tycker det är svårt att göra om en annan persons enkät och ändå lyckas att få den 
som man vill. Missen som blir om jag gör en helt nya enkät är att jag missar till 
stor del den möjligheten till jämförelse med den studien Mökander genomförde 
1999.  
 
En samlad kritik till enkäten är att det är svårt att sammanställa den, när 
enkätfrågorna både är strukturerade och ostrukturerade. Att vissa ord som till 
exempel förening kanske skulle ha förklarats på ett annat sätt. Då vissa av 
respondenterna ifrågasatte vad en förening är. Ord som skulle kunnat användas i 
stället kan vara klubb eller liknande. Jag kunde också ha använt mig av personer 
som är vana att arbeta med barn eller av barnen själva, för att få ett språk som alla 
respondenter skulle förstå (Ejlertsson, 1996). Detta problem löstes dock efter en 
förklaring av de ord som respondenterna inte förstod. Här under redovisar jag den 
kritik jag har till vissa frågors interna bortfall som fanns (enkäten finns i sin helhet 
under bilaga 2). 
 
Fråga 4: 
Det interna bortfallet i fråga 4 var 5 %. Alltså 8 respondenter av 147 valde att inte 
svara på frågan. Jag tror inte att dessa 5 % störde resultatet. Orsaken till att dessa 
personer inte svarade kan jag endast spekulera i. Jag tror att orsaken till att de inte 
svarade är dels att de missade frågan och dels att det är svårt för barn i denna ålder 
att uppge vad de saknar då de inte har så mycket att jämföra med. De flesta av 
respondenterna har bott på samma plats sedan de föddes och har således inget att 
relatera till. 
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Fråga 8: 
6 % av respondenterna svarade inte på denna fråga. Anledningarna till detta val 
kan vara många. Jag tror att det är svårt att ange hur mycket varje respondent ser 
på TV/video, då detta skiljer sig åt beroende på vad som finns att titta på och 
vilken veckodag det är. En stor del av det interna bortfallet på denna fråga är just 
ett sådant problem, då flertalet av de 6 % svarade på fler än ett alternativ. 
 
Fråga 9: 
Det var 4 % av respondenterna (6 stycken av 147) som valde att inte svara eller 
svarade med fler än ett alternativ på denna fråga. Jag tror att anledningen till att 
det interna bortfallet på denna fråga blev 4 % är att det är svårt att svara på om 
man går till biblioteket, då de inte fick några svarsalternativ om hur ofta de går till 
biblioteket. 
 
Fråga 10: 
Denna fråga har behandlats, trots att målen och visionen för Kultur- och 
fritidsförvaltningen (Vårgårda kommun, 2000) i Vårgårda säger att fritidsgården 
endast ska vara öppen för barn över 13 år. Jag anser det som viktig att belysa, trots 
att man inte har uppnått rätt ålder, inte vet vad en fritidsgård är och vad man gör 
där. Eleverna i undersökningen kommer snart att få tillträde till aktiviteterna på 
fritidsgården, då elever är 12 år när de går i skolår 6. 
 
Fråga 11: 
Denna fråga har inte behandlats i sammanställningen av resultatet. Detta valt har 
gjorts då frågan ligger utanför uppsatsens syfte (se 4.). Frågan är en 
redovisningsmiss från min sida. Frågan skulle inte vara med i enkäten över huvud 
taget. 

8.1.2 Intervjun 
Intervjun fungerade bra enligt min mening. Efter att ha visat utskriften av 
intervjun för respondenten, hoppas och tror jag att resultatet från intervjun är så 
verklighetsnära jag kan komma. Att jag har tolkat och förstått intervjupersonens 
uttalanden på ett riktigt sätt. 

8.2 Reflexioner 

8.2.1 Reflexioner kring fritidsaktiviteter 
Vårgårda kommun är en bra kommun för att få barn och ungdomar aktiva. 
Utbudet av fritidsaktiviteter är stort. Detta har inte bara framkommit i denna 
studie, utan också i andra undersökningar som har gjorts i kommunen (t.ex. 
Välfärdsbokslut, Vårgårda kommun, 2002). Även de elever som bor på 
landsbygden anser att de har ett gott utbud och att de flesta är nöjda med det som 
finns. Detta gör, tror jag, att andelen föreningsaktiva elever i skolår 6 är så högt 
som det är i Vårgårda.  
 
Föreningsaktiva: 
Varför är alla elever inte medlemmar i någon förening? Det finns många svar på 
den frågan. Det som har framkommit i enkätundersökningen är att de inte vill vara 
aktiva de har andra intressen. Det är som Norling & Gunnarsson (1994 b) säger, 
att alla inte tycker idrott och föreningsliv är roligt. Varje människa får avgöra 
själv vad de tycker är kul, men om de nu vill vara med i någon förening, så ska 
möjligheten finnas anser jag. Nu måste eleverna inte vara med i någon förening 
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för att de ska vara aktiva på sin fritid. Idrott och lek måste inte alltid vara av 
organiserad form. Spontanidrotten är en viktig del och den har fostrat flera stora 
idrottsmän och kvinnor (Engström, 1989). 
 
Det har framkommit i min studie att flickor är mer föreningsaktiva än pojkar i 
Vårgårda kommun. I andra studier är resultatet tvärt om (www.rf.se, 2002-02-22), 
så var det också i den studie som genomfördes i Vårgårda kommun 1999 
(Mökander,1999). Varför har denna förändring skett? Respondenten i intervjun 
säger att en av orsakerna till denna ökning kan vara att kommunen inklusive 
föreningslivet har satsat mer på att få barn och ungdomar intresserade av att vara 
med i olika föreningar. Trots detta är respondenten förvånad över dessa siffror. 
Hur kommer det sig då att flickorna är den grupp som är mest föreningsaktiva när 
det är också den grupp som oftare uppger att de har slutat i någon förening? Det är 
också den grupp som oftare uppger att de inte tycker det finns tillräckligt att göra 
där de bor. Trots detta är det färre flickor som uppger att de saknar någon förening 
i Vårgårda kommun. 
 
Vårgårda kommun har, bland både pojkar och flickor, haft en ökning av 
föreningsaktiva. Detta trots att antalet föreningsaktiva minskar i riket (www.rf.se, 
2002-02-22). Det har dock skett en minskning av de föreningaktiva bland den 
grupp som finns i tätorten. Vad detta beror på kan respondenten i intervjun inte 
svara på. En anledning kan vara att det finns andra aktiviteter i tätorten, till 
exempel bibliotek och bad, som lockar istället och på landsbygden har man bara 
föreningen att välja på. 
 
En stor del av respondenterna i enkäten uppger att det någon gång har slutat i en 
förening. Anledningen till att de slutar har varierat. Några svarade att ”Det var 
inga bra ledare”, ”Fanns inga i min ålder”. Flera uppgav också orsaker som 
tidsbrist och dåliga tränare och dåliga kompisar. Respondenten i intervjun tror att 
orsakerna till att de slutar är att elever i denna ålder har svårt att bestämma sig för 
vilken förening de ska vara med i och att det är idag lättare att sluta i föreningen 
än vad det var förr. Respondenten tror att man ”flippar” oftare mellan 
föreningarna idag. Men är detta alla orsaker? Kan dessa elever, som uppger att de 
inte har tid, vara de barn som Ellneby (1999) tar upp i sin bok ”Om barn och 
stress”? Kan detta vara de barn vars almanacka är full av aktiviteter och är 
tvungna att planera sin vecka för att hinna med alla aktiviteter? Jag tror att några 
av dessa elever faller under kategorin stressade barn, att dessa elever har för 
många aktiviteter i veckan och på så sätt uppger att de inte har tid. Det är viktigt 
att barn bara får vara barn ibland, att de få tid att leka och vara med kompisar. Det 
är också viktigt som flera av författarna påpekar, att barn måste får ha tråkigt 
ibland (Ellneby, 1999 och Norling & Gunnarsson, 1994 b). Jag tror att barn i dag 
har alldeles för mycket aktiviteter och aldrig är sysslolösa, så när de väl inte har 
något att göra blir de frustrerade. Att alltid vara sysselsatt med något gör, tror jag, 
att det inte uppskattar de som finns lika mycket. 
 
När eleverna blir äldre börjar idrottsklubbarna sätta lite press på dem. Klubbarna 
börja toppa lagen inför matcherna (Ellneby, 1999 och Sandelin, 1999). Jag tror 
detta gör, att eleverna börja fundera på vilken idrott de ska satsa på. De hinner inte 
att satsa på alla idrotter de är aktiva i, de måste välja. De elever som inte platsar 
när laget toppas, kan vara de som ingår i den kategorin som uppger att 
anledningen till att de slutade var att tränaren var dålig. Denna parallell är bara en 
fundering från min sida, det är inget som har framkommit i studien. Detta tåls 
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ändå att tänkas på. Vad är det vi vill ha, ett framgångsrikt landslag där få får vara 
med eller en idrottsförening där alla är välkomna? 
 
Elever i skolår 6 är en väldigt aktiv grupp. En stor del av alla 12 åringar i Sverige 
är medlem i någon förening och utövar någon sport (www.rf.se, 2002-02-22). 
Trots att syftet med denna studie var att undersöka elever i skolår 6 fritidsvanor, 
blir jag ändå nyfiken på vad som händer med dessa elever när de bli äldre. 
Statistiken säger (se t.ex. Mökander, 1999, www.rf.se, 2002-02-22) att när 
eleverna kommer upp på högstadiet, så minskar antalet föreningsaktiva. Jag 
undrar vad detta kan bero på? De elever som var så aktiva under sin 
mellanstadietid men helt plötsligt slutar med allt vad idrott och föreningar heter. 
Det är inte bara jag som ställer mig den frågan, utan respondenten tog också upp 
det på intervjun. Det ska väl tilläggas att alla elever inte slutar bara för att de 
börjar på högstadiet, några är kvar. Svaret på denna fråga är nog först och främst 
att eleverna få andra intressen. Jag tror också att skolarbetet kräver mer än vad det 
har gjort tidigare. Jag tycker att det är viktigt att jobba med dessa elever, så att de 
stannar kvar i föreningen, då man förmedlar och lär ut kunskap och värderingar 
som är viktiga när dessa elever ska in i vuxenvärlden. 
 
Fritidsgården: 
Fritidsgården i Vårgårda kommun är till för elever i åldrarna 13 år och uppåt 
(Vårgårda kommun, 2000). Trots detta har jag valt att ta med frågan i min enkät 
(se bilaga 1). Jag tycket det underligt att en elev i skolår 6 inte vet vad en 
fritidsgård är och vad man gör på en fritidsgård. Har dessa elever aldrig fått någon 
information om vad en fritidsgård är, var den ligger och att de finns någon i 
Vårgårda kommun? Enkäten genomfördes trots allt på höstterminen 2001, så 
denna information kanske kommer under deras sista termin på mellanstadiet. 
Innan de fyller 13 år och har tillträde till fritidsgården och dess aktiviteter. 
Respondenten i intervjun tyckte inte detta var så oroande, men dock lite 
anmärkningsvärt, att det finns de som inte vet vad en fritidsgård är. 
 
Fritidens effekter på barn: 
Vad har fritiden för effekter på barn? Jag tycker att det ska vara roligt att till 
exempel idrotta. Det får inte vara ett tvång varken från föräldrar, kompisar eller 
tränare. Om detta tvång finns, uteblir ofta de positiva effekterna av 
fritidsaktiviteten (Norling & Gunnarsson, 1994, 1994 b). Idrott kan även ske 
spontant. Många gånger kan jag tycka det är roligare att till exempel spela fotboll 
med mina kompisar än att göra det i någon klubb. Spontanidrotten gör att det inte 
blir lika allvarligt som när det är i organiserad form. Fördelen med spontanidrott 
är också att det är billigt, det krävs inga medlemsavgifter eller liknande. Alla kan 
vara med både gamla och unga och även om man är dålig i fotboll. Detta kan 
också vara ett sätt att få barn och deras föräldrar att göra något ihop. Ofta brukar 
de bara skjutsa sina barn från och till aktiviteten och aldrig deltaga aktivt i 
aktiviteterna. 
Ågren (2001) tror att fritidsaktiviteterna kommer att bli en klassfråga i framtiden. 
Han tror att allt fler inte kommer att ha råd att vara med i föreningarna, detta på 
grund av höjda medlemsavgifter. Jag tror att det finns en risk att det blir så om 
inte stat och kommun går in och ger föreningarna bidrag. Många kommuner i 
Sverige lever under hård ekonomiska press och minskar av den anledning på 
bidragen (ad. lib.). Det är inte bara bidragen som har minskat, utan också pengar 
till idrottsanläggningar. Är detta orsaken till varför allt fler inte är med i någon 
förening? I Vårgårda kommun har man försökt att satsa på föreningarna istället. 
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Är det därför medlemsantalet i föreningarna är så högt i Vårgårda kommun? 
Respondenten i intervjun påpekade att bidragen till föreningarna hade ökat lite 
grann under de senaste åren. Ågren (2001) anser att neddragningarna är ett 
kortsiktigt tänkande, att resultatet av detta kommer att visa sig längre fram i form 
av ökade vårdkostnader. Det är viktigt att barn och ungdomar har tillgång till ett 
varierat fritidsutbud som passar alla. Barnets intresse och rättigheter ska komma i 
första rummet, står det om till och med i Konventionen för barnets rättigheter 
(Hammarberg, 2000). Föreningslivet har goda effekter på olika plan. Rätt 
utformade aktiviteter kan både höja självkänslan och öka den sociala kompetensen 
(Ellneby, 1999, Norling & Gunnarsson, 1994 m.fl.). 

8.2.2 Reflexioner kring undersökningsförfarandet av fritidsvanor 
När fritidsvaneundersökningar görs används oftast enkätundersökningar (Nilsson, 
1994, Norling & Gunnarsson, 1994 b m.fl.). Det som brukar ingå i 
undersökningarna är vad respondenterna gör på sin fritid, vilka föreningar de är 
medlemmar i och liknade frågor. Vad blir resultatet av detta? Enkäterna ger en 
mängd olika data, men väldigt få svarar på frågan varför. Jag skulle vilja se 
fritidsvaneundersökningar som tog upp frågor som berörde till exempel de 
psykiska och sociala effekterna av en aktiv fritid. Det skulle också vara intressant 
att få ta del av fritidens baksidor, om utslagning i lagidrotter, stressen av att ha för 
många aktiviteter och liknade. Det skulle kanske vara bra om de enkäter som 
används, kompletterades med intervjuer av de som svarade. Detta för att få en 
bredare syn på vad fritiden gör för människan. Nu finns det redan sådana 
undersökningar. Men jag tror att det borde finnas mer frågor kring fritidsvanorna 
än hur ofta och hur mycket eleverna är aktiva. 
 
När jag har gått igenom det material som finns på elevers fritidsvanor, finner jag 
väldigt lite forskning kring ämnet. Ofta är det undersökningar som görs. Dessa 
undersökningar görs vanligtvis av kommuner eller landsting. Syftet med 
undersökningar är ofta att ta reda på om det medel som läggs på fritidsaktiviteter 
används på rätt sätt. Det är sällan jag har sett forskning som tittar på vilka effekter 
fritid har på de som deltar eller inte deltar. Det finns också väldigt lite om varför 
människan gör de val hon gör när det gäller fritidsvanor. 

8.2.3 Reflexioner kring lagar och förordningar 
När jag började denna studie, letade jag efter vilka lagar och förordningar som 
fanns kring ämnet fritid och fritidsaktiviteter. Det jag har hittat var Konventionen 
om barns rättigheter (Hammarberg, 2000) och de mål och visioner olika 
kommuner har för sin verksamhet (t.ex. Vårgårda kommun, 2000). Jag har inte 
hittat något där emellan. Jag har varit i kontakt med Svenska kommunförbundet, 
Socialdepartementet och Justitiedepartementet. Ingen av dessa har hittat någon lag 
som reglerar fritidsverksamheten på varken nationell, regional eller lokal nivå. 
Det som finns reglerat enligt dessa instanser är att det är fritt för varje kommun att 
bestämma om de ska ha någon kultur- och fritidsverksamhet. Lagarna reglerar 
också biblioteksverksamhet och kulturmiljövård (www.sekom.se/kultfri, 2002-02-
22). Detta tycker jag är märkligt, efter att ha sett, både genom personliga 
erfarenheter och i litteratur, vad fritiden har för effekter på oss människor. Ågren 
(2001) påpekar att fritidsverksamhet är lika viktigt att satsa på som utbildning 
eller andra samhällsinvesteringar. Enligt hans mening behövs det en ny fritids-
politik där staten går in aktivt. Han tror att det kanske är dags att inrätta ett statligt 
fritidsråd som har hand om dessa frågor. 
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Lever Vårgårda kommun upp till Konventionen för barnets rättigheter 
(Hammarberg, 2000)? Jag tycker, efter att ha studerat en del av det som ingår i 
denna konvention, att Vårgårda kommun i alla fall försöker att nå upp till det som 
står i konventionen. Det är nog svårt att följa den till punkt och pricka då den tar 
upp så många aspekter och områden. Det viktiga, enligt min mening. är att man 
strävar efter att följa den. Det är ingen som uttryckligen har sagt detta, varken i 
intervjun eller i de dokument jag har tagit del av. Det är en reflektion jag har gjort. 

8.3 Vidare forskning 
Jag tycker det skulle vara intressant att följa denna grupp som ingår i min 
enkätundersökning. Det jag skulle vilja titta närmare på är hur deras fritidsvanor 
ser ut när de bli äldre. Kommer de att följa den trend som finns, att när man börjar 
högstadiet så minskar antalet föreningsaktiva? Kommer de att byta fritids-
intresse? Det skulle också vara intressant att göra en studie på varför dessa elever 
har valt att syssla med den aktivitet de gör. För att lyckas med detta krävs det 
kanske andra sorters undersökningsmetoder än enbart en enkätundersökning. 

8.4 Slutkommentar 
Det var många frågor jag ställde under min problemformulering. Alla frågor går 
kanske inte att besvara. Jag anser att de frågor jag har ställt, har jag också funnit 
svar på. Jag anser också att mitt syfte med studien är uppfyllt. Jag vet vad eleverna 
i skolår 6 i Vårgårda kommun gör på sin fritid, men som jag också har nämnt 
ändras detta. Eleverna i skolor 6 får kanske andra vanor när de blir äldre och de 
nya skolår 6 eleverna har kanske andra vanor än sina föregångare. Det är viktigt, 
enligt min mening, att fritidsvaneundersökningar görs regelbundet, då fritids-
vanorna ändras från år till år. Trots denna ändring, kan antalet föreningsaktiva 
vara det samma. 

8.5 Tack 
Jag vill tacka de personer som har deltagit i denna studie. Utan er insats hade jag 
inte kunnat genomföra mitt arbete. Tack även till min handledare som jag har fått 
stort stöd och hjälp ifrån. 
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BILAGA 1 
Ungdomars fritidsvanor i Vårgårda Kommun 2001. 
Min skola heter…………………………………… 
 
Flicka         Pojke     
 
 
1. Vad tycker du om att göra på din fritid? (tiden efter skolan)  
  
  
 
 
2. Är du med i någon förening?     Ja          Nej    
 
 
2a. Om du har svarat ja, vilken/vilka föreningar är du medlem i?  
  
 
 
2b. Om du svarat nej, hur kommer det sig att inte är medlem i någon förening?  
  
 
 
3. Har du slutat i någon förening?     Ja          Nej    
 
 
3a. Om du svarade ja, av vilken anledning slutade du?  
  
 
 
4. Saknar du någon förening i Vårgårda?     Ja          Nej    
 
 
4a. Om ja, vilken typ av förening saknar du?  
  
  
 
 
5. Tycker du att det finns tillräckligt att göra där du bor?     Ja          Nej    
 
 
5b. Om nej, vad saknar du?  
  
 
 
6. Går du på bio?    Ja          Nej    
 
 
7a. Om du svarat ja, vilken bio brukar du gå på?  
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7b. Om du svarat nej, av vilken anledning går du inte på bio?  
  
 
 
8. Hur mycket tittar du på TV/Video en normal eftermiddag och kväll? 
 
   inget 
   upp till en timma 
   en till två timmar 
   två till tre timmar 
   mer än tre timmar 
 
 
9. Går du till biblioteket i Vårgårda?     Ja          Nej    
 
 
9a. Om nej, hur kommer det sig att du inte går till på biblioteket?  
  
 
 
10. Brukar du vara på fritidsgården i Vårgårda?     Ja          Nej    
 
 
10a. Om nej, varför inte?   
  
  
 
 
11. Vad tycker du om skolan? Betygsätt din skola, där fem är mycket bra och noll är mycket 
dåligt. Ringa in din betygssiffra. 
 

0      1      2      3      4      5 
 
 
11a. Varför ger du skolan det betyget du har angivet?  
  
 
 
12. Tycker du att det fattas någon aktivitet för barn och ungdomar i Vårgårda Kommun? 
  
  
 
 
13. Är det något du vill tillägga eller något du saknar i denna enkät?  
  
  
 
 Tack för din medverkan 
 
 
 Robert Hagström, 
 HTU i Vänersborg 

 38 



 

BILAGA 2 
    Vårgårda den 13 november 2001 
 
Brev till Rektorer i Vårgårda Kommun 
 
Mitt namn är Robert Hagström och jag läser sista året på Programmet i Hälsopromotion vid 
HTU i Vänersborg. Jag ska skriva en C- uppsats i ämnet pedagogik. Jag undrar om jag har er 
tillåtelse att komma ut och lämna denna enkät till era elever? Enkäten är riktad till skolår 6 i 
Vårgårda kommun och är anonym. Resultatet av enkäten kommer att utgöra en del av min C- 
uppsats. Enkäten bygger på Ung i ”Herrgårda” undersökningen som Kultur och Fritids-
förvaltningen i Vårgårda kommun gjorde under 1999. Min tanke med att använda denna 
enkät, något ändrad, för att se vad som har gjorts och inte gjorts i kommunen för att öka 
fritidsaktiviteterna bland ungdomar. Jag skickar med en kopia på enkäten, så att ni kan få en 
förhandstitt på vilka frågor jag har tänkt ställa. Enkäten görs i samarbete med Kultur och 
Fritidsförvaltningen och Folkhälsoenheten. Är det något ni undrar över eller vill att jag ska 
ändra i enkäten, så är ni välkomna att ta kontakt med mig. 
 
 
 Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
 Robert Hagström,  
 HTU i Vänersborg 
 Tel. 0322-635502 

 E-mail: robban_hag@spray.se 
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Bilaga 3 
Intervju frågor. 
 
Före resultat redovisning 
• Vilka är din arbetsuppgifter på kultur och fritidsförvaltningen? 
• Varför gjordes en fritidsvaneundersökning 1999? 
• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att göra en fritidsvaneundersökning? 
• Har ni gjort några förändringar tack vare fritidsvaneundersökningen 1999? t.ex. 

föreningar, ökade lovaktiviteter, insatser för att öka besökandet på t.ex. bibliotek m.m. 
• I så fall, varför har ni valt att satsa just på dessa insatser? 
• Saknar du någon förening i Vårgårda kommun? 
• Tror du det har skett någon förändring i resultatet mellan våra undersökningar? 
• Hur skulle du bedriva kultur och fritidsarbetet i kommunen om du fick bestämma? 
 
Frågor efter att jag visat resultatet av min undersökning. 
• Är det något du vill kommentera? 
• Vad tror du är orsaken till att antalet föreningsaktiva är högre på landsbygden än i 

tätorten? 
• Varför har denna förändring skett i föreningsaktiva? 

1999 75 % tätort  2001 68 % tätort 
         74,6 % land          84 % land 

• Varför tror du att det är fler föreningsaktiva flickor (82 %) än pojkar (74 %)? 
• Vilken tror du är den största anledningen till att barn och ungdomar slutar i föreningar? 

62 % 1999  uppger att de någon gång har slutat 
69 % 2001 

• Hur kommer det sig att de som bor på landet (81 %) tycker det finns tillräckligt att göra 
jämfört med de som bor i tätorten (68 %). 

• Varför är pojkar mer nöjda än flickor? 
80 % Pojkar 
66 % Flickor 

• Varför tror du att det genomsnittliga TV-tittandet har minskat mellan 1999 och 2001? 
medel -99 3h25m 
          -00 1-2h  

• Av vilken anledning går ”bara” 58 % av alla 12 åringar till biblioteket, tror du? 
• Vad ska man göra för att öka den siffra? 
• Varför tror du att det är fler flickor (61 %) än pojkar (43 %) som brukar gå till biblioteket? 
• Hur ska man få pojkar mer intresserade av biblioteket? 
• Varför är skillnaden så stor mellan landsbygd och tätort när det gäller 

biblioteksbesökandet? 1999 20 %-enheter 2001 34 % land och 65 % tätort 
• Hur kan man öka antalet besökare från landsbygden? 
• Stor del av de svarande vet inte: Vad en fritidsgård är 

                                                    Vad man gör där 
                                                    Var den ligger 
                                                    Att det fanns någon 
Vad beror detta på? 

• Varför tror du att det är så stora skillnader i vad ungdomarna tycker om att göra på sin 
fritid? 

• Stämmer dessa siffror och resultatet av undersökningen min din uppfattning av hur det ser 
ut i Vårgårda kommun? 

• Är det något du vill tillägga?
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