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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet var att undersöka fotbollsklubbars inställning till att arbeta med en 

alkoholpolicy. Mer specifikt avser vi att jämföra en förening som har en alkoholpolicy (Skiljebo 

SK) med fem fotbollsföreningar som saknar en policy.  

Huvudfrågeställningar har varit:

 Hur arbetar Skiljebo SK med alkoholpolicyn och alkoholfrågor?

 Hur har Skiljebo SK:s alkoholpolicy mottagits av spelare och ledare?

 Hur arbetar fotbollsföreningar som inte har en alkoholpolicy med alkoholfrågor?

 Hur ser spelare och ledare i icke alkoholpolicy föreningar på alkoholfrågor?

 Vad är orsaken till att föreningarna saknar en alkoholpolicy?

 Vilka för- respektive nackdelar kan det finnas med att arbeta med alkoholpolicy? 

Metod

Vi har genomfört intervjuer med anställda personer i sex fotbollsföreningar på respektive förenings-

hemort, där en förening arbetar med alkoholpolicy samt fem föreningar som saknar en 

alkoholpolicy. Vi har även genomfört en enkätundersökning där såväl spelare som ledare i senior-

och flicklag har medverkat. Svaren i undersökningarna har vi använt för att hitta för- respektive 

nackdelar med att arbeta med en alkoholpolicy.

Resultat

I Skiljebo SK finns det en alkoholpolicy som samtliga aktiva i föreningen får ta del av. Det finns en 

utarbetad handlingsplan om något alkoholrelaterat problem skulle inträffa. Skiljebo SK anser att 

gemensamma regler och kunskap är ett stöd för deras ledare. I de föreningar som inte arbetar med 

en alkoholpolicy är ställningstagande och arbetssätten av varierande slag. Det är ofta ledarens 

synsätt och sunda förnuft som avgör hur respektive lag skall förhålla sig till alkohol gällande 

träning, match och resor. 

Slutsats

Vi ser många fördelar med att arbeta med en alkoholpolicy. Det är en stor skillnad i hur Skiljebo SK 

som har en alkoholpolicy arbetar med alkoholfrågor jämfört med de fem föreningar som inte arbetar 

med en alkoholpolicy. 
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1. Inledning

1.1 RF och SvFF:s ställningstagande kring alkoholfrågor

Alkohol är ofta ett känsligt ämne att diskutera och alkoholen lyser inte med sin frånvaro inom 

idrottsvärlden. Media presenterar ofta löpsedlar om hur idrottsutövare ”festat” och de konsekvenser 

som ”festandet” medfört. Trots att idrotten anses vara fostrande på flera sätt, sker alkoholdebuten i 

de tidiga tonåren både för de som idrottar och de som inte idrottar.

 I Riksidrottsförbundets (RF) alkoholpolitiska beslut går det att läsa följande: ”Idrottsrörelsen ställer 

sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars 

alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller 

idrottsungdomars alkoholvanor.”1

Ett tydligt ställningstagande som även Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ställer sig bakom. SvFF 

uttrycker sitt medansvar som:

”Fotbollen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt 

senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största idrott har vi ett medansvar när 

det gäller fotbollsungdomars alkoholvanor.”2

Utifrån det ställningstagande SvFF har gjort har de utformat projektet ”Mål utan alkohol” som ett 

slags verktyg för att uppnå sina mål.

”Mål utan alkohol” är ett projekt som SvFF startade år 2005. Under tre år kommer förbundet att 

arbeta med att bygga kunskap och medvetenhet hos samtliga medlemsföreningar om fotbollens 

ansvar i alkoholfrågan. Projektet drivs av SvFF i samarbete med Alkoholkommittén och IOGT-

NTO. Under projekttiden så kommer totalt femton föreningar att delta, sex elitföreningar och nio 

breddföreningar. Dessa föreningar kommer att arbeta aktivt med alkoholfrågor bland annat genom 

att utveckla en alkoholpolicy och handlingsplan som når ut till samtliga medlemmar och genom 

detta få alla att arbeta mot ett gemensamt mål. Förutom den direkta alkoholförebyggande effekten 

detta ger bidrar policyn med en ”kvalitetsstämpel” på verksamheten, som kan skapa trygghet hos de 

föräldrar som lämnar sina barn i verksamheten.3

                                                
1  se bilaga 3.
2  se bilaga 4.
3 Svenska Fotbollsförbundet, Mål utan alkohol <http://www.svenskfotboll.se/t2svff.aspx?p=152175&x=1&a=384238> 
(2007-01-15).
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”Mål utan alkohol” har som ett mål att höja alkoholdebuten från tretton till sexton år. Syftet med 

projektet från SvFF: s sida är inte att skapa ett regelverk som alla medlemsföreningar skall följa till 

punkt och pricka. Istället vill SvFF väcka frågan hos föreningarna och dess medlemmar samt att få 

föreningarna att skapa sin egen alkoholpolicy, med tillhörande dokument som är skapade för den 

verksamheten de bedriver.

Alkohol, unga och idrott är ett komplext och intressant område. Fotbollsföreningar får årligen ett 

stort ekonomiskt stöd från statens - och kommunernas skatteintäkter. Hur ställer sig då föreningar 

till att arbeta med en alkoholpolicy och vad krävs för att lyckas med arbetet? 

1.2 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka fotbollsklubbarnas inställning till att arbeta 

med en alkoholpolicy. Mer specifikt avser vi att jämföra en förening som har en alkoholpolicy 

(Skiljebo SK) med fem fotbollsföreningar som saknar en policy (Hammarby IF DFF, Djurgården IF 

DFF, Mallbackens IF, KIF Örebro DFF och QBIK).

De huvudfrågeställningar som ligger till grund för arbete har varit:

 Hur arbetar Skiljebo SK med alkoholpolicyn och alkoholfrågor?

 Hur har Skiljebo SK: s alkoholpolicy mottagits av spelare och ledare?

 Hur arbetar fotbollsföreningar som inte har en alkoholpolicy med alkoholfrågor?

 Hur ser spelare och ledare i icke alkoholpolicy föreningar på alkoholfrågor?

 Vad är orsaken till att föreningar saknar en alkoholpolicy?

 Vilka för- respektive nackdelar kan det finnas med att arbeta med alkoholpolicy? 

1.3 Definitioner

Ett uppslagsverk förklarar policy som, ”Grundprinciper för ett företags- eller organisations 

handlande”.4 Det handlar alltså inte om regler, straffskalor utan vilka principer som t.ex. företag 

eller idrottsföreningar arbetar efter. Det har varit svårt att finna någon utvärdering om en policys 

”nytta” samt var policyn ursprungligen kommer ifrån. Genom sökningar på Internet och bibliotek 

vill vi sammanfatta det som att: Policyarbete har sin bakgrund i näringslivet och producerande 

verksamheter och finns idag även inom fler olika områden. Arbetet verkar uppfattas som ett starkt 

verktyg för en bra verksamhet. 

                                                
4 wikipedia, <http:www.wikipedia.se> sökord: policy.
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Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Men det betyder inte 

att alkohol är ofarligt. Alkoholmissbruk leder till fysiska och psykiska skador, precis som missbruk 

av andra droger. Ungefär 2000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som hör 

ihop med alkohol. Alkoholen har en stor inverkan på vårt samhälle och idrottsrörelsen är inte 

förskonad från detta problem.5

2. Metod

2.1 Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingen bygger på både en kvalitativ- och kvantitativ metod. De sex intervjuerna står för 

den kvalitativa delen och enkätundersökningen för den kvantitativa. Enkäterna har även ett indirekt 

kvalitativt syfte. Tanken är att den information som intervjuerna ger skall kunna kopplas samman 

med den information enkätsvaren ger.

Intervjuer

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Syftet med intervjuerna var att skapa oss en bild 

av hur föreningarna arbetar med alkoholfrågor. Intervjuerna utfördes tillsammans med någon/några 

personer som sitter i någon ledande position i föreningen. Vårt syfte var att få de intervjuade 

personernas personliga åsikt, samt den syn klubben har på sitt sätt att arbeta med alkoholfrågor. 

Frågeguiderna6 som använts som utgångspunkt i intervjuerna har skiljt sig åt vad det gäller 

Skiljebo, som har en alkoholpolicy, och de fem föreningarna som saknar alkoholpolicy i dagsläget. 

Detta gjordes för att de frågor som ställts till Skiljebo SK inte skulle vara direkt applicerbara på de 

övriga föreningarna. 

Enkätundersökningen

Enkätunderökningen har genomförts i föreningarnas damlag (senior) samt ett flicklag (14-15 år), 

där spelare och ledare till respektive lag deltar. Totalt har tolv lag tillfrågats i de sex föreningarna. 

Syftet med enkäterna var att klargöra om föreningens bild stämmer överens med de aktivas. Vi 

valde att ställa samma slags frågor till alla spelare och ledare. Vi var till en början lite tveksamma 

till om ungdomsspelare skulle kunna besvara frågorna tolv och tretton, då de kanske inte vet vad en 

policy är för något. Vår tanke var att eftersom det var en ledare som delade ut frågorna så kunde 

                                                
5

http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=225.

6 se bilaga 3 och 4.
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denne eventuellt bistå med hjälp. Det enda som skiljer sig åt i enkäterna mellan de tre olika 

grupperna, damlag, flicklag och deras ledare är hur några frågor formulerats för att passa den 

specifika gruppen.

De fem inledande frågorna är ämnade för att få fram information om spelare och ledares 

alkoholvanor. Vi ville undersöka om och hur mycket ledare och spelare nyttjar alkohol. Om ingen 

nyttjar alkohol kanske inte en alkoholpolicy behövs. Fråga sex till elva tar upp vilken information 

som sprids i föreningen och hur denna informationsspridning går till, gällande alkoholfrågor. Detta 

för att se om informationen kring alkohol når ända ut till spelarna från föreningen samt hur 

informationen uppfattats. De av slutande frågorna tolv och tretton, har till syfte att klargöra om 

spelare och ledare tror att en alkoholpolicy har någon betydelse för verksamheten i de olika lagen. 

Enkäterna behandlades med anonymitet av författarna, men ett gemensamt svar för varje förening 

och lag kommer att återges. 

Bortfallsanalys

Fyra av sex föreningar har återlämnat svar på enkätundersökningen. Skiljebo SK som representerar 

den förening som arbetar med en alkoholpolicy, Hammarby IF, Mallbackens IF och QBIK. 

Mallbackens IF:s svar är dessvärre inte fullständigt. Mallbackens IF valde att inte låta något flicklag 

delta i undersökningen. Motivet till detta var att de inte tyckte att frågorna passade att lämna till 

flickorna, de var för unga för att svara på sådana frågor.

Bortfallet blev således som tabellen nedan visar;

Enkätundersökning: Bortfall: Deltagande:

Föreningar: 6 2 4 (66 %)

Lag: 12 5 7 (58 %)

Antal enkäter:

Ungdom: 37

Senior: 49

Ledare: 14

Totalt: 100
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Det finns ett internt bortfall i enkätundersökningen, fördelat över alla frågor. Vi kan inte finna något 

systematiskt bortfall i svaren. Vi vet inte hur stort externt bortfall det har blivit i 

enkätundersökningen. Vi har heller ingen vetskap om det är någon ledare eller spelare har avböjt att 

svara på enkäterna.

2.2 Urval

Fotbollsföreningarna har valts ut med hjälp av ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet har gjorts 

i samarbete med uppdragsgivare Magnus Andersson som är projektansvarig på SvFF. Vi väljer att 

endast inrikta oss på damfotbollen då den är mindre organisationsmässig än herrfotbollen. I 

herrallsvenskan är det inte möjligt att hitta tillräckligt stort antal föreningar som inte har en 

alkoholpolicy, då flertalet av föreningarna har påbörjat ett arbete med att ta fram en alkoholpolicy. 

Då vår uppdragsgivare ville ha en undersökning i föreningar på en allsvensk nivå som inte arbetar 

med en alkoholpolicy blir urvalsgruppen damallsvenskan. Med de föreningar som ingår får vi en 

geografisk spridning samt att storleken på de orter och städer de är lokaliserade i är av varierande 

storlek. De fem föreningarna är jämförbara med varandra vad det gäller sport, senior-, junior- och 

ungdomsverksamhet. Vi har framfört en önskan att få intervjua en person som arbetar i den styrande 

delen i föreningen samt att de medverkar där beslut fattas. Vid kontakten med de olika klubbarna 

har föreningen själv valt ut vem som skulle vara lämpad för att delta i intervjuerna.

Följande personer har deltagit i undersökningen:

Lars Lundkvist (Skiljebo SK, Kansliansvarig)

Annelie Norén (Hammarby IF DFF, Sportchef)

Sune Eriksson och Jenny Larsson (Mallbackens IF, Marknadsansvarig och Sportchef)

Freddy Lund och Amelie Olausson (QBIK, Sportchef och spelare/marknadsfrågor)

Linda Brinck (Djurgården IF DFF, Marknads- och arrangemangsansvarig)
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2.3 Procedur

Vi kontaktade varje förening via telefon. I dessa samtal presenterade vi oss, GIH, studiens syfte och 

upplägg. Vi gjorde en förfrågan om att få genomföra en intervju hos respektive förening på 

respektive hemort. Skiljebo SK var den förening som intervjuades först därför att vi ville få en bild 

av hur de arbetar med sin alkoholpolicy. 

Samtliga tillfrågade föreningar var positiva till upplägget och ställde upp utan några invändningar. 

Innan intervjuerna hade varje förening fått informationen om att det fanns möjlighet till en 

konfidentiell behandling av den informationen som de lämnade ut. Vår grundtanke var att, om en 

förening inte ville bli presenterad med sitt namn så skulle samtliga föreningarna behandlas 

konfidentiellt. De föreningar där vi inte uppfattade ett tydligt svar ifrån angående 

konfidentielliteten, togs en ny kontakt igen via telefon och efter det har de givit tillåtelse.

Under intervjun har en av författarna ställt merparten av frågorna utifrån frågeguiderna. Den andre 

författaren har antecknat och ställt frågor som denne har uppfattat att det saknas svar på eller där 

denne velat ha ett förtydligande. Vid alla intervjuer har det använts bandinspelning vilket 

accepterats av samtliga personer som deltagit. Efter varje avslutad intervju har frågan ställts om 

författarna får återkomma om det är något som de inte tycker att de har fått svar på, och detta har 

intervjuföreningarna ställt sig positiva till. Enkäter har delats ut till samtliga föreningar efter 

intervjuerna och instruktioner om hur dessa skall fördelas har varit tydliga från författarna sida. Till 

varje tilltänkt lag har ett kuvert tilldelats där enkäterna skulle placeras och sedan förseglas. 

Författarnas tanke med detta var att den information som varje enskild person delgav skulle förbli 

anonym. Ett seniorlag och ett ungdomslag samt deras ledare skulle svara på enkäterna. 

Efter bearbetning av samtliga intervjuer har vi sedan sammanställt och skrivit ner all relevant 

information. Samma procedur har sedan upprepats som en kontroll på att all väsentlig information 

uppfattats samt för att upptäcka eventuella feltolkningar. I detta skede av undersökningen har vi 

varit noga med att inte värdera de svar vi har fått.

Fyra föreningar har svarat på enkätundersökningen, den har sammanställts förhand och presenteras 

direkt efter varje intervju. 
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2.4 Reliabilitet

Begreppet reliabilitet innebär mätnoggrannhet och tillförlitlighet i studien. För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt så har alla föreningar uppsökts på deras hemort för att författarna ska få en 

gemensam bild av föreningen, intervjupersoner samt den ort där föreningen verkar. Alla intervjuer 

har utförts på liknande sätt och dokumenteringen har gjorts efter att ha lyssnat igenom 

bandinspelningarna minst två gånger för varje förening, detta för att minska feltolkningar samt att 

all viktig information förs vidare. 

Om tillförlitligheten ska bli så hög som möjligt krävs det att alla svaren under intervjuer och enkäter 

är ärliga, vilket vi dock aldrig kan bevisa. Vi har stärkt reliabiliteten genom att under intervjuerna 

repetera de svar vi fått för ett förtydligande, då det funnits en osäkerhet. 

2.5 Validitet

Begreppet validitet kan beskrivas som, om man mäter det man avser att mäta. Vi har försökt forma 

frågor som faller in under våra huvudfrågeställningar. Under intervjuerna har både precisa och 

öppna frågor ställts för att få en så verklig bild som möjligt, för att stärka mätningsvaliditeten. Vi 

har bara en huvudfråga som söker ett kausalt samband och den lyder. Varför föreningarna inte 

använder sig av alkoholpolicy? Vad vi kan finna mest avgörande för den interna validiteten är de 

kopplingar som kommer att ske i sammanfattande delen i slutet av uppsatsen, där vi kopplar teorier 

och modeller till de svar enkäter och intervjuer givit oss. 

Gällande den externa validiteten, kan denna undersökning appliceras på andra idrottsföreningar. 

Problem kan uppstå då en förening inte har någon speciell uppfattning om alkoholfrågor, där blir 

svaren korta utan några förklaringar till varför de tycker som de tycker. Det skulle krävas en längre 

och djupare intervju, men det skulle även bli fel i ett sådant fall, då svar skulle bli personens 

personliga och inte föreningens. Vi tror att den skulle vara hållbar i näringslivet, dock skulle andra 

frågor ställas för att företags kravbild ser annorlunda ut.

2.6 Forskningsläge 

Vi har inte lyckats finna någon undersökning som liknar den vi genomfört, vare sig inom idrotten 

eller inom näringslivet. Dock finns det flera undersökningar som berör närliggande områden till det 

som vår undersökning handlar om. Det finns många böcker som beskriver hur man kan gå tillväga 

för att arbeta fram en policy. 
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En av dessa böcker som vi fann intressant och som beskriver olika kvalitets- och policyarbeten är 

Kvalitet - från behov till användning. 7

Nedan följer ett urval av studier och undersökningar som inriktar sig på ovannämnda teman.

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Malmö högskola. Han har gjort en studie med 

titeln, Träna och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och alkohol i unga vuxnas 

liv.8 Studien vägleds av två frågor. Hur ser alkoholvanorna ut bland idrottande och 

idrottsintresserade unga vuxna? Varför ser dessa unga vuxnas alkoholvanor ut som de gör?

Studien bygger på ett empiriskt material från forskningsprojektet Unga vuxna. En del av projektet 

kommer från en enkätstudie i 30 små- och medelstora kommuner i sydöstra Sverige, där de 

tillfrågade går andra året på gymnasiet. Utfallet från det projektet lyder:

1. Föreningsidrottande och idrottsintresserade unga vuxnas alkoholkonsumtion är genomgående 

mer omfattande än i hela populationen unga vuxna.

2. Föreningsidrottande och idrottsintresserade unga vuxna tenderar överlag att ha mer omfattande 

alkoholkonsumtion ju mer de idrottar och, i synnerhet, ju bredare idrottsintresse de har.

3. Föreningsidrottande ungdomar som utövar lagidrott har därtill alkoholvanor som är mer 

omfattande än de som ägnar sig åt individuella idrotter.

Resultatet i denna studie pekar åt en helt annan riktning än det material som SvFF hänvisar till i sina 

alkoholpolitiska riktlinjer.9 Denna undersökning visar inte på att det skulle förhålla sig till att 

idrottare och idrottsintresserade skulle ha något sundare förhållande till alkohol än riksgenomsnittet

av ungdomar totalt.

Marie Bengtsson som studerat idrottsvetenskap vid Malmö högskola har skrivit sitt examensarbete 

med titeln: Idrott & alkohol, – en studie om alkoholdebuten och alkoholvanorna inom 

ungdomsfotbollen i Skåne. Syftet är att ta reda på hur det förhåller sig med alkoholdebuten och 

alkoholvanorna inom ungdomsfotbollen i Skåne. Medelåldern på de som deltagit i 

enkätundersökningen är 16,5 år och spridningen är från 14-19 år. Inget bortfall har skett. 

                                                
7 Bo Bergman, Bengt  Klefsjö, Kvalitet – från behov till användning (Lund: Lars Svedberg och studentlitteratur, 2006).
8 Idrottsforum, Att träna och supa till helgen, <http://www.idrottsforum.org/articles/trondman/trondman050322.html>, 

(2007-02-23).
9 se bilaga 2.
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Totalt deltog 127 individer i undersökningen. 

Hos dessa fotbollspojkar skedde alkoholdebuten där de kände sig berusade mellan 13-15 år i 51 % 

av fallen. Här jämför hon också sina resultat med andra undersökningar och det visar sig att 

undersökningarna skiljer sig åt.10

Vid GIH i Stockholm har det också genomförts undersökningar om alkohol och idrott. Jonas Tomth 

och Tobias Wallbom ha skrivit en C-uppsats med titeln: Hör idrott och alkohol ihop? En studie om 

alkoholvanor bland lagidrottande unga vuxna i två Stockholmskommuner.11 Det övergripande syftet 

med deras studie var att undersöka lagidrottande unga vuxnas alkoholvanor. En av deras slutsatser 

utifrån den enkätundersökning de genomfört hos unga vuxna (18-20 år) är, att det är fler manliga 

icke konsumenter av alkohol i dessa kommuner än vad CAN (Centralorganisationen för alkohol och 

narkotikaupplysning) presenterar som riksgenomsnittet. I studien diskuterar författarna även mycket 

om varför vissa idrottsutövare nyttjar alkohol mer än andra samt varför de nyttjar alkohol. 

CAN genomför årligen undersökningar om alkoholen i Sverige. En undersökning i år 9 visar att 

första gången eleverna känt sig berusade var redan vid 14 års ålder.12 Alkoholkonsumtionen varierar 

efter var i Sverige undersökningen görs, i vilken åldersgrupp, vilket kön, samt om de aktiva spelar i 

ett lag som befinner sig i en hög eller låg division. 

Hur som helst så visar forskningen att idrottande ungdomar inte är en grupp som skiljer sig ifrån 

riksgenomsnittet gällande alkoholvanor, vilket kan räcka som utgångspunkt när man diskuterar 

idrottens olika fostrande egenskaper. 

2.7 Avgränsning

Efter en dialog med vår uppdragsgivare fick vi i uppdrag att undersöka fotbollsföreningar som 

spelade i damallsvenskan säsongen 2006. Dessa föreningar arbetar idag inte med någon 

alkoholpolicy. Dock finns det ett undantag, Skiljebo SK vars damer spelar i division 3. De ingår i 

vår studie av den anledningen att Skiljebo SK är delaktiga i SvFF:s projekt ”Mål utan alkohol”. 

SvFF anser att Skiljebo SK är en väl fungerande fotbollsförening som arbetar med en alkoholpolicy. 

                                                
10 Maria Bengtsson, Idrott & alkohol– en studie om alkoholdebuten och alkoholvanorna inom ungdomsfotbollen i 
Skåne, Examensarbete 10 p vid lärarutbildningen höstterminen 2004 på Malmö högskola (Malmö: Malmö högskola, 
2004), s. 12-37.
11 Jonas Tomth & Tobias Wallbom, Hör idrott och alkohol ihop? En studie om alkoholvanor bland lagidrottande unga 
vuxna i två Stockholmskommuner, Examensarbete 10 p vid lärarutbildningen 2003-2006 på Idrottshögskolan i 
Stockholm, 2006:21 (Stockholm: Idrottshögskola, 2006), s. 11-36.
12

Hvitfeldt & Rask, CAN, Ungdomars alkoholvanor, Rapport nr 90:2005 Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (Stockholm: Hvitfeldt & Rask, 2005), s. 157.
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Det totala antalet föreningar som ingår i vår undersökning är sex stycken. 

Vi har valt att begränsa oss till ett seniorlag och ett flicklag i varje förening och detta till följd av 

vårt uppdrag samt den tidsram som gäller. 

Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av huruvida svaren från de olika intervjuerna 

stämmer överense med svaren i enkätundersökningen. Vi har inte för avsikt att med 

enkätundersökningen statistiskt säkerställa hur t.ex. informationsspridning går till i 

fotbollsföreningarna. Detta skulle kräva att flera lag i varje förening skulle delta i undersökningen, 

vilket inte skulle vara möjligt med tanken på den tidsram som finns. På de frågor där få personer 

svarat kommer vi inte att redovisa detta, då det är en så liten del av det totala antalet deltagare i 

undersökningen. 

2.8 Metoddiskussion

Det har inte varit några komplikationer med intervjuerna. Allt från att boka tid för dessa tills att de

blivit genomförda har fungerat bra. Vi kände dock att vissa intervjuer var något stela, det kan ha 

berott på att alkohol kan uppfattas som ett känsligt ämne att diskutera. Vi hade som avsikt i ett 

första skede att delge samtliga föreningar den frågeguide vi haft som stöd under intervjuerna i 

förväg. Vi avstod dock från detta för att vi inte ville att de som deltog i intervjuerna skulle få tid till 

att tänka ut ”korrekta” svar. För att få tillgång till svaren på enkäterna snabbt, var egentligen 

grundtanken att vi skulle ha stannat på respektive ort för att närvara vid de berörda lagens träningar. 

Det var tyvärr inte möjligt att vara på resande fot längre än 4 dagar (Mallbackens IF, KIF Örebro, 

QBIK) vilket skulle ha krävts i annat fall. Vi har inte fått några indikationer på att några spelare 

eller ledare avböjt från att delta i enkätundersökningen
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3. Resultat

Vi börjar med att presentera en sammanställning av intervjun med Skiljebo SK, en förening som 

arbetar med en alkoholpolicy och som deltar i SvFF:s projekt ”Mål utan alkohol”. Därefter 

presenteras de svar som vi har fått in från enkätundersökningen hos Skiljebo SK. Sedan presenteras 

intervjuerna från varje förening som inte arbetar med någon alkoholpolicy. Intervjuerna har till 

största del varit i form av ett samtal. Där det inte anges att det är citat, presenteras en 

sammanställning av de svar vi fått under intervjuerna. Vi har med så stor försiktighet som möjligt 

försökt att återge svar på våra frågor. Direkt efter varje intervju följer svaren från 

enkätundersökningen. Vi har valt att ge en beskrivning av varje förening för att få en bättre 

förförståelse av varje förening.

3.1 Intervju med en förening som har en alkoholpolicy 

3.1.1 Intervju med Skiljebo SK

Fakta om klubben 

Skiljebo SK grundades 1944 och är belägen i Västerås, klubben har idag tre sektioner, herr-, dam 

och ungdomssektion. Herrlaget spelar i division 1 och damlaget i division 3. Det finns en stor 

ungdomsverksamhet inriktad på både pojk- och flicklag och ca etthundratrettio ledare i klubben. 

Skiljebo SK har idag Västerås största ungdomsverksamhet. ”Skiljebo Vill”13 som klubbens 

policydokument heter, har varit en del av klubben sedan cirka tjugo år tillbaka samt varit en del av 

grundstommen av styrningen i klubben. ”Skiljebo Vill” är ett samlat dokument hur klubben bedrivs, 

utifrån mål, handlingsplaner och dylikt.

Intervju

På frågan om hur Skiljebo SK ser på frågan fotboll och alkoholrelaterade frågor, säger Lars 

Lundkvist (i studien kallad LL) att det inte ska vara något som hänger samman. Skiljebo SK anser 

att deras ansvar som förening inträder när spelare och ledare bär deras kläder. Utöver detta så har 

föreningen tagit ett beslut att agera utanför klubbens regi om man ser något som kan anses vara 

olämpligt. 

”Vi tar inte ett fullt socialt ansvar som vissa andra klubbar gör när exempelvis inte skolan fungerar 

som den ska” säger LL. Vidare menar han att Skiljebo SK som förening självfallet inte stänger 

några dörrar för de som ingår i föreningens verksamhet. 

                                                
13 Skiljebo, Skiljebo Vill, <http://www.sportink.com/start.phb3?team%tid=1885&what=own&page=6>, (2007-01-15).
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LL berättar att Skiljebo SK idag anser sig vara förskonade från problem med alkoholrelaterade 

frågor. LL berättar om hur det gick till när Skiljebo SK blev antagna till projektet ”Mål utan 

alkohol” och att Skiljebo SK redan hade kommit långt i deras arbete med alkoholpolicyn. LL säger 

att det enda som återstod var arbetet med layout och tryckning. Vidare så säger han att alla de 

föreningar som deltog i projektet år 2005 hade kommit olika långt i sitt arbete med alkoholfrågor. 

LL anser att detta var en bidragande del i det givande utbytet mellan föreningarna. 

Han menar att det är den samverkan med de andra föreningarna som givit mest. ”Att vi har fått 

möjligheten att träff IOGT-NTO och alkoholkommitténs förespråkare har gett oss en bas att arbeta 

vidare utifrån”. Projektet ”Mål utan alkohol” sågs av Skiljebo SK som en inspirationskälla för det 

fortsatta arbetet. Skiljebo SK:s arbete med alkoholpolicyn är en av fyra policys som aktiva i 

föreningen får ta del av.

LL beskriver att deras alkoholpolicy har vuxit fram utifrån klubbens grundpolicy som styrt 

verksamheten under de senaste femton – tjugo åren. Alkoholfrågor var med i deras policyarbete 

första gången för tio år sedan. Frågor gällande alkohol har sedan utvecklats och vuxit varje gång 

som policyn har omarbetats och reviderats. Han nämner flera gånger omvärldens inverkan och att 

arbetet anpassats utifrån föreningens lyhördhet för de signaler som samhället sänder ut. Detta har 

format klubbens övergripande policy för hur klubben agerar i vissa situationer. LL beskriver att 

såväl arbetet med att införa som att revidera alkoholpolicyn sker smärtfritt då det är en naturlig del 

av arbetssättet för Skiljebo SK och dess ledare och att det har varit så under många år. 

LL anser att det är svår att säga exakt hur mycket tid som det går åt för att införa en alkoholpolicy 

allt ifrån att få de första bokstäverna på pappret tills den är implementerad och används i klubben då 

detta har skett successivt under flera år. Han gör en uppskattning att det går åt ca 200 timmar varje 

gång som alkoholpolicyn revideras. LL säger att det krävs avsevärt mycket mer tid om man 

påbörjar arbetet från noll. Han nämner vidare att: ”Det har varit en sporre att vi blev uttagna till den 

första rundan av ”Mål utan alkohol”. LL säger att det ekonomiska stödet från projektet har använts 

till att utbilda ledare samt att bygga upp en grund för hur Skiljebo i framtiden ska fortsätta med flera 

utbildningar. 

Alkoholpolicyn är en del av föreningens policydokument ”Skiljebo Vill”. ”Skiljebo Vill” är en 

folder som innehåller mål och riktlinjer för ungdomsfotbollen i Skiljebo SK. LL uppskattar 

kostnaden för ”Skiljebo Vill” till sammanlagt hundratusen kronor fördelat på tre år. Av dessa 

pengar så valde Skiljebo SK att satsa ca trettio tusen kronor på layouten av ”Skiljebo Vill”. De 

resterande kostnaderna är i form av arbetstid fördelade på dessa tre år, där den största tidsåtgången 
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ligger under det sista av de tre år då själva revideringen sker. Det är svårt att fastställa exakt hur 

mycket det kostar att upprätthålla alkoholpolicyn eftersom den är en del av ”Skiljebo Vill”. Skiljebo 

SK har idag en bra ekonomi. LL säger att han tror att bidragspengar från Handslaget är ett måste för 

mindre föreningar som vill arbeta med alkoholpolicy. Han säger också att det krävs mycket resurser 

i form av såväl tid och pengar om en förening ska börja med ett policyarbete från början. Skiljebo 

SK fick ett bidrag på femtiotusen kronor från projektet ”Mål utan alkohol” när de blev uttagna till 

detta.

Vi frågar LL hur Skiljebo SK idag arbetar med alkoholregler och information i klubben.

Han säger som svar på detta att varje år inleds med en kick-in, där dokumentet ”Skiljebo Vill” gås 

igenom med spelare och föräldrar. LL beskriver verksamheten som att varje lag har ca tre 

föräldramöten per år och att policyn gås igenom vid starten för varje säsong. Ungdomsstyrelsen 

medverkar där så ofta som de har möjlighet. 

LL påpekar också att det är tiden som begränsar ungdomsstyrelsen delaktighet vid dessa möten. LL 

berättar att det genomförs cirka sextio föräldramöten i klubbens regi under en tidsperiod på två 

månader vid starten av varje säsong. Utöver detta så har Skiljebo SK träffar som är speciellt ämnade 

för nya ledare i föreningen, där LL och hans medarbetare går igenom klubbens sätt att arbeta. 

När problem uppstår använder Skiljebo SK sig mycket av metoden med gruppsamtal. Där 

diskussionen används för att bearbeta det aktuella problemet och att när situationen så kräver får en 

tredje icke inblandad person/personer hjälpa till med att lösa problemet. Varje ny spelare med 

respektive föräldrar får information från föreningen samt deras kompendium ”Skiljebo Vill”. Där 

lägger Skiljebo SK som förening stor vikt till att föräldrarna ska gå igenom materialet noga. 

Vad det gäller förhållningssättet vid avslutningar och fester så säger LL ”att klubben inte bjuder på 

någon alkohol”. Om seniorerna vill anordna någon tillställning med alkohol så får de göra det på 

eget bevåg och förtydligar att ”föreningen försöker leva efter sin policy i alla lägen”. Han säger att 

man från Skiljebos sida tar upp alkoholens inverkan på spelare i samband med att man går igenom 

den fotbollsmässiga delen med spelarna. Han säger som svar på frågan om hur policydokumentet 

sprids i föreningen följande, i policydokumentet får alla i föreningen och att det alltid finns extra 

exemplar av dokumentet på kansliet. ”Det ska alltid finnas lätt tillgängligt”, påpekar LL. 

På frågan om vem som kan påverka alkoholpolicyn svarar LL att få ”alla kan påverka dokumentet”. 

Att samtliga ledare, spelare och föräldrar kan vända sig till ungdomsstyrelsen om de önskar och på 
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så vis påverka policyn och policyarbetet. Han beskriver strukturen i Skiljebo SK på följande sätt. 

Huvudansvaret i alkoholfrågor ligger på ungdomsstyrelsen och på LL och Krister som arbetar på 

kansliet. Policyarbetet styrs efter de beslut som tas i huvudstyrelsen. I dagsläget så saknar 

föreningen någon slags krisplan eller krisgrupp men det har Skiljebo SK fått upp ögonen för och 

frågan diskuteras i skrivande stund. De har inom föreningen diskuterat möjligheten av att skaffa en 

jourtelefon som ledare och föräldrar kan ringa till om det inträffar någon olycka i trafiken eller 

någon annan händelse.

Vad det gäller kompetensen hos föreningen så arbetar några av föreningens ungdomsledare med 

alkoholfrågor som en del i deras civila arbete, vilket bidrar till Skiljebo SK:s verksamhet. LL 

berättar under intervjun att alla ledare ska få ta del av och medverka i projektet ”Prime for Life”14

som bedrivs av nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. LL säger att Skiljebo SK har en handlingsplan för 

sin verksamhet och att kansliet och styrelsen försöker att anpassa Skiljebo SK efter de saker som 

händer i samhället och hur omvärlden förändras. Det som ingår i handlingsplanen är vilka som tar 

sig an problemet om någon skandal eller alkoholrelaterad händelse inträffar. 

Klarar inte ledaren/ledarna av situationen kopplas först ungdomsstyrelsen in och om inte heller de 

vet hur de ska agera så kopplas huvudstyrelsen in. LL säger att föräldrarna inte kopplas in med en 

gång innan man från föreningens sida vet vad problemet beror på. Detta med anledning av att vissa 

barn och ungdomar i bland har lättare att öppna sig för andra personer än sina föräldrar. Han 

nämner vidare att han upplever att föreningens ledare känner en stolthet gällande deras verksamhet, 

att det finns något att falla tillbaka på, en struktur att luta sig emot. LL säger att han aldrig har 

upplevt något motstånd mot policyarbetet. Han avslutar med att tillägga att ”Föreningen drivs 

smidigare med en policy, mycket tid och problem sparas då vi vet hur vi ska handla”. 

På vår fråga om hur Skiljebo SK ser sig själva som förebild och i så fall på vilket sätt säger LL att

Skiljebo ser sig som en förebild gentemot andra föreningar. Att Skiljebo SK upplever att de som 

förening idag har ett bättre renommé externt än tidigare. 

”Andra föreningar som vi har kontakt med brukar rådfråga oss om hur vi arbetar”, svarar LL på 

frågan gällande utbytet Skiljebo SK har med andra föreningar.

                                                
14 Prime for life, <http://www.iogt.se/templates/SimplePage____204.aspx>, (2007-02-20).
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Det finns ett samarbete med kommunen via de föräldrar i föreningen som arbetar med 

ungdomsproblem inom kommunen. Det finns ett visst utbyte med andra föreningar, där kunskap 

utbyts mellan klubbarna. Det finns idag också flera skolor som bedriver sina fotbollsskolor på 

Hamre IP som är Skiljebo SK:s anläggning.

En flicka född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?

”Vi plockar spelaren åt sidan och ser till att en ledare tar hand om det inträffade direkt. Vi försöker 

att ta reda på vad som har hänt och varför det inträffat. Om ledaren känner att det är svårt att klara 

av, så går den till ungdomsstyrelsen”, säger LL. Går det inte att lösa i ungdomsstyrelsen blir 

huvudstyrelsen den sista instansen inom klubben, därefter tas det kontakt med det sociala 

närkontoret. ”Barn och ungdomar vet om att klubben alltid tar kontakt med deras föräldrar om det 

behövs”, säger LL.

Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser detta. Vad gör du?

”I Skiljebo SK så har vi en överenskommelse om att ledare ska prata med ledare gällande 

regelverket”, säger LL. LL säger också att de har haft en diskussion i föreningen om att det är var 

och ens ansvar att föra en dialog med sina kollegor om ett problem uppstår.

På frågan om vilken nytta LL anser att en alkoholpolicy har i föreningens verksamhet kring arbetet 

med sponsorer och kring rekrytering av nya spelare, svarar LL följande:

”Absolut, nya sponsoravtal har knutits samt att sponsorpengen från befintliga sponsorer har höjts. 

Det är svårt att veta om det är alkoholpolicyn som medverkat till detta. Klubben har fått ett bättre 

renommé, detta beror med stor säkerhet på idrottsliga framgångar plus ett väl fungerande barn- och 

ungdomsarbete”.

”Föräldrarna är imponerade av vårt arbete med barn och ungdomar. Spelare från andra områden 

skjutsas idag till oss trots att vi inte är den närmast belägna fotbollsföreningen för dem. Föräldrarna 

känner sig trygga med att det finns en verksamhet som erbjuder en trygg miljö”.

”Policyn gör att vi attraherar nya ledare och föräldrar, det kan man klart säga”, säger LL.

Han påpekar också att den fysiologiska biten runt alkohol är lätt att nå fram med och att 

ungdomarna är väldigt mottagliga på det området. 

LL avslutar intervjun med att konstatera att: ”Vi är mer förebyggande än krishanterare. Genom att 

arbeta aktivt med alkoholfrågor vill vi hålla oss ifrån eventuella skandaler”.15

                                                
15 Bandinspelning finns i författarnas ägo.
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3.1.2 Enkätundersökning hos Skiljebo SK

Deltagande: F-91 och seniorer

Antal: Ungdomsspelare: 12 Seniorer: 5 Ledare: 2

Vi presenterar svaren i antal och procent. Detta för att ge en så tydlig bild som möjligt i varje 

enskild fråga.

Dryckesvanor

Samtliga i seniorlaget som är 18 år och äldre nyttjar alkohol allt ifrån två dagar i veckan till någon 

gång i månaden. 

Samtliga har nyttjat alkohol dag före match eller träning både enstaka eller flera gånger. Samtliga 

tillfrågade vet att deras lagkamrater har nyttjat alkohol innan match eller träning med samma 

fördelning som ovan. Ingen vet om att ledarna har nyttjat alkohol dagen före match eller träning. 

I flicklaget säger 10 av 12 ( 83 % ) att de nyttjat alkohol, 3 stycken (25 % ) har nyttjat alkohol 

dagen innan match eller träning någon enstaka gång. Av 12 spelare så är 7 stycken ( 58 %) 

medvetna om att deras lagkamrater nyttjat alkohol en eller flera gånger före match eller träning med 

fokus på flertalet. 3 stycken (25 %) spelare är medvetna om att deras ledare nyttjat alkohol dagen 

före match eller träning någon enstaka gång.

Samtliga ledare nyttjar alkohol och de har brukat alkohol dagen före match eller träning någon 

enstaka gång. Ledarna vet om att spelarna nyttjat alkohol dagen före match eller träning flera 

gånger. Ledarna vet om att deras kollegor förtärt alkohol enstaka gånger föra match eller träning.

Information om alkohol

1 av 5 har svarat ja på frågan om hur de har fått information om alkohol hos seniorerna, 3 är osäkra. 

Detta har skett genom informationsblad och den informationen anses vara bra.

4 stycken av 12 ( 33 %) har svarat ja på frågan om hur de fått information om alkohol i flicklaget, 7 

är osäkra.

Informationens kvalitet uppfattas som ganska bra och den har flicklaget fått allt från en gång i 

månaden till 2 gånger per år.

Samtliga ledare har fått information 6 gånger per år via möten, infoblad samt från styrelsen.
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Alkoholpolicyn som stöd för spelare och ledare.

Enkätundersökningen visar att det finns en stor tilltro till ett arbete med en alkoholpolicy hos såväl 

flick-, seniorspelare och ledare.16

3.1.3 Sammanfattning av Skiljebo SK:s svar

 Skiljebo har tagit ett ställningstagande att fotboll och alkohol inte hör ihop.

 Skiljebo arbetar med en dokumenterad alkohol- och drogpolicy i ett förebyggande syfte.

 Alkoholpolicyn innehåller regler, förhållningssätt, handlingsplan samt klargör ledarens roll i 

arbete med dessa frågor. 

 Föreningen arbetar mycket med att sprida information om alkoholens skadeverkan till ledare 

och spelare.

 Skiljebo SK anser att de fått ett bättre renommé gentemot omvärlden, vilket bidrag till en 

enklare rekrytering, nya sponsorer samt en uppskattad verksamhet av föräldrar.

 Intervjun påvisar att det sker ett aktivt arbete med alkoholfrågor, dock visar inte 

enkätundersökningen i dessa två lag att detta arbete påverkar de aktivas förhållningssätt till 

alkohol.  

                                                
16 Enkätsvar finns i författarnas ägo.
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3.2 Intervjuer och enkätunderökningar med föreningar som saknar en 
alkoholpolicy

3.2.1 Intervju Hammarby IF DFF

Fakta om klubben

Hammarby damfotboll startades 1970 som en sektion inom Hammarby IF. Hammarby damfotboll 

bildades 1999, då Hammarby ombildades och samtliga tidigare sektioner blev egna ekonomiska 

föreningar. Samtidigt bildades Hammarby IF Alliansförening, som äger varumärket och bland annat 

sköter det centrala medlemsregistret.

Hammarbys damlag har allt sedan laget bildades spelat i damernas högsta division. I den 

damallsvenska maratontabellen ligger Hammarby damfotboll i dag på andra plats.

Hammarby damfotboll är en elitsatsande förening, som ser vikten av att ha en bred grund att bygga 

på. 

Intervju

Intervjun med Annelie Norén (i studien kallad AN) sker på Hammarby IP på Södermalm. AN som 

arbetar som sportchef för Hammarby IF damfotbollsförening är idag den ende heltidsanställde i 

föreningen.

På vår inledande fråga till henne gällande hur hon ser på idrotten och alkoholrelaterade frågor inom 

idrotten svarar AN att ”idrott och alkohol är inget som ska förknippas och det är inget som påverkar 

klubben idag, det inträffade dock en incident under 2006”. Incidenten medförde att Hammarby 

började arbeta mer med frågor gällande alkohol.

AN anser att Hammarby har ett ansvar att informera om alkohol och se till att det fungerar bra runt 

deras verksamhet. Enligt henne så sträcker sig föreningens ansvar till det som rör Hammarbys 

verksamhet runt matcher, träningar, läger och sammankomster. AN säger att: ”Det är klart att man 

skulle vilja påverka även mer utanför fotbollen men det är svårt att ha kontroll på hur det förhåller 

sig utanför fotbollen då många av våra spelare är utspridda över stora delar av Stockholm.”

Vi frågar AN om hur mycket hon känner till om SvFF: s projekt ”Mål utan alkohol” och AN säger 

att hon är medveten om att projektet finns men att hon inte vet exakt vad det handlar om. 
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Hammarby har precis gått med i IQ projektet17, som är ett annat alkoholförebyggande projekt och 

föreningen väntar på information om hur de ska gå vidare med det arbetet.

Hur Hammarby idag arbetar med alkoholregler och information om alkohol i föreningen berättar 

AN följande om: ”Vi har idag ännu inte gått ut med någon information men det är på gång i och 

med IQ-projektet”. I dagsläget så är det sunt förnuft som råder och mycket av arbetet sker efter 

ledarens eget huvud. Information sprids via ledarträffar minst två gånger per år. Tanken är att göra 

alla utbildningar obligatoriska för ledarna i föreningen och utöver det så ska vi ha träffar med alla 

ledare och styrelsen minst två gånger per år. Ambitionen är att det på dessa möten ska finnas 

möjligheter att fråga och diskutera eventuella problem. 

På frågan om vilken slags information spelare får om alkohol, svarar AN att det sker mestadels 

genom kostföreläsningar. På vilket förhållningssätt som råder vid resor och regler så säger hon 

snabbt: ”Ingen alkohol till den som är under arton år, det är tydlighet som gäller ifrån ledarna i 

klubben”. Vad det gäller de som är arton år eller äldre så är det måttlighet som gäller. 

Idag så finns det inga nedskrivna regler eller något nedskrivet om vilka konsekvenser som det kan 

få för spelaren eller ledaren om någon dricker alkohol. Under resor och läger så tolereras ingen 

alkohol. Annelie utvecklar svaret med att säga att det vid seniorlagets fester kan förekomma alkohol 

och att om man är över arton år så får den enskilde individen själv bestämma, det handlar om frihet 

under ansvar. ”Vad det gäller spelarnas uppförande utanför föreningens verksamhet så anser vi från 

föreningen att man ska uppföra sig på ett bra och proffsigt sätt. Men det är svårt för oss att 

kontrollera”. På frågan om hur Hammarby ser på sig själv som förebild och i så fall på vilket sätt, 

beskriver AN föreningens bild av sig själv så här: ”Föreningen ser sig som en förebild och 

föreningens seniorspelare används som förebilder för barn och ungdomar.” Seniorspelare 

medverkar på träningar några gånger per år och som ledare vid fotbollsskolan under sommaren. 

Hur Hammarby är strukturerat förklarar AN på följande sätt:

”Ungdomssidan lever ett eget liv, där det förekommer möten mellan ledare och styrelsen ett par 

gånger per år”. Huvudansvaret för alkoholfrågor ligger på AN i och med att hon har rollen som 

sportchef i klubben. Det finns en ansvarig för varje del i föreningen och det finns även en utsedd 

ungdomsgrupp som har som huvuduppgift att bestämma vad föreningen ska arbeta med. 

Ungdomsgruppen ansvarar också för den ”Grönvita tråden” från ungdom till seniorspel.

                                                
17 IQ, <http://www.iq.se/content/default.aspx>, (2007-02-27).
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Idag finns det inte någon genomarbetad plan för hur man som klubb eller som ledare ska hantera en 

eventuell kris och inte heller någon krisgrupp. Eftersom sunt förnuft styr mycket av hur ledaren ska 

handla så får denne agera efter eget huvud och givetvis ta kontakt med AN om de känner ett behov 

för det. AN upplever att det finns mycket av ”varan” sunt förnuft i föreningen och mycket 

engagerade personer med en bra bakgrund i klubben. AN säger också att ”det måste finnas en stor 

kompetens bland alla som är engagerade i klubben på ett eller annat sätt” och menar att man borde 

kartlägga sina resurser i Hammarby. 

Idag så finns det ingen handlingsplan i föreningen men en sådan håller på att skrivas. Hur 

föreningens värderingar och budskap sprids inom föreningen beskriver AN på följande vis: 

”Föräldrar får information via lagets ledare vid föräldramöten, det är dock ledarna själva som 

ansvarar för vilken information som sprids”. Föreningen har tagit ett beslut på att alla föräldrar 

under 2007 ska få ta del av ett projekt som går under namnet ”Vett och Etikett”. I det projektet 

behandlar man hur man som förälder bör agera runt fotbollen. Ledarna får information via 

föreläsningar och den ledarpärm som styr verksamheten samt vid möten mellan de olika delarna, 

fem- sju- och elvamannagrupperna. AN säger att spelarna inte har fått någon skriftlig information 

om alkohol och hur de ska förhålla sig. 

Samarbetar ni i Hammarby med några andra organisationer? På det svarar AN att det förutom 

samarbetet med olika fotbollsgymnasier finns ett samarbete med det tidigare nämnda projektet ”IQ” 

och ”Friends”18, ett projekt mot mobbning inom idrotten. Det sker även ett samarbete med andra 

föreningar där erfarenheter utbyts mellan klubbarna och på så vis kan de lära sig av varandra. 

Hammarby har startat ett samarbete med Enskede IK gällande ungdomsfotbollen och hoppas lära 

sig mer om arbete med ungdomar genom det samarbetet. ”Vi har även föreläsningar gällande 

mobbning, då många av de unga går i samma skola är det viktigt att förhålla sig på ett bra sätt mot 

varandra. Det skulle kunna vara så att någon blir drabbad en hel dag, först i skolan och sedan på 

kvällen med fotbollen”, berättar AN.

En flicka född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?

”Vi tar upp detta med spelare och föräldrar som kopplas in direkt. Troligen så upptäcker vi detta 

genom att någon ledare reagerar”, svarar AN. 

                                                
18 Friends, <http://www.friends.se/>, (2007-02-27).
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Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, och 

du ser det. Vad gör du?

”Jag ställer inte till med någon större scen där. Jag tar en diskussion med ledaren efteråt och 

diskuterar detta”, säger AN. 

Vi frågar vidare om varför det idag inte finns någon utarbetad alkoholpolicy i Hammarby. 

Annelie säger att det innan år 2006 inte har funnits något behov. Efter den incident som hände 

under 2006 så upptäckte klubben att det fanns ett behov. ”Vi insåg att vi hade noll koll”, svarar hon. 

I dagsläget så saknar klubben resurser i form av tid, pengar och kompetens för att kunna driva ett 

projekt gällande alkoholpolicy. ”Om vi ska kunna genomföra ett projekt som detta så måste vi söka 

pengar till detta genom Handslaget19.”

Vad är din uppfattning, vad kan en alkoholpolicy bidra med för nytta till en förening? Skulle en 

alkoholpolicy kunna underlätta ert arbete med sponsorer?  ”Ja, det tror jag. Jag tror att det är bra för 

sponsorer att stödja en bra verksamhet”, säger AN.

Tror du att en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta ert arbete med rekrytering av spelare och 

ledare? På detta svarar AN: ”Ja, det blir troligen lättare att knyta spelare till klubben. Föräldrarna 

har mer och mer krav på det som sker runt fotbollen utöver den idrottsliga biten”. På den avslutande 

frågan, om hon tror att en alkoholpolicy skulle kunna fungera som ett stöd för ledare och spelare i er 

föreningen?

På detta svarar AN: ”Ja, när det gäller allt så är det skönt med regler. Det är enklare att försvara sig 

med regler som ledare. Det är lättare att veta hur man ska gå tillväga om problem uppstår när det 

finns riktlinjer och handlingssätt”.

Övrigt 

AN tror att en eventuell alkoholrelaterad skandal skulle kunna ställa till med stora bekymmer vilket 

skulle kunna leda till stora ekonomiska konsekvenser. AN tycker att det är svårt att kräva av ledare 

att de ska engagera sig i mycket mer än de gör. AN skulle gärna se att Hammarby kan nyttja 

föräldragrupperna i det framtida arbetet med alkohol. Det som känns svårt inför framtiden är hur 

föreningen ska gå vidare och påbörja policyarbetet, då det finns begränsat med tid och pengar.20

                                                
19 Handslaget, < http://www.rf.se/t3.asp?p=77127>, (2007-02-26).
20 Bandinspelning finns i författarnas ägo.
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3.2.2 Enkätundersökning Hammarby IF DFF

Deltagande: F-92 och seniorer

Antal: Ungdomsspelare: 21 Seniorer: 14 Ledare: 4

Vi presenterar svaren i antal och i procent, detta för att ge en så tydlig bild som möjligt i varje 

enskild fråga.

Dryckesvanor

Samtliga seniorer som är 18 år och äldre nyttjar alkohol från någon dag i veckan till någon gång i 

månaden. 

Ca 60 % av dessa har nyttjat alkohol dag före en match eller träning. 8 stycken (57 %) av de 

tillfrågade är medvetna om att en eller flera lagkamrater nyttjat alkohol dagen före match eller 

träning. 70 % är medvetna om att ledarna har nyttjat alkohol dagen före match eller träning. 

I flicklaget säger endast 3 av 21 (14,3 %) att de nyttjat alkohol, 8 ( 38 %) stycken vill inte svara. 3 

av 21 har nyttjat alkohol dagen före match eller träning. Av de 21 spelarna vet 11 stycken om ( 52 

% ) att deras lagkamrater nyttjat alkohol en eller flera gånger före match eller träning. Ingen är dock 

medveten om deras ledare har nyttjat alkohol dagen före träning eller match.

Samtliga ledare som ingår i enkätundersökningen har nyttjat alkohol. Ledarna är inte medvetna om 

att spelare har förtärt alkohol dagen före match eller träning. 3 stycken av de 4 tillfrågade ledarna ( 

75 %) vet att deras ledarkollegor har nyttjat alkohol någon enstaka gång dagen före match eller 

träning.

Information om alkohol

2 stycken av 14 (14 %) har svarat ja på om de har fått information om alkohol av seniorerna, 4 

stycken är osäkra. Informationen sker en till två gånger per år. Hur de har fått ta del av 

informationen framgår inte.

8 av 21 (38 %) har svarat ja på om de har fått information om alkohol i flicklaget, 7 är osäkra. 

Informationen sker en till två gånger per år. Informationens kvalitet uppfattas varierande och den 

inverkar endast på 2 av spelarna. Informationen kommer från, möten, informationsblad och tränare. 

1 av 4 ledare har fått information om alkohol, informationen kommer från styrelsen och anses ej 

vara tillfredsställande.
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Alkoholpolicyn som stöd för spelare och ledare.

Enkätundersökningen visar att det finns en stor tilltro till ett arbete med en alkoholpolicy hos såväl 

flick-, seniorspelare och ledare.

3.2.3 Sammanfattning av svar Hammarby IF DFF 

 Hammarby anser att fotboll och alkohol inte hör ihop.

 Idag får ledare och spelare näst intill ingen information om alkoholens biverkningar. 

 Ledarens sunda förnuft och omdöme styr hur och vad som ska gälla i alkoholfrågor. 

 En incident har väckt intresset för att föreningen ska skapa en alkoholpolicy.

 Hammarby saknar tid, pengar och kunskap för att utveckla en alkoholpolicy.

 Enkätundersökningen visar att majoriteten av seniorspelarna och ledarna har nyttjat alkohol 

dagen före match eller träning.
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3.2.4 Intervju Mallbackens IF

Fakta om klubben

Mallbackens IF verkar i Sunne och föreningen grundades 1942. Det är en renodlad dam- och 

flickförening med över 200 flickor på ungdomssidan. Damlaget kommer att spela i division 1 

säsongen 2007 efter att ha ramlat ur allsvenskan. Intervjun sker på Sunne Sportcenter i Sunne och 

de två som representerar Mallbackens IF är Jenny Larsson (i studien kallad JL) som är sportchef 

och Sune Eriksson (i studien kallad SE) som arbetar som marknadsansvarig för föreningen.

Intervju

Hur ser ni i Mallbackens IF på fotboll och alkoholrelaterade frågor?

”Vi upplever inte alkohol som ett problem inom föreningen och det är inget som påverkar oss”, 

säger de två. När vi frågar om det någon gång funnits någon händelse i föreningen som inträffat 

med alkohol med i bilden, så säger båda två att det aldrig framkommit om det har inträffat någon 

händelse relaterat till alkohol. ”Alkohol är inte något som det talas om speciellt mycket, det mesta 

kring alkoholfrågor är underförstått”, säger JL. 

Hon menar att ansvaret för dessa frågor ligger inom föreningens idrottsliga verksamhet. Hon säger 

att ”det som sker utanför har man inte något direkt ansvar för men att dra en exakt gräns för vad 

som är föreningens ansvar är jättesvårt och inget man diskuterat nämnvärt inom föreningen”.

Vi diskuterar om hur mycket de två intervjuade vet om SvFF:s projekt ”Mål utan alkohol”. De 

berättar för oss att de inte har varit i kontakt med någon om projektet och att de inte känner till det 

speciellt mycket. De två vet heller inte vad projektet går ut på och vilket syfte som projektet har. 

Vi frågar om de har något arbete som rör alkoholfrågor och om det finns någon information kring 

alkoholfrågor i föreningen. De nämner att det finns en ungdomspolicy i föreningen, som är lite vag 

och att den endast berör den fotbollsmässiga delen av verksamheten. 

De förklarar arbetet med alkoholfrågor på följande sätt: ”Vi går igenom förhållningsregler i början 

av säsongen”. Men det genomförs inga föreläsningar förutom projektet Fair Play21, ett projekt 

gällande rent spel och moral inom idrotten. De föreläsningar som förekommer handlar mest om 

kostfrågor. Alkoholfrågor är inte något som diskuteras specifikt under dessa sammankomster. Vilka 

regler som varje enskilt lags spelare har att förhålla sig till bestäms av varje lags ledare. Ledarna 

                                                
21 Fair Play, <http://www.svenskfotboll.se/t2.aspx?p=7354>, (2007-02-26).
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anser att det är det sunda förnuftet som avgör vad det är som skall gälla. Vad det gäller olika 

avslutningar och fester så är det måttlighet som gäller och är man under arton år så får man inte 

dricka någon alkohol överhuvudtaget. 

När det gäller resor och träningsläger så är det ett totalförbud som gäller runt alkohol. Båda två 

anser att det vore bra att ha något dokument gällande alkoholfrågor som spelarna följer redan ifrån 

unga år för att öka deras kunskap. Intervjupersonerna tror att Mallbacken är en förebild för andra 

föreningar gällande hur man skall arbeta med idrott och idrottande ungdomar. Deras seniorspelare 

medverkar vid avslutningar för de yngre spelarna samt som gästtränare vid de yngre lagens 

träningar.

De huvudansvariga för alkoholfrågor är styrelsen tror de intervjuade, men JL tror att det kommer 

vara hon i sin roll som sportchef som får ta tag i eventuella problem framöver. Någon krisgrupp 

eller handlingsplan finns inte i dagsläget i föreningen och det finns ingen i föreningen som har 

någon specialkompetens gällande alkohol. Den allmänna kunskapen finns i föreningen men det är 

också allt. 

Då både JL och SE är relativt nya på sina tjänster i föreningen så lägger de ner mycket energi på att 

strukturera upp sitt arbete i föreningen. Idag finns det inga dokumenterade arbetsrutiner inom något 

område i föreningen. Organisationen i föreningen har tidigare varit bristfällig nämner båda två och 

det känns som en nystart med en anställd sportchef och marknadsansvarig. 

Vi frågar om hur de idag sprider information och sina värderingar gällande uppförande och idrott i 

klubben. Detta sker genom informationsspridningen i klubben och det sker i första hand från 

kansliet till ledarna och sedan ut till spelarna. 

Vi frågar hur det ser ut med samarbetet med andra organisationer för Mallbackens IF och då 

kommer det fram att Mallbackens IF bland annat samarbetar med fotbollsgymnasiet i Torsby, 

utbytet är i första hand fotbollsmässigt. 

En flicka född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?

”Om det dyker upp en spelare som luktar sprit på träning eller match, har denne inget att göra i 

klubben”, säger SE. Om det gäller ungdomsspelare så måste man ta tag i problemet, men det 

yttersta ansvaret ligger hos föräldrarna. Det kan finnas bakomliggande orsaker till att en spelare har 

problem och dessa kan komma från hemmet. En del av dessa ska man inte lägga sig i.
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Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser det. Vad gör du? ”Då måste man ta och prata med honom eller henne”, säger JL.

Vi frågar om varför det inte finns någon alkoholpolicy hos Mallbackens IF? De svarar att man 

aldrig har haft behov av en policy och inte heller några problem med alkohol eller alkoholfrågor. Vi 

frågar också om vilken nytta de tror att Mallbacken skulle kunna ha av en alkoholpolicy när det 

gäller exempelvis arbetet med sponsorer. SE svarar: ”Att det aldrig är någon som efterfrågat en 

sådan i hans arbete. Eventuellt kanske en policy skulle kunna göra någon nytta om man hade en att 

visa upp”.

På frågan om en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta arbetet med rekrytering så tror de inte att 

det skulle påverka alls. Vi avslutar intervjun med en ny fråga om de tror att en alkoholpolicy skulle 

kunna fungera som ett stöd för ledare och spelare i föreningen? Båda två tror att det skulle kunna 

vara positivt för klubben och att det eventuellt skulle kunna hjälpa någon framöver.

Övrigt

JL och SE tror att en alkoholrelaterad skandal inom damidrotten smutskastas mer än om det skulle 

gälla inom herridrotten. De upplever att herridrotten har större problem med alkohol och skandaler 

än på damsidan. De anser att styrkan i föreningen är den goda gemenskapen och 

sammanhållningen.22

3.2.5 Enkätundersökning Mallbackens IF

Deltagande: Seniorlaget

Antal: Seniorer: 12 Ledare: 4

Som tidigare nämnts valde föreningen att inte tillåta ett flicklag att delta.

Vi presenterar svaren i antal och i procent, detta för att ge en så tydlig bild som möjligt i varje 

enskild fråga.

Dryckesvanor

Samtliga som är 18 år (12 individer) och äldre nyttjar alkohol från någon dag i veckan till någon 

gång i månaden. 

Ca 60 % har nyttjat alkohol dagen före match eller träning. 67 % av de tillfrågade vet att deras 

                                                
22 Bandinspelning finns författarnas ägo.
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lagkamrater har nyttjat alkohol en eller flera gånger dagen före match eller träning. Ca 40 % är 

medvetna om att deras ledare har nyttjat alkohol enstaka gånger dagen innan match eller träning. 

Samtliga ledare som ingår i enkätundersökningen nyttjar alkohol. 3 ledare har nyttjat alkohol dagen 

före match eller träning. 2 av 4 vet om att deras kollegor nyttjat alkohol enstaka gånger innan match 

eller träning. Ingen ledare vet om spelarna nyttjat alkohol dagen innan match eller träning

1 av 4 ledare har fått information gällande alkoholfrågor. De tror alkoholpolicyn skulle kunna vara 

till stort stöd för både ledare och spelare.

Information om alkohol

9 spelare av 12 spelare (75 %) i seniorlaget har inte fått någon information, 3 spelare (25 %) vet inte

om de har fått någon information om alkohol. 3 av 4 (75 %) ledare har fått information, en ledare 

genom policydokument och 2 individer har fått information via informationsblad, detta har skett en 

till två gånger per år.

Alkoholpolicyn som stöd för spelare och ledare.

Enkätundersökningen visar att det finns en stor tilltro till ett arbete med en alkoholpolicy hos

spelarna. Ledarna har en lägre tilltro till en alkoholpolicy än spelarna.23

3.2.6 Sammanfattning av svar Mallbackens IF 

 Alkohol ses inte som något problem inom föreningen och det är inget som påverkar 

föreningen.

 Ledare får ingen utbildning eller information om alkoholens biverkningar.

 Ledarens sunda förnuft avgör vad som ska gälla i alkoholfrågor.

 Tilltron till en alkoholpolicy är inte hög.

 Det finns inga verktyg för hur föreningen ska agera vid en eventuell kris.

 Det är en hög arbetsbelastning på kansliet och mycket tid går åt till att strukturera 

föreningens verksamhet, därför hamnar frågor som policydokument längre ner på 

prioriteringslistan.

 Övervägande delen av spelare och ledare har nyttjat alkohol dagen före match eller träning.

                                                
23 Enkätsvar finns i författarnas ägo.
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3.2.7 Intervju QBIK

Fakta om klubben

QBIK är en renodlad damförening som spelar i allsvenskan. Med drygt 30 års verksamhet har 

QBIK skapat en bred verksamhet och är en förening som ligger högst upp i serierna. QBIKs 

upptagningsområde är stort och många vänder sig till klubben även om det finns lokala föreningar 

som ligger närmare tillhands rent avståndsmässigt.

I klubbens policy sägs följande: ”QBIK skall vara en ledande förening som kombinerar elit-, bredd-

och ungdomsfotboll på ett sådant sätt att alla fotbollsintresserande tjejer kan vara med i QBIK och 

spela fotboll på den nivå som är anpassad för varje individ.”24

Intervju

De som deltar i intervjun med QBIK är förutom författarna, Freddy Lund (i studien kallad FL) och 

spelaren Amelie Olausson (i studien kallad AO). Intervjun sker på QBIK:s kansli i Karlstad.

På frågan om hur de ser på fotboll och alkoholrelaterade frågor, så säger FL ”att alkohol inte är 

något som påverkar oss i QBIK”. Han följer upp detta med att konstatera:  

”Att det säger sig självt att man inte dricker under säsong.” Föreningen har inskrivet i 

seniorspelarnas kontrakt att de ska vara avhållsamma från alkohol under säsongen. I det allsvenska 

laget och i QBIK:s farmarlag som spelar i division två har spelarna kontrakt, men resten av spelarna 

har det inte. 

FL anser att de inom klubben har ett väldigt stort ansvar om det skulle dyka upp några incidenter 

relaterade till alkohol eller om de skulle misstänka att det är något som sköts fel. På frågan om det 

finns någon gräns gällande alkohol idag så har han dock svårt att säga om det finns någon. Det är 

upp till ledarna runt lagen som har hand om reglerna gällande alkohol för varje enskilt lag.

Vi frågar de intervjuade om hur mycket som de känner till om SvFF:s projekt ”Mål utan alkohol” 

och på den frågan så svarar de att de inte känner till projektet alls.

Hur QBIK arbetar med alkoholregler och information beskrivs det på följande sätt av de 

intervjuade.

                                                
24 QBIK, <www.qbik.se>, policy, (2007-01-29).
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Det bedrivs inget speciellt arbete med alkoholfrågor, det som gäller i föreningen är oskrivna regler

och sunt förnuft. Det finns heller inget annat än det som kan anses vara allmän kunskap om alkohol 

och alkoholfrågor i klubben. Det finns inga direkta förbud i föreningen mot alkohol. Ledare i 

föreningen får delta i utbildningar som angränsar till närliggande områden som kost och tobak. Vi 

frågar vidare om vilket förhållningssätt QBIK som förening har vad det gäller alkohol och 

uppförande. FL säger att: ”Föreningen alltid har varit noga med att hålla arton års gräns för 

alkoholkonsumtion om det är någon avslutning eller fest som föreningen arrangerar.” De säger 

vidare att det vid dessa tillfällen bjuds på ett glas vin eller en öl till den som har fyllt 18 år.

Uppförandet utanför föreningens aktiviteter kommenteras på följande sätt: ”Det är väl det vanliga 

som gäller, de ska sköta sig i klubbens färger.” Detta leder in intervjun på hur QBIK ser på sin roll 

som förebild som förening. FL anser att föreningen ser sig som en förebild i regionen och gentemot 

andra föreningar och lag. QBIK lockar spelare från andra områden som inte ligger i direkt 

anslutning till deras verksamhet. FL anser vidare att det stora trycket som finns från nya spelare 

bekräftar klubbens popularitet. Utöver den tidigare nämnda fadderverksamheten internt i föreningen 

så agerar seniorspelarna som föreläsare ute i skolor.

QBIK är uppbyggt runt följande struktur. Huvudansvaret i alkoholfrågor ligger på styrelsen men det 

pågår en omorganisation. I framtiden kommer ungdomsfotbollen att vara mer självständig och då 

blir det den ungdomsansvarige som får ansvaret för den delen. Idag så finns det ingen krisgrupp 

eller handlingsplan om hur de ska arbeta med alkoholfrågor. FL säger: ”Att alkoholfrågan inte 

diskuteras inför läger och cuper, eftersom det är självklart vad som gäller.”

Vi frågar honom hur de ser till att budskapet når ut till de aktiva i föreningen och på det svarar han 

att det är tränarnas ansvar att se till att det kommer ut. Att den information och de regler som finns 

efterföljs kontrolleras inte idag enligt FL som säger följande: ” Om det är något som inte stämmer 

så dyker det upp förr eller senare.” 

Vi frågar om QBIK som förening har något samarbete med andra organisationer och det visar sig att 

deras seniorer är ute i skolor och spelar fotboll och att de anordnar ett fotbollsläger ihop med 

stadens stora bostadsbolag under sommaren. QBIK samarbetar med andra föreningar samt deltar i 

ett integrationsprojekt med inriktning på fotboll för invandrarflickor.

En flicka född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni? 

FL anser att sceneriet känns väldigt orealistisk, men att flickan skulle skjutsas hem. Han säger också 
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att ”vi skulle absolut inte stänga av flickan, det vore det sämsta man kan göra.” Han anser att man 

skulle försöka reda ut problemet.

Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser det. Vad gör du? FL säger att han skulle ta en diskussion med ledaren i fråga om detta efteråt.

På frågan om varför det inte finns någon alkoholpolicy idag svarar FL att det inte funnits något 

behov av det och att det inte har inträffat något som varit alkoholrelaterat ännu. 

Vi ställer frågan om de anser att någon alkoholpolicy skulle kunna bidra med någon nytta och 

eventuellt underlätta arbetet med sponsorer? Det tror han inte skulle hjälpa till i arbetet med 

sponsorer. Han nämner också att en alkoholpolicy aldrig efterfrågats från någon sponsor eller annan 

intressent. 

Vi frågar också om han tror att en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta arbetet med rekrytering av 

spelare och ledare så svarar han följande: ”Nej, det tror jag inte, om vi skulle tala med dem om 

alkohol en gång varannan månad skulle nog inte vara avgörande för deras val av klubb.” 

Om hur en alkoholpolicy skulle kunna fungera som stöd för spelare och ledare i föreningen svarar 

han att ”jag tror att man förstår vad som gäller, så regler spelar ingen större roll.”

Övrigt:

De har i QBIK diskuterat risken för ätstörningar och även haft utbildningar inom det området. De 

anser att alla kommer att pröva alkohol förr eller senare och att det är föräldrarnas regler som styr 

hur de yngre spelarna kommer att förhålla sig till alkoholen. De tror också att det är lättare för 

seniorspelare att nå fram med budskapet till de unga istället för att någon i styrelsen skulle komma 

med information om alkohol relaterade frågor. De menar att de som faller dit gällande alkohol 

troligen ändå skulle hamna där och att det inte spelar någon roll om de fått information från en 

idrottsförening. De tror att information oavsett det handlar om kost eller alkohol har en liten 

inverkan på spelarna.25

                                                
25 Bandinspelning finns författarnas ägo.
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3.2.8 Enkätundersökning QBIK

Deltagande: F -92. seniorer

Antal: Ungdomsspelare: 12 Seniorer: 16 Ledare: 4

Vi presenterar svaren i antal och i procent, detta för att ge en så tydlig bild som möjligt i varje 

enskild fråga.

Dryckesvanor

Samtliga seniorspelare som är 18 år och äldre nyttjar alkohol ifrån någon dag i veckan till någon 

gång i månaden. 

8 (50 %) av seniorerna har nyttjat alkohol dagen före match eller träning. 12 (75 %) av de 

tillfrågade är medvetna om att en eller flera lagkamrater nyttjat alkohol dagen före match eller 

träning.  11 (69 %) är medvetna om att deras ledare har nyttjat alkohol dagen före match eller 

träning. 

I flicklaget så säger man att ingen av de 12 tillfrågade nyttjar alkohol. Ändå så är det en av de 

tillfrågade som nyttjat alkohol dagen före match eller träning. 7 av de 12 tillfrågade (58 %) 

ungdomarna är medvetna om att deras lagkamrater nyttjat alkohol en eller flera gånger före match 

eller träning. 8 (75 %) är medvetna om att deras ledare nyttjat alkohol dagen före träning eller 

match.

Samtliga ledare som ingår i enkätundersökningen nyttjar alkohol. Ledarna är inte medvetna om 

spelarna har nyttjat alkohol dagen före match eller träning. Alla 4 ledarna har nyttjat alkohol dagen 

före match eller träning och de är medvetna om att deras ledarkollegor nyttjat alkohol någon 

enstaka gång dagen före match eller träning.

Information om QBIK

7 av 16 seniorer ( 44 % ) har svarat ja på frågan om de har fått någon information om alkoholfrågor 

via föreningen och en är osäker på om hon har fått någon sådan information. Informationen sker en 

till två gånger per år. Informationen sker genom kontrakt och genom information av tränaren till 

laget.

10 av de 12 spelarna (83 %) i flicklaget säger att de har fått information om alkoholfrågor i 

flicklaget. Informationen sker enligt enkätsvaren allt ifrån en gång per år till sex gånger per år 

beroende på hur spelaren svarat. Informationskvaliteten uppfattas som ganska bra av de flesta av 
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flickspelarna och de anser att de har blivit positivt påverkade av den informationen.

1 av 4 ledare har fått information gällande alkoholfrågor, den informationen komma ifrån styrelsen. 

Kvaliteten på den informationen beskrivs som varken bra eller dålig.

Alkoholpolicyn som stöd för spelare och ledare.

Enkätundersökningen visar att det finns en stor tilltro till ett arbete med en alkoholpolicy hos 

flickspelarna. Seniorspelare har inte lika stor tilltro till en alkoholpolicy som de yngre flickorna har 

och hos ledarna är tilltron ännu mindre.26

3.2.9 Sammanfattning av svar QBIK 

 Klubben anser att det är självklart vad som gäller i alkoholfrågor, fotboll och alkohol hör 

inte ihop.

 Det finns inget behov av en alkoholpolicy då inget alkoholrelaterat inträffat i föreningen.

 Föreningen anser sig ha ett stort ansvar om någon alkoholrelaterad händelse skulle inträffa.

 Det finns ingen krisgrupp eller handlingsplan om hur de ska arbeta med alkoholfrågor.

 I föreningen är det oskrivna regler och ett sunt förnuft samt den allmänna kunskapen om 

alkohol som styr handlandet.

 Det är upp till ledaren i respektive lag om vad som ska gälla i alkoholfrågor.

 Föreningen har en liten tilltro till en alkoholpolicy och informationen om alkohol inte anses 

påverka spelare och ledare nämnvärt.

 Samtliga ledare och 50 % av seniorspelarna har druckit alkohol dagen före match eller 

träning. Ledarna har en liten tilltro till en alkoholpolicy.

                                                
26 Enkätsvar finns i författarnas ägo.
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3.2.10 Intervju KIF Örebro DFF

Fakta om klubben

KIF Örebro DFF är en renodlad damförening som bildades 1980.27 Föreningen ändrade nyligen 

namn och då med tillägget Örebro. Detta var en önskan från sponsorerna för att lättare kunna 

identifiera laget som ett lag från just Örebro. Att vara en renodlad dam- och flickförening ses som 

en fördel.

Intervju

Vårt möte för intervjun med den ungdomsansvariga i KIF Örebro, Kerstin Aurell (i studien kallad 

KA) sker på klubbens kansli i Idrottshuset i Örebro. Den inledande frågan från oss till KL är hur 

hon och KIF Örebro uppfattar fotbollen och alkoholrelaterade frågor inom idrotten. På detta svarar 

hon att föreningen i dagsläget inte upplever att det finns några problem som är relaterade till 

alkohol. Hon anser inte alkoholen är något som påverkar föreningen, dock kan det finns något som 

har hänt som hon inte har vetskap om.

På frågan om vilket ansvar föreningen säger sig ha i alkoholfrågor så uttrycker hon att ”det är 

jättesvårt att svara på.” Vidare så säger KL att de som idrottsförening självklart har ett ansvar, men 

hur långt det sträcker sig känns mer osäkert. 

Hon uttrycker sig som så att: ”Men det är klart, det finns ju ett stopp någonstans för hur mycket man 

kan göra.”

Vad det gäller SvFF:s projekt ”Mål utan alkohol”, så säger KL att hon har hört talas om projektet 

men hon har inte klart för sig vad det exakt handlar om.

Hur föreningen arbetar med alkoholregler och informationsflödet beskriver Kerstin som följer:

”Information till våra spelare i flicklagen ges till spelarna direkt och det sker i samband med 

träningsläger föreläsningar för flicklagen. I KIF Örebro handlar dessa föreläsningar oftast om 

kosten. Då det inte finns en nedskriven policy gällande alkohol så agerar man idag i klubben efter 

oskrivna regler, för seniorspelarna så finns det nedskrivet i deras kontrakt om hur de ska förhålla sig 

gentemot alkohol och dopning. ”Alkoholpolicyn har diskuterats flera gånger på möten”, säger KL 

och ”att den ska skrivas ner.” ”Genom att ha en policy vill man ha bättre koll på vad som gäller i 

                                                
27 KIF Örebro, <http://www.svenskfotboll.se/Organisation.aspx?p=&OrgElementId=129511>, (2007-02-27).
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organisationen samt hos ledare och spelare”, säger KL. Något regelverk för hur man ska agera runt 

fester och tillställningar finns inte heller då de från föreningens sida inte utfört någon aktivitet där 

alkohol funnits med.  KIF Örebro brukar alltid betona vikten av ett bra uppförande kring aktiviteter 

och även utanför föreningen. 

KL uttrycker: ”Att det vore skönt att ha ett dokument som säger vad vi från föreningen förväntar 

oss av dem” och syftar på problematiken kring alkoholfrågan. KL säger vidare att det finns en pärm 

för ledarna i föreningen om hur och vad som ska göras kring träningar och matcher, men att det 

verkar saknas ett dokument gällande alkoholfrågorna där. 

KIF Örebro vill vara en förening som sköts proffisionellt och KL anser att de med ”små steg åt 

gången är på rätt väg.” Hon beskriver att föreningen har vuxit snabbt de senaste åren och det har 

fört med sig en hel del nya uppgifter för föreningen som man ännu inte hunnit ta tag i.

Strukturen i KIF Örebro ser på följande sätt i dagsläget. Huvudansvaret i föreningen ligger på 

styrelsen och det finns utskott för olika delar i föreningen. Utskotten är följande: marknadsutskott, 

ekonomisktutskott, flickutskott samt socialtutskott. Det sociala utskottet står för service till spelare, 

där man hjälper till med boende, arbete, ta hand om nya spelare i klubben så att de får information 

och blir väl omhändertagna och har ett stöd. 

Föreningen saknar idag såväl krisgrupp som handlingsplan men det har diskuterats att införa dessa 

om det skulle inträffa en olycka eller om det skulle dyka upp något med droger eller alkohol. 

Föreningen har idag heller inte någon ledare som har någon bredare kunskap om alkohol, det är den 

allmänna kunskapen som finns hos gemene man. På frågan om hur klubben når ut med information 

till sina aktiva spelare och ledare så beskriver KL verksamheten på följande sätt. De har ledarmöten 

cirka sex – sju gånger per år där ledare får ta del av information. Runt flicklagen så finns det 

föräldragrupper som har sin egen budget och dessa träffas två till tre gånger per år och där utbyts 

det information. Alla föräldrar får även all information om föreningen. 

Hon säger också att informationen ut till spelarna går via deras tränare i respektive lag. KL säger 

även att regler med mera inte kontrolleras på något speciellt sätt, utan att saker uppmärksammas om 

något händer. 
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Vi frågar vidare om KIF Örebro samarbetar med andra organisationer, vilket KL bestyrker.

Hon nämner att spelare är ute och föreläser på skolor och ungdomsgårdar. Detta sker genom pengar 

från Handslaget. KIF Örebro är också delaktigt i ett projekt vars syfte är att arbeta för att våld och 

glåpord ska bort från fotbollsplanen.

En flicka född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?

”En kontakt med föräldrar skulle upprättas samt att socialen skulle kopplas in om det så behövdes, 

lite beroende på situationen och hur läget bedöms vara hos föräldrarna.” Plötsligt så slår tanken KL 

att hon inte vet vilka befogenheter hon har att gå vidare i fall att det krävs. Kan man som ledare i en 

förening kontakta och blanda in socialen eller är det bara ordföranden som kan representera klubben 

i sådana frågor?

Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser det. Vad gör du? ”Det finns inte på världskartan att man som ledare med ungdomar runt sig 

skulle dricka en öl i klubbens färger.” Ett starkt avståndstagande poängteras.

Vi frågar henne om varför det idag inte finns någon alkoholpolicy? På detta svarar hon att: ”Den 

största anledningen att man i dagsläget inte har någon policy är att man tidigare haft föreningens 

kontor på fickan.” När vi träffar henne så finns det ett kansli och två stycken anställda i klubben för 

att organisera klubbens arbete. Vi frågar KL om hon tror att en alkoholpolicy skulle kunna bidra 

med någon nytta gällande sponsorarbetet i föreningen och på detta svarar hon: ”Ja, absolut, finns 

det en handlingsplan är det bra att visa hur man tänker.” Hon uttrycker vidare att sponsorerna inte 

vill bli förknippade med några skandaler. 

Vi frågar också om hon tror att en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta arbetet med rekrytering av 

spelare och ledare? Hon är tveksam vad det gäller seniorverksamheten men att det på ungdomssidan 

kan ha en viss betydelse. Att det möjligen skulle kunna vara en avgörande faktor att man som 

förälder känner tillit och känner sig trygg med att lämna sitt barn i föreningens händer. 

Avslutningsvis så frågar vi henne om hur hon tror att en alkoholpolicy skulle kunna fungera som ett 

stöd för ledare och spelare i föreningen/klubben? 

Vid pressade situationer så tror hon att det skulle kunna vara bra. Samtliga ledare har fått 

instruktioner gällande vart de kan vända sig om något inträffar.
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Övrigt:

Vi har inte fått några svar från enkätundersökningen hos KIF Örebro, därav kan vi inte presentera 

någon sammanställning.28

3.2.11 Sammanfattning av svar KIF Örebro DFF

 Föreningen upplever inte att det finns några problem som är relaterade till alkohol.

 Föreningen har ett ansvar i alkoholfrågor men vet inte hur långt det stäcker sig.

 KIF Örebro håller idag på att bygga upp och strukturera en organisation.

 De har börjat diskutera om att ta fram en alkoholpolicy.

 Idag är det oskrivna regler som avgör vad som gäller i alkoholfrågor.

 Ledare och spelare får ingen information eller utbildning i alkoholfrågor.

                                                
28 Bandinspelning finns författarnas ägo.
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3.2.12 Intervju Djurgården IF DFF

Fakta om klubben 

Djurgården/Älvsjö AB är ett Idrotts AB som ägs till 51 % av Djurgårdens IF Damfotbollsförening 

och till 49 % av Älvsjö AIK. I bolaget finns endast elitverksamhet med ett representationslag i 

damallsvenskan. Bolaget skall organisera och finansiera hela elitverksamheten. 

Intervju

Intervjun med Linda Brinck (i studien kallad LB), marknads- och arrangemangsansvarig hos 

Djurgården IF DFF sker på deras kansli på Kristinebergs IP. Den inledande frågan som vi ställer till 

Linda är hur uppfattningen är hos Djurgården angående frågor som rör fotboll och alkohol. Enligt 

henne så är alkohol och fotboll något som inte ska förknippas med varandra. Vidare så säger LB att: 

”Djurgården i dagsläget inte upplever att alkoholfrågarna är något som påverkar föreningen och att 

det så här långt inte heller har inträffat några incidenter.”

Några av de starkaste skälen till att Djurgården idag inte påverkas av alkoholfrågorna är den 

mentalitet som råder i föreningen och att alkohol inte ska finnas med i bilden när det gäller att 

prestera idrottsligt. På frågan om hur föreningen ser på sitt ansvar som idrottsförening för de aktiva 

och på deras roll gällande alkoholrelaterade frågor så säger hon att det är något som har diskuterats. 

Hon anser att det är enklare att ställa krav på de spelare som har ett kontrakt och en ersättning för 

sina idrottsaktiviteter men något facit på hur långt deras ansvar sträcker sig har hon inte. 

Ansvarsfrågan vill hon tänka igenom mer noggrant innan hon uttalar sig. LB hoppas att rätt 

inställning i alkoholfrågan från Djurgården tillsammans med hjälp av andra värdefrågor kan skapa 

en bra miljö för de aktiva att utvecklas i. Med tanke på vårt uppdrag och dess uppdragsgivare så vill 

vi gärna få klart för oss hur mycket Djurgårdens damförening vet om projektet ”Mål utan alkohol”.

På detta svarar LB att: ”klubben inte har fått någon förfrågan om att delta i projektet.” Däremot så 

berättar hon att: ”Den information som SvFF har förmedlat till Djurgården har skapat en positiv 

inställning till projektet hos henne och föreningen.”
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Projektet är bra och det är bra att frågorna lyfts upp för diskussion. Hon menar att det inte handlar 

om att ha ett alkoholförbud utan mer en information kring alkoholens inverkan på individen.

LB säger att det i dagsläget inte finns några regler och förbud nedskrivna. Alla regler och 

förhållningssätt till alkohol och fotboll är muntliga och hon återupprepar att det handlar om ett 

ställningstagande för alla i föreningen. ”En av våra samarbetspartners bjöd med några av våra tjejer 

på ett evenemang. På evenemanget så bjöds det på alkohol men våra tjejer tackade nej till dessa 

drycker då de representerar Djurgården.”

LB beskriver vidare hur inställningen till alkoholen präglar de avslutningar och fester som 

föreningen anordnar. ”På sin höjd ett glas vin till maten eller så men det har aldrig varit något som 

diskuterats som ett problem, det ligger som jag tidigare sagt inte i vår mentalitet”. Vi är väldigt 

noga med att påpeka för våra spelare att de alltid representerar Djurgården och att de syns jämt. Alla 

syns, även de som sitter på bänken, säger LB. Hon anser att det är viktigt att göra spelarna 

medvetna om detta faktum. 

Vi ställer henne en fråga om hur Djurgården uppfattar sig själva gentemot sin omgivning om de 

tycker att de är ett föredöme i sin region. På denna fråga så beskriver LB att föreningen mer och 

mer börjar inse att den är ett föredöme för andra. ”Vi har ögonen på oss och folk vet vilka vi är.”

Hon utvecklar detta ytterligare genom att påpeka att: ”Det är viktigt att allt är snyggt och färdigt 

innan vi släpper ut det. Det är bättre att säga att vi inte har en policy istället för att gå ut med att vi 

har ett gammalt nedskrivet som vi inte kan stå för.” Vi frågar huruvida föreningen använder sina 

seniorspelare som förebilder till vardags och i andra sammanhang. På detta blir svaret ifrån henne 

att seniorspelarna närvarar vid träningar för flicklagen som både förebilder och som föreläsare när 

det gäller kost mm. När det gäller aktiviteter utanför fotbollen så nämner hon att det alltid finns 

spelare med vid representationer med samarbetspartners och sponsorer.

Huvudansvaret för alkoholfrågorna ligger på styrelsen. ”När det gäller ansvarsfrågan för våra 

flicklag så har de tidigare själva haft ett eget ansvar för den sektionen och skött den själva. Vi har 

dock funnits tillhands för flicksidan hela tiden”, poängterar LB. ”Nu när vi har blivit bättre 

organiserade så kan vi börja ta över ansvarsfrågorna”, menar LB och hänvisar till det relativt nya 

kansliet som föreningen har på Kristinebergs IP. ”Vi ska börja se över föräldrarnas delaktighet och 

arbetet med eventuella föräldragrupper.” Även detta arbete har blivit eftersatt beroende på den 

organisation som föreningen hade innan vi flyttade till Kristinebergs IP. LB berättar att kansliet 

under en period fanns hemma hos henne.
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Vi frågar henne om det idag finns någon handlingsplan eller krisgrupp som skulle kunna agera 

utifall det sker någon händelse relaterad till alkohol eller om någon olycka skulle råka inträffa. På 

detta så berättar hon att: ”såväl krisplan som handlingsplan diskuterades på det föregående 

ledningsmötet. Det gäller att vi vet vilka som ska agera och vilka som kan det.”

Frågor som tidigare har diskuterats med föräldrar är kost, på grund av ätstörningar, berättar LB. 

”Våra tjejer äter för dåligt i förhållande till hur mycket de tränar.” Enligt henne så är problemen 

med mat och ätstörningar samt den bild flickorna har av sig själva ett större problem än 

alkoholfrågor. 

Vi frågar henne om hur det går till på träningsläger och resor, om det är något som sker där som är 

annorlunda än på hemmaplan. LB menar att flickorna är där för att spela och träna. Det finns inget 

utrymme för fester på den här nivån. Regelverket om hur man skall förhålla sig gentemot alkohol på 

dessa resor är i form av outtalade regler. ”Vi i Djurgården vill att förhållanden på läger skall likna 

de förhållanden man har hemma så mycket som möjligt”, säger hon. 

Vi finner detta intressant och frågar hur Djurgården når ut med sitt regelverk och budskap till de 

aktiva ute i föreningen. På den frågan så beskriver hon att Djurgårdens ledare är på kansliet 

dagligen då kansliet är beläget på idrottsplatsen där flickorna tränar. LB själv finns på kansliet hela 

tiden och är på så vis tillgänglig. 

LB berättar att de som arbetar på kansliet är väldigt noga med att informera varandra och sina 

ledare. ”Det finns ett sätt som vi trycker på inom föreningen i Djurgården och det är det som 

gäller”, säger hon. Idag så finns det inget som kontrollerar hur beslut och information efterföljs i 

föreningen. Kontrollen av verksamheten sker av sig själv genom ledare och andra spelare. ”Vi som 

förening är fortfarande relativt små så det skulle komma fram snabbt om någon inte verkar må bra”, 

konstaterar Linda. ”Vi vill att det ska genomsyra föreningen att det som gäller för 

seniorverksamheten även ska gälla för de yngre, en gemensam bild för alla att följa.”

Djurgården arbetar med ett integrationsprojekt tillsammans med Svenska FN-förbundet. När det 

gäller den fotbollsmässiga biten så arbetar Djurgårdens fotbollsakademi tillsammans med 

Engelbrektsskolan. Djurgårdens landslagsspelare Viktoria Svensson arbetar idag för föreningen på 

halvtid och hon föreläser mycket i skolor. Utöver detta så berättar Linda att det finns ett fungerande 

samarbete mellan Djurgården och fotbollsklubbarna Älvsjö AIK samt Bollstanäs SK. Samarbetet 

gäller utöver det fotbollsmässiga även kostföreläsningar.  
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En flicka född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?

”Plocka bort henne från den aktiviteten på en gång och se till att en ledare runt laget pratar med 

henne. Jag tror att det gäller att ta tag i problemet direkt, försöka att skapa ett förtroende hos tjejen 

ifråga.” LB anser att man ska försöka att kolla av läget innan man kopplar in föräldrarna.

I ett sådant här läge så upplever LB att det skulle vara bra att ha en krisgrupp. 

Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser det. Vad gör du?

LB funderar lite och säger sen att: ”Han skulle nog få dricka upp trots att det inte är ok. Jag skulle 

inte hälla ut ölen framför laget och ställa till med en scen. Efteråt skulle jag ta en diskussion med 

individen och fråga om det kändes rätt att ta den där ölen. Förklara att dricka i den här miljön passar 

sig inte.”

LB säger att: ”Det finns flera orsaker till att föreningen inte har någon alkoholpolicy.” Hon berättar 

att de har diskuterat olika scenarier om hur de ska agera i den här frågan. Tidsbristen är den största 

orsaken till att det saknas en alkoholpolicy samt att det inte har hänt något som krävt en 

alkoholpolicy ännu. ”Vi i Djurgården skulle gärna ta emot hjälp utifrån av någon som arbetat med 

policydokument, dock inte från någon annan förening.” Då hon inte tror att någon annan än 

Djurgården själva skall skriva Djurgårdens alkoholpolicy. Hon tror att det är viktigt att känna till 

föreningen och föreningens värderingar då den policy som ska skrivas ska fungera just i deras 

verksamhet.

Tror du att det finns någon nytta med en alkoholpolicy för Djurgården som förening och på vilket 

sätt? Vad tror du om exempelvis en alkoholpolicy i relation till arbetet med sponsorer.

LB säger att: ”Hon tror att policyn är en viktig del i vårt projekt och att det är en viktig del i 

helheten”.

Tror du att en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta ert arbete med rekrytering spelare och ledare?

”Om det kommer nya ledare skulle det ge ett proffisionellt intryck, att vi skulle ha infofolder om oss 

och vilka vi är förutom fotbollen. Vilka värderingar vi har, vad vi står för och vad vi kan erbjuda de 

nya ledarna.” När det gäller policydokumentets funktion vad det gäller ett stöd för ledare och 

spelare i Djurgården så tror Linda att det absolut skulle fungera så. ”Det visar att vi tar ett socialt 

ansvar och att vi inte kastar ut spelare eller ledare. Vi vill ge individen en andra chans i föreningen 
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och på så vis skapa en trygghet för individen.”29

Vi har inte fått några svar från enkätundersökningen hos Djurgården, där av kan vi inte presentera 

någon sammanställning.

3.2.13 Sammanfattning av svar Djurgården IF DFF

 I dagsläget upplever föreningen att alkoholfrågarna inte är något som påverkar dem.

 Ett ställningstagande i föreningen säger att alkohol och fotboll inte ska förknippas med 

varandra.

 Alla regler och förhållningssätt till alkohol är muntliga.

 Djurgården är noga med att det ska finnas ett tydligt budskap i föreningen som genomsyrar 

verksamheten.

 Tidsbristen är den största orsaken till att det saknas en alkoholpolicy.

 Föreningen håller på att strukturera ungdomssidan och har börjat diskutera om att arbeta 

fram en alkoholpolicy.

                                                
29 Bandinspelning finns författarnas ägo.
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4. Sammanfattande diskussion

Vi kommer nu att diskutera utifrån de svar vi fått från intervjuer och enkäter samt återge vår bild av 

hur föreningarna arbetar med alkoholfrågor. Vi kommer även utifrån svaren diskutera de för-

respektive nackdelar det kan innebära med att arbeta med en alkoholpolicy eller inte.

Vi finner att alkoholfrågan inom fotbollen är ett mer komplext område än vad vi först kunde ana. 

För att kunna föra en konstruktiv diskussion utifrån vår undersökning vill vi presentera olika 

faktorer som kan vara en del av förklaringen till varför fotbollsföreningar arbetar med alkoholfrågor 

på det sätt de gör. Vi har noterat följande:

Det ställningstagande och de mål SvFF har fastslagit med sina alkoholpolitiska riktlinjer kan vara 

svåra att uppnå. Vi ser det första problemet i den information som SvFF hänvisar till i sina 

alkoholpolitiska riktlinjer:

”Undersökningar gjorda på Skånska idrottsungdomar (rapport publicerat år 1996) visar också att 

dessa använder alkohol i mindre utsträckning jämfört med riksgenomsnittet.”30  

Vi noterar att det ovanstående fortfarande går att läsa på SvFF:s hemsida, när de undersökningar vi 

tagit del av visar att idrottande ungdomars alkoholvanor inte skiljer sig nämnvärt i förhållande till 

riksgenomsnittet bland ungdomar.31 Lever SvFF fortfarande efter den divisen när de planerar och 

diskuterar framtiden? 

Vidare har vi inte funnit någonting som påvisar att det ställs krav på fotbollsföreningar om att de 

måste arbeta med en alkoholpolicy. Det finns inga lagar eller regler som kräver det, vilket kan 

försvåra för SvFF att uppnå de alkoholpolitiska riktlinjer som de själva har antagit. 

Av den anledningen valde vi att jämföra med vad som gäller inom näringslivet. Där finner vi att det 

finns en kravbild som saknas i fotbollsföreningar. Arbetsmiljölagen föreskriver följande: ”Företag 

ska ha utarbetat en alkohol- och drogpolicy. Den bör utarbetas tillsammans med anställda och 

fackliga representanter för att implementeras på bästa sätt i företaget.”32

”Arbetsplatsen ses som en viktig arena för alkoholförebyggande insatser. Arbetsplatsens inställning 

till alkohol och berusning har visat sig ha betydelse för de anställdas dryckesvanor. Har 

arbetsplatsen en tydlig alkoholpolicy, där man tar avstånd från alkoholkonsumtion, påverkas den 

                                                
30  se bilaga 4.
31 se forskningsläge s. 12.
32 Drinkwise, <http://www.drinkwise.se/arbete.php> (2006-12-22).



47

anställde positivt också utanför arbetsplatsen.”33

Ska samhället kräva att fotbollen måste ta samma ansvar i alkoholfrågor som näringslivet? Finns det 

någon rimlig förklaring att ett preventivt arbete med alkoholfrågor ska rikta sig till vuxna människor 

inom näringslivet men inte till den stora samlingsplats för barn och ungdomar som fotbollen är? 

Vi återkommer till denna problematik efter presentationen om hur föreningar utifrån sitt 

ställningstagande och ansvar arbetar med alkoholfrågor.

Hur arbetar Skiljebo SK med alkoholpolicyn och alkoholfrågor samt hur har detta mottagits 

av spelare och ledare?

Skiljebo SK arbetar med en dokumenterad alkohol- och drogpolicy. Policyn innehåller regler, 

förhållningssätt, handlingsplan samt klargör ledarens roll i arbete med alkoholfrågor. Policyn 

grundar sig i ett ställningstagande som Skiljebo SK tagit beslut om gällande alkohol och deras 

verksamhet. Ställningstagandet är tydligt. Droger och fotboll hör inte ihop. Skiljebo SK försöker att 

leva efter policyn så gott de kan i alla lägen. Skiljebo SK bjuder inte på alkohol vid någon 

tillställning i föreningens regi. 

Ledarens roll och den handlingsplan som policydokumentet innehåller, beskriver hur ledarna ska 

agera kring alkoholfrågor i sina respektive fotbollslag. Policydokumentets innehåll och föreningens 

ställningstagande beskriver hur budskapet skall förmedlas ut till de aktiva. 

Skiljebo SK:s arbete med alkoholpolicyn och alkoholfrågor sammanfattas som:

Skiljebo SK arbetar mycket med att sprida information om alkohol. Varje år inleds med en så kallad 

”kick – in” där dokumentet ”Skiljebo Vill” gås igenom med spelare, ledare och föräldrar. Varje år 

genomförs cirka tre föräldramöten i varje lag. Skiljebo har en ungdomsstyrelse som medverkar 

under föräldramöten för att kontrollera att ”Skiljebo Vill” gås igenom, detta för att vara säkra på att 

informationen når ut.  Det ekonomiska stödet från projektet ”Mål utan alkohol” har delvis använts 

för att utbilda ledare i alkoholfrågor. Skiljebo SK arbetar med information om alkohol som en 

förebyggande åtgärd för att undvika problem.

                                                
33 Tom Leissner (red.), Alkohol (Lund: Lars Svedberg och studentlitteratur, 1997), s. 49.
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Enkätundersökningen visar att samtliga ledare som deltagit i undersökningen har tagit del av 

information gällande alkohol. Vidare är fyra av tolv spelare i flicklaget helt säkra på att de fått ta del 

av information gällande alkohol samt att sju spelare är osäkra om de fått någon information. Den 

information som de fått ta del av anses vara bra och samtliga ledare och spelare tror att en 

alkoholpolicy med klara förhållningssätt är till stöd för såväl ledaren som spelaren i den dagliga 

verksamheten.

Om nu informationen sprids så bra som LL säger att den gör, borde inte fler vara helt säkra på att de 

fått information om alkohol? Vi kan inte generalisera utifrån att de svar vi har fått igenom

enkätundersökningen ger en rättvis bild av hela Skiljebo SK som förening. Detta kan bero på att 

spelarna inte är intresserade och inte tar åt sig informationen, samt att informationsspridningen inte 

fungerat i det undersökta laget. Resultatet från enkätundersökningen gällande information kan vara 

något som Skiljebo SK bör undersöka närmare. Om det skulle visa sig att informationen når fram 

likadant i andra lag, så kanske arbetssättet med att sprida information bör ses över av de ansvariga.

Följande anser LL att alkoholpolicyn bidragit med till föreningen:

 Föräldrar uppfattar föreningen som seriös och ansvarstagande, vilket har lett till att föräldrar 

från andra delar av Västerås valt att placera sina ungdomar i Skiljebo SK trots att de inte är 

den förening som ligger närmast geografiskt. Även nya ledare har attraherats av Skiljebo SK 

tack vare föreningens väl fungerande barn- och ungdomsarbete.

 Föreningens ledare känner en stolthet gällande Skiljebo SK:s alkoholarbete och att det finns 

en struktur att luta sig mot när situationer så kräver.

 Föreningen drivs smidigare med en alkoholpolicy i den mening att mycket tid och problem 

besparas då de vet hur de ska agera.

 Skiljebo SK har fått ett bättre renommé gentemot omvärlden. Sportsliga framgångar och väl 

fungerande ungdomsverksamhet är bidragande till detta, vilket i sin tur har givit ökade 

bidrag från sponsorer samt att nya sponsorer knutits till föreningen. Det är dock svårt att 

säga hur stor del drogpolicyn medverkat till detta.
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Hur arbetar fotbollsföreningar som inte har en alkoholpolicy med alkoholfrågor samt hur ser 

spelare och ledare i icke alkoholpolicy föreningar på alkoholfrågor?

Samtliga föreningar anser att fotboll och alkohol inte hör ihop. Det skiljer sig dock åt i vilken 

omfattning de diskuterar alkoholfrågor. Tre av dessa föreningar (Hammarby IF, Mallbackens IF,  

QBIK) bjuder på alkohol vid avslutningar eller fester för de spelare som är arton år eller äldre. 

Vidare är det en ganska stor skillnad på vilket ansvar föreningarna anser sig ha i alkoholfrågor. 

Ansvaret ligger hos föreningar när det berör deras verksamhet, till ett ansvar som sträcker sig 

utanför deras verksamhet.

Generellt är det upp till ledarna i varje lag att bestämma vilka regler och förhållningssätt som ska 

gälla i respektive lag. Föreningarna bistår inte ledarna med någon kunskap i alkoholfrågor i någon 

form av utbildning eller information. Det finns inga gemensamma riktlinjer eller regler som styr vad 

ledarna ska förhålla sig till. Det är ledarens eget omdöme och sunda förnuft som avgör vad som ska 

gälla i respektive lag. Föreningarna litar på att samtliga ledare har ett gott omdöme och det 

omdömet avgör hur de olika lagen får information och vad som ska gälla i alkoholfrågor. 

Hammarby har påbörjat ett arbete med att utveckla en alkoholpolicy, detta till följd av en incident 

som inträffade år 2006. Även KIF Örebro och Djurgården har börjat diskutera frågan om 

alkoholpolicy men det finns ingen alkoholpolicy i dagsläget. I Mallbackens IF och QBIK finns det 

ingen alkoholpolicy på grund av att det aldrig har inträffat något samt att de inte har känt något 

behov av en sådan. 

Även om det skulle ha funnits någon anledning till att arbeta med en alkoholpolicy, så visar det sig i 

intervjuerna att det troligen skulle bli svårt att ta fram en policy. Organisationerna är små och i 

många fall har de vi intervjuat arbetat en kortare tid i föreningarna. Det är en hög arbetsbelastning 

på de vi intervjuat, tiden räcker precis till för att sköta det dagliga arbetet. Föreningarna anser sig 

inte heller ha någon kunskap i alkoholfrågor och vet inte hur de ska gå tillväga för att ta fram en 

alkoholpolicy.

Fyra av fem föreningar (Mallbackens IF, Djurgården IF, KIF Örebro, Hammarby IF) tycker att det 

skulle vara bra att ha något regelverk eller liknande som kan vara till ett stöd för ledaren om något 

alkoholrelaterat problem skulle uppstå. QBIK tror att ett regelverk inte skulle ha en så stor betydelse 

för deras förening, då föreningen anser att det är så klart vad som ska gälla angående alkoholintag.

Enkätundersökningarna i dessa föreningar pekar på att det är få ledare som fått ta del av någon 

information om alkohol och de som fått information anser att den var ganska dålig. Vidare är det 
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cirka 50 % av spelarna i flicklagen som vet om att de fått ta del av information gällande alkohol 

samt att 30 % av spelarna är osäkra om dem fått någon information. Den information som de fått ta 

del av anses vara ganska bra. I dessa föreningar tror ungdomsspelarna att en alkoholpolicy med 

klara förhållningssätt hjälper spelaren till en positiv utveckling. Merparten (ca 90%) av 

ungdomsspelarna tror även att en alkoholpolicy skulle kunna vara ett stöd för ledaren i den dagliga 

verksamheten.

Samtliga ledare tror att en alkoholpolicy kan vara ett stöd för ledaren och att en alkoholpolicy skulle 

vara till hjälp för spelaren för en positiv utveckling.

Tre av fem föreningar (Hammarby IF, Djurgården IF, KIF Örebro) tror att en alkoholpolicy skulle 

kunna vara till hjälp för föreningen för att attrahera nya sponsorer. De två övriga tror inte att en 

alkoholpolicy skulle kunna bidra med något i sponsorfrågan.

Vad är orsaken till att föreningarna saknar en alkoholpolicy?

Sammanfattningsvis tror föreningarna att en alkoholpolicy skulle vara ett stöd för deras ledare. 

Vidare tror de också att de skulle kunna ha en fördel när föreningarna letar sponsorer. Vi kan ställa 

oss frågande till varför föreningarna inte skaffar en alkoholpolicy? Faktorer vi vet om som har en 

stor betydelse är att det inte finns några ekonomiska medel att lägga på en alkoholpolicy. 

Tidsbristen är den andra faktorn, det är få personer i dessa föreningar som ska sköta om den dagliga 

verksamheten. Därav finns det ingen tid i dagsläget till att ta fram en alkoholpolicy. 

Som vi tidigare nämner är det flera av dessa föreningar som inte har någon organisation med 

arbetsrutiner och dylikt. Det som de undersökta föreningarna lägger fokus på är att bygga en 

organisation och då i stort sett från grunden.

Även om nu tre (Hammarby IF, Djurgården IF, KIF Örebro) av dessa fem föreningar säger sig ha 

börjat diskutera kring en alkoholpolicy, så finns det ingen idag. Noteras bör att för bara en kort tid 

sedan hade dessa inte diskuterat frågan. 

Vi noterar att vissa föreningar inte diskuterat frågan om en alkoholpolicy. Detta med tanke på alla 

de skandaler som inträffat inom idrotten och den kritik som föreningar och förbund fått mottagit för 

att de inte har några alkoholregler. 

Om dessa föreningar skulle ha fått samma bidrag (femtio tusen kronor) som Skiljebo SK fått från 

projektet ”Mål utan alkohol” kanske det även i dessa föreningar skulle finnas en alkoholpolicy.
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Vilka fördelar kan det finnas med att arbeta med alkoholpolicy?

Utifrån intervjuerna och enkätundersökningarna ser författarna dessa fördelar med att arbeta med en 

alkoholpolicy:

 Det sker ett ställningstagande till alkoholfrågor då en policy utarbetas. Om alla i föreningen 

får vara med om att påverka dokument så skapas det en delaktighet. Styrkan i en sådan 

process är att det blir förankrat i hela föreningen.

 Det finns ett budskap om vilka förhållningssätt som gäller, därav försvinner eventuella 

tveksamheter.

 Ledaren behöver inte göra några egna tolkningar utifrån regler och förhållningssätt som är 

otydliga.

 Det blir ett förebyggande arbete med alkoholfrågor istället för krisåtgärder om något 

alkoholrelaterat problem skulle uppstå.

 Genom att det finns en struktur och regler så finns det ett stöd för ledaren att falla tillbaka på 

om det uppstår någon händelse där alkohol är inblandat. Det kan vara just detta som är 

avgörande för hur en ledare agerar om det skulle uppstå en panikartad situation. Med

kunskap om alkohol samt att ledaren är medveten om hur han eller hon ska gå vidare om ett 

problem uppstår, blir arbete smidigare utfört.

 Organisationen kan uppfattas som trygg och proffisionell gentemot omvärlden, såsom 

genom sponsorer och föräldrar. Detta kan ge en kvalitetsstämpel som SvFF talar om att en

alkoholpolicy kan bidra med.

 Kompetensen kring alkoholfrågor stärks i förening. Skiljebo SK nyttjar den kunskap ledarna 

och föräldrarna har i alkoholfrågor.

Vilka nackdelar kan vi då finna med att arbeta med en alkoholpolicy?

Det kan skapas en övertro på alkoholpolicyn om det inte bedrivs ett aktivt arbete med alkoholfrågor. 

Det finns en risk att alkoholpolicyn kan bli ett dokument som ligger på hyllan och det skapas en 

tillförlit till att arbete med alkoholfrågor som nu är uppklarade.

Om inte alkoholpolicyn tar ett avstamp från ett gemensamt beslut i föreningen och ett gemensamt 

ställningstagande då ökar risken att det inte efterföljs och blir något av ett alibidokument.

Noterbart är att ledare och spelare i Skiljebo SK inte har några annorlunda alkoholvanor jämfört 

med övriga föreningarnas spelare och ledare. Vi kan därför inte spekulera i om alkoholpolicyn 

bidrar till att ledare och spelares alkoholvanor skulle påverkas av en alkoholpolicy. 
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Sammanfattande diskussion utifrån intervjuerna och de ”regler” som finns inom idrotten och 

övriga samhället.

Vi vill nu återkomma till den diskussion vi förde i början av detta kapitel. Den kan sammanfattas 

som följer:

 SvFF ser ett medansvar i alkoholfrågor.

 SvFF har i vår mening inte en objektiv bild av fotbollsspelande ungdomars 

alkoholkonsumtion som verkar ligga tillgrund för fotbollens fostrande egenskaper.

 Det finns inga lagar eller regler som kräver att fotbollen måste ta ett ansvar.

 Det finns ett krav på näringslivet att arbeta med alkoholfrågor men inte inom idrotten som är 

den största uppsamlingsplatsen för barn och ungdomar.

Utifrån det ansvar som fotbollsföreningar anser sig ha i alkoholfrågor grundas deras 

ställningstagande. Ansvarsfrågan verkar inte ha diskuterats speciellt ingående i flertalet av 

föreningarna. Det faller sig då naturligt att det inte finns något tydligt ställningstagande hos de 

undersökta föreningarna. Om SvFF genom sina medlemsföreningar ska bidra till att skjuta 

alkoholdebuten uppåt i åldrarna, så krävs det att ansvarsfrågan diskuteras i föreningarna.

Är det ett tydligt ställningstagande och ett medansvar som nedan beskrivs som krävs för att det ska 

ske någon framgång i alkoholproblematiken?

Åke Andrén – Sandberg beskriver om alkoholens inverkan på kroppen i sin bok Idrott och 

alkohol.34 Det mest intressanta fann vi dock i bokens förord. Där skriver Bertil Göransson, 

styrelseordförande i Systembolaget tillika landshövding om det ansvar han anser fotbollsföreningar 

har i alkoholfrågan: 

 Förutom idrottsrörelsens primära ansvar att bedriva idrott är idrotten också en del av 

samhället. Idrotten kan därför inte ställa sig utanför samhällsproblemen.

 ”Det finns ett samhällsstöd inbyggt i våra anläggningar vare sig det riktar sig mot 

arenaidrotternas elitutövare eller mot frilufsgården, som har ‘vanliga’ motionärer som sin 

målgrupp.”

 Vidare så påpekar Bertil Göransson följande ”Såväl över statsbudgeten, som över 

landstingen och alla våra kommuner finns ett stöd till idrotten inbyggd. Idrotten kan därför 

inte ställa sig utanför samhällsproblemen. Idrotten kan därför inte passivt åse hur alkoholen 

idag är ett av våra stora sociala problemområden.”

                                                
34 Åke Andrèn - Sandberg, Idrott och alkohol (Göteborg: Ljung företagen i Örebro, 1990), s. 5.
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 Det är mycket viktigt att ledarna inom idrotten får en saklig och kunskapsrik information om

alkohol, samt att de är föredömen för alla de barn som finns inom idrottsrörelsen. Detta för 

att i förekommande fall ge råd, hjälp och stöd.

Det sista argumentet som tas upp kan kopplas samman med att: ”Ungefär 200 000 barn och 

ungdomar, 2-3 barn i varje klass, växer upp i en familj med alkoholism. För barn som växer upp i 

en otrygg hemmiljö är idrottsledaren en mycket viktig vuxen, en trygghet som de ofta saknar 

hemma.”35

Inser fotbollsföreningarna att om föreningen skulle ta samma medansvar gällande alkoholfrågor 

som SvFF tagit så skulle föreningarna kunna bidra till en stark och gemensam grundinställning i 

alkoholfrågor. Kan detta bidra till att SvFF:s syfte med projektet ”Mål utan alkohol” lättare skulle 

kunna nå en framgång. Om ledarna sedan får information och kunskap i alkoholfrågor, kan de i sin 

tur bidra med att påverka barn och ungdomar även i alkoholfrågor. 

Om SvFF ställde krav på fotbollsföreningar att dessa var tvungna att upprätta en alkoholpolicy, 

skulle problemet kring alkoholfrågor försvinna då? Vi finner att även om fler fotbollsföreningar 

väljer att arbeta med en alkoholpolicy tillföljd av SvFF: s projekt ”Mål utan alkohol”, så finns det 

begränsningar på föreningsnivå. Följande aspekter bör tas i beaktning: kulturen på orten, geografisk 

belägenhet, resurser i form av ekonomi, tid och kunskap samt struktur i organisationen. 

Sammanfattningsvis så är det många olika faktorer som påverkar alkoholarbete i såväl förbund som 

föreningar. Allt eller vissa delar av det ovannämnda, kan möjligen ha en inverkan på att vissa 

föreningar väljer att inte arbeta med alkoholfrågor i någon större omfattning. Tiden får utvisa vad 

som kommer att krävas av SvFF och fotbollsföreningar om det ska vara möjligt att skjuta 

alkoholdebuten upp i åldrarna.

4.1 Slutsats

Det är en stor skillnad i hur Skiljebo SK som har en alkoholpolicy arbetar med alkoholfrågor 

jämfört med de fem föreningar som inte arbetar med en alkoholpolicy. Dock skulle det krävas en 

mer ingående undersökning för att säkerställa i vilken grad en alkoholpolicy verkligen påverkar de 

aktiva spelarna och ledarna i alkoholfrågor i Skiljebo SK. Vi ser många fördelar med att föreningar 

arbetar med en alkoholpolicy samt att det finns många faktorer som medverkar till varför vissa 

föreningar inte arbetar med alkoholpolicy.

                                                
35Attityd, Från måste till vill (Stockholm: Nationellt forum, 2004), s. 9.
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4.2 Framtida forskning

Vi finner att det skulle vara intressant att genomföra en undersökning i alla föreningar som är 

delaktiga i projektet ”Mål utan alkohol”, och av dessa föreningar genomföra en mer ingående 

undersökning hur samtliga spelare och ledare uppfattar alkoholrelaterade frågor och om policyn 

verkligen gör någon nytta.

Framtida forskning inom närliggande områden skulle kunna vara: 

 Vad räknas som en anställning och vilket ansvar har en idrottsförening gentemot de 

kontraktsbundna spelarna? 

 Är en idrottsförening skyldig liksom en arbetsgivare att upprätta en rehabiliteringsplan om 

det visar sig att någon av en föreningens kontrakterade spelare har alkohol- eller 

drogproblem? 

 En annan intressant forskning är om det i framtiden skulle kunna ställas ett motkrav från RF, 

SvFF och kommunerna på deras medlemsföreningar att de måste arbeta aktivt med 

alkoholfrågor för att kunna få fortsatta ekonomiska anslag.
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Käll- och litteratursökning

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet var att undersöka fotbollsföreningarnas inställning till att arbeta med en 

alkoholpolicy. Mer specifikt avser vi att jämföra en förening som har en alkoholpolicy (Skiljebo 

SK) med fem fotbollsföreningar som saknar en alkoholpolicy.  

Huvudfrågeställningar har varit.

 Hur arbetar Skiljebo SK med alkoholpolicyn och alkoholfrågor?

 Hur har Skiljebo SK: s alkoholpolicy mottagits av spelare och ledare?

 Hur arbetar fotbollsföreningar som inte har en alkoholpolicy med alkoholfrågor?

 Hur ser spelare och ledare i icke alkoholpolicy föreningar på alkoholfrågor?

 Vad är orsaken till att föreningarna saknar en alkoholpolicy?

 Vilka för- respektive nackdelar kan det finnas med att arbeta med alkoholpolicy? 

VAD?

Ämnesord Synonymer

Alkohol

Idrott

Policy

Policydokument

Förändringsarbete

Sport

VARFÖR?

Vi har valt ovanstående ämnesord för att de stämmer överense med uppsatsens område. Idrott 

och alkohol är breda områden vilket lett till många träffar som inte riktar sig exakt till vad 

undersökningen syftar till



58

HUR?

Databas Söksträng Antal 

träffar

Antal relevanta

träffar

IRIS

IRIS

IRIS

DIVA

DIVA

Googles

Uppsatser.se

Artikelsök

Idrott och alkohol

Policy

Alkohol

Policy

Alkoholpolicy

Idrott och alkohol

Idrott och alkohol

Alkoholpolicy

41

28

170

2

6

166 000

2

3

15

10

20

2

4

2

3

KOMMENTARER: 

Eftersom vi inte hittat någon som gjort en liknande undersökning, har det vart svårt att hitta 

något material som inriktar sig mot vårt ämnesområde. Det har vart svårt att få träffar om 

alkoholpolicy inom idrotten. De träffar vi fått om alkoholpolicy inom idrotten inriktar sig 

mest på föreläsningar samt hur en förenings alkoholpolicy ser ut.
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Bilaga 1 – RF riktlinjer för alkohol och tobak inom idrotten
© Riksidrottsförbundet

Alkoholpolitiska riktlinjer

Vi vill inom idrottsrörelsen "bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt och kulturellt". Inom idrotten lär vi oss också "hur kroppen fungerar och 

tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger". Dessa citat, 

från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också 

för idrottens inställning i alkoholfrågan. Droger i olika former är negativt för idrotten. 

Nedanstående riktlinjer och handlingsplaner behandlar dock endast alkohol och nikotin.

Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt 

senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett 

medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor.

En undersökning från CAN (Centralorganisationen för alkohol och narkotikaupplysning) visar att 

idrottsungdomar dricker ungefär lika mycket alkohol jämfört med riksgenomsnittet. Tolv procent av 

våra barn och ungdomar växer också upp i hem där minst en av föräldrarna är missbrukare.

Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I 

föreningarna blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande.

Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv 

faktor. Det är i denna vardagsverksamhet idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot 

alkoholens skadeverkningar. Undersökningen från CAN visar att det utöver denna ordinarie 

idrottsverksamhet också behövs riktade insatser mot alkoholen. 

Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. 

Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på 

idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som 

vuxna förebilder. 

Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens 

skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och

diskussioner som rör attityder och värderingar.
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Vad innebär detta?

Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med 

idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och 

från dessa. 

Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten. I det 

fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har 

arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas. 

Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att 

förhindra medhavda alkoholdrycker. 

Att idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid 

utskänkning av alkoholdrycker. Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och s k folköl vid 

idrottsevenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att 

förhindra överkonsumtion och att det kommer minderåriga till del. 

Att idrottsföreningar och förbund uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring 

av alkohol. 

Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s k lättdrycker, vilka kan 

förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet. 

Att idrottsföreningar och förbund i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan 

uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion. 

Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på 

gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller 

enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att de 

representerar hela idrotten och uppträder därefter. 

Att idrottsföreningar och förbund tar avstånd från vissa fria supporterföreningars s k supporteröl. 

Att SF i samverkan med SISU och nykterhetsrörelsen tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning 

för att stimulera förbund, förenigar, ledare och aktiva till diskussioner i syfte att nå en samlad policy 

anpassad efter det egna förbundets och den egna föreningens förutsättningar.
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Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och 

ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva 

speciellt stöd.

Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

Riktlinjer för tobak presenteras inte. (Författarnas anmärkning).
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Bilaga 2 - Svenska Fotbollförbundets alkoholpolitiska riktlinjer

(Beslutade av Förbundsstyrelsen vid styrelsemötet den 18-20 januari 2002)

Vi vill bedriva vår fotboll så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt. Detta är utgångspunkten för vår inställning i alkoholfrågan. Droger i olika 

former är negativt för fotbollen. Nedanstående riktlinjer och handlingsplaner behandlar dock endast 

alkohol och nikotin. Fotbollen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen 

och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största idrott har vi ett 

medansvar när det gäller fotbollsungdomars alkoholvanor. Undersökningar gjorda på skånska 

idrottsungdomar (rapport publicerat år 1996) visar också att dessa använder alkohol i mindre 

utsträckning jämfört med riksgenomsnittet. Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och 

ungdomar att värna om sin kropp. I föreningarna blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, 

som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre 

aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet fotbollen ger sitt 

viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att 

erbjuda en trygg fotbollsmiljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta 

sina barn delta i fotbollen föreningsverksamhet. Detta ställer också krav på våra ledare, som i sin 

samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Vad innebär detta?

Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med 

fotbollsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och matcher eller resor till och 

från dessa.

Att då myndighetsbeslut fattats som gör att försäljning av alkoholdrycker förekommer i samband 

med större arrangemang av evenemangskaraktär arrangerande förbund/förening har ett särskilt stort 

ansvar för att ordningskravet beaktas.

Att vi i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt 

leda till ökad alkoholkonsumtion.

Att vi är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än gemene man när det 

gäller förhållandet till alkohol.

Att vi tar upp alkoholfrågorna i vår ledarutbildning.
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Att vi då det gäller marknadsföring av drycker med alkoholinnehåll inte utformar egna regler men 

givetvis följer de som återfinns i gällande lagar. Därutöver följer vi även Konsumentverkets 

riktlinjer avseende marknadsföring av alkoholdrycker.
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Bilaga 3 - Frågeguide till Skiljebo SK

Allmänna frågor

 Hur upplever ni idrotten och alkohol?
 Är alkoholen något som påverkar er förening
 Hur har det utspelat sig
 Varför har ni infört en alkoholpolicy, fanns det ett behov
 syftet
 Fungerade det inte innan

Projektet ”Mål utan alkohol”

 vad tycker ni om det
 hur har det ekonomiska stödet vart
 hur har hjälpen varit
 uppföljning

Införandet

 Hur har processen med införandet av alkoholpolicyn gått tillväga, från start till mål?
 Vad har ni motiverat införandet med?
 fysiologiskt
 förebilder
 förebild i regionen
 Hur motiverar ni alkoholpolicyn för en spelare i 14 års ålder?
 Vad har införandet av policyn krävt från er, svårigheter?
 kostnad
 tidsåtgång
 komplikationer
 motstånd

Vad kostar det att upprätthålla alkoholpolicyn?

 tid
 pengar

Hur finansieras policyarbetet?

Hur arbetar ni med alkoholpolicyn i föreningen?

 information
 föreläsningar
 förbud och regler
 fadder verksamhet
 avslutningar, fester
 uppförande utanför föreningen
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Hur ser strukturen ut?

 huvudansvariga
 grupper
 krisgrupper
 vilka har kompetensen
 handlingsplan

Hur uppfattar ledare och spelare arbetet med alkoholpolicyn?

 är det ett stöd
 är det en belastning
 hur får de hjälp/stöd 

Hur når ni ut med budskapet i föreningen?

 föräldrar
 ledare
 spelare
 kontrakt

Används seniorer som förebilder?

Hur kontrollerar ni att alkoholpolicyn efterföljs?

Vilka svårigheter ser du i detta arbete?

Hur har alkoholpolicyn mottagits av ledare/spelare/anhöriga?

Revideras policyn, På vilket sätt?

Samarbete med andra föreningar eller organisationer?

 skolor
 kommunen
 andra organisationer, typ IOGT - NTO
 Föräldrar, föräldragrupper
 Andra föreningar

Vilket ansvar har Skiljebo i alkoholfrågor?

Var tar ert ansvar slut?

En kris uppstår

En tjej född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?
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Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser det. Vad gör du?

Nyttan

 Vad har policyn givit er rent konkret?

 Ekonomiskt

 Good Will, bad will.

 Sponsorer

 Rekrytering

 Förebyggande

 Skandaler

 Fysiologiskt

Vilken glädje har ni haft av alkoholpolicyn?

Vilka reaktioner har det blivit, internt, externt?

Ser ni er som förebilder gentemot?

 Regionen

 Andra lag

Policydokumentet

 Var finns det?

 Vem kan påverka det?

 Finns det något som saknas i ert arbete/policyn?
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Bilaga 4 - Frågeguide till klubbar utan alkoholpolicy

Fotboll och alkohol

 Hur upplever ni alkoholfrågor inom idrotten?

 Är alkoholen något som påverkar er förening?

 Vilket ansvar har ni i alkoholfrågor?

 Var tar ert ansvar slut?

”Mål utan alkohol”

 Vad känner ni till om SvFF:s projekt ”Mål utan alkohol”?

Hur arbetar ni med alkoholregler och information om alkohol i föreningen?

 Information

 Föreläsningar

 Förbud och regler

 Fadder verksamhet

 Avslutningar, fester

 Vilka regler och förhållningssätt gäller på resor

 Uppförande utanför föreningen

Ser ni er som förebilder och i så fall på vilket sätt?

 Regionen

 Andra lag

 Används seniorer som förebilder
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Hur ser strukturen ut?

 Huvudansvariga

 Grupper

 Krisgrupper

 Krisplan

 Vilka har kompetensen i alkohol frågor

 Handlingsplan

Hur når ni ut med budskapet i föreningen?

 Föräldrar

 Ledare

 Spelare

 Kontrakt

 Hur kontrollerar ni att den efterföljs, kontroll?

Samarbetar ni med andra organisationer?

 Skolor

 Kommunen

 Andra organisationer, Typ IOGT -NTO, Mhf.

 Föräldrar, föräldragrupper

 Andra föreningar

En kris uppstår, handlande då något tråkigt inträffar?

En tjej född -93 dyker upp på träningen/match och luktar sprit och kräks, vad gör ni?

Under ett läger så beställer en ledare in en öl till maten, när ungdomarna sitter vid samma bord, du 

ser det. Vad gör du?

Varför finns det ingen alkoholpolicy

 Ekonomi

 Kompetens

 Tidsbrist
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Kan en alkoholpolicy bidra med någon ”nytta” till föreningen?

 Tror ni att en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta ert arbete med sponsorer?

 Tror ni att en uttalad alkoholpolicy skulle underlätta ert arbete med rekrytering spelare och 

ledare?

 Tror ni att en alkoholpolicy skulle kunna fungera som ett stöd för ledare och spelare i 

föreningen/klubben?
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Bilaga 5 – Frågor, Enkätundersökning

Vi är två studenter från Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm som nu skriver vårt 

examensarbete, detta görs i samarbete med Svenska fotbollsförbundet (SvFF). Syftet är att 

undersöka varför vissa fotbollsklubbar inte använder sig av alkoholpolicy samt vilken eventuell 

nytta det kan innebära att arbeta med en sådan. Vi vill genom denna enkätundersökning skapa oss 

en bild av hur ledare och spelare ser på alkohol samt hur informationen om alkohol sprids i er 

klubb.

Alla svar kommer att behandlas anonymt, dvs. ingen kommer att kunna utläsa vad du svarat. 

Ålder: Kön: Antal år som spelare i föreningen:

1. Dricker du alkohol?

* Ja * Nej * vill ej svara

2. Om ja, ungefär hur ofta? Ange med siffror det du tycker bäst stämmer överense.

* ….ggr/vecka * ….ggr/mån * …….ggr/år

3. Har du druckit alkohol någon gång dagen innan match/träning?

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej, aldrig

4. Vet du om någon av dina lagkamrater druckit alkohol dagen innan träning/match?

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej, aldrig

5. Vet du om någon av dina ledare druckit alkohol dagen innan träning/match?

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej, aldrig

6. Har du fått ta del av någon information från din förening gällande alkoholfrågor?

* Ja * Nej * Vet ej



71

Om Nej på fråga 6, gå till fråga nummer 12 

7. Hur har du fått ta del av informationen? Fler en ett svarsalternativ är möjligt.

* via möten * via informationsblad * från styrelsen/ledningen * från tränaren

……………………………………………… annat alternativ

8. Uppskattningsvis hur ofta får du sådan information?

En gång i veckan * En gång i månaden *…… ggr/år

9. Kan du kort beskriva vad informationen innehöll, exempelvis regler, alkoholens 

biverkningar etc?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

10. Hur bra tycker du att innehållet i informationen var?

Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig        Mycket dålig.  

11. Påverkar den information som du har fått ta del av, ditt förhållande till alkohol och 

fotboll?

* Ja, mycket * Ja, till viss del * Nej 

12. I vilken utsträckning tror du att en alkoholpolicy med klara förhållningssätt är till ett stöd 

för ledaren i den dagliga verksamheten?

Ringa in på skalan där fem är ”I hög grad” och ett är ”inte alls” 

5 4 3 2 1
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13. I vilken utsträckning tror du att en alkoholpolicy med klara förhållningssätt hjälper till en 

positiv utveckling för den enskilda spelaren?

Ringa in på skalan där fem är ”I hög grad” och ett är ”inte alls”

 5 4 3 2 1

14. Finns det något som du vill tillägga gällande alkohol och fotboll, bra som dåligt? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Tack för ditt engagemang och medverkan, lycka till med fotbollen!

Med vänliga hälsningar. 

Aimo Ståhlberg Henrik Bergling 

Sportmanagement programmet GIH Stockholm


