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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa om det finns skillnader mellan elever som läser specialidrott 

på gymnasieskolan och elever som inte gör det, samt mellan könen, när det gäller användning 

av tobak och alkohol. För att uppfylla syftet, utformades följande frågeställningar: (1) Hur 

stor andel av eleverna som läser specialidrott- respektive inte läser specialidrott, har använt 

eller använder tobak och dricker alkohol? (2) Hur ofta använder eleverna tobak och hur ofta 

dricker de alkohol? (3) Finns det skillnader mellan könen när det gäller tobaks- och 

alkoholanvändning och hur ser dessa skillnader i så fall ut? (4) Vilka är de främsta 

anledningarna till varför eleverna använder eller inte använder tobak och alkohol? (5) 

Uppfattar eleverna att ämnet specialidrott har påverkat deras beslut att inte använda tobak och 

alkohol? 

 

Metod 

En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar och en 

gruppenkät genomfördes med gymnasieelever som uppfyllde studiens kriterier. Eleverna 

delades in i två grupper utifrån hur de svarat på enkäten, en grupp med elever som läste 

specialidrott och en grupp som inte gjorde det. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen.  

 

Resultat 

Endast 21 procent av specialidrottseleverna och 62 procent av eleverna som inte läste 

specialidrott hade någon gång rökt cigaretter. Skillnaderna i användandet av snus var små 

mellan grupperna, 21 procent respektive 28 procent. Betydligt mindre andel 

specialidrottselever hade någon gång druckit alkohol, 66 procent jämfört med 83 procent. 

Specialidrottseleverna som rökte cigaretter eller snusade gjorde det oftast mer sällan än en 

gång i månaden medan eleverna som inte läste specialidrott oftast gjorde det varje dag. När 

det gäller att dricka alkohol så var det vanligast bland specialidrottseleverna att dricka mer 

sällan än en gång i månaden och bland eleverna som inte läste specialidrott att dricka en till 

tre gånger i månaden. Det fanns en del skillnader mellan könen men den enda skillnaden som 

var signifikant var att fler pojkar i gruppen som inte läste specialidrott hade snusat någon 

gång. Av de eleverna i båda grupperna som inte rökte, snusade eller drack alkohol uppgav de 

flesta att de inte gjorde det på grund av hälsoskäl. Specialidrottseleverna drack alkohol för att 

bli mer sociala medan eleverna som inte läste specialidrott drack alkohol för att det är gott. 

Majoriteten av specialidrottseleverna anser att ämnet specialidrott inte påverkat deras beslut 

att avstå från tobak och alkohol. 

 

Slutsats 

Färre elever som läste specialidrott hade någon gång rökt cigaretter och druckit alkohol 

jämfört med de som inte läste specialidrott. Specialidrottseleverna som rökte cigaretter och 

drack alkohol, gjorde det mer sällan än de elever som inte läste specialidrott. Eleverna i 

grupperna dricker alkohol av olika anledningar. Hälsan och att kunna prestera bra i sin idrott 

är av stor betydelse för specialidrottseleverna och de främsta anledningarna till att så få elever 

använde tobak och alkohol. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Tobaks- och alkoholanvändningen är ett stort problem både i Sverige och i resten av världen. 

Tobaksepidemin är ett av de största hoten någonsin mot folkhälsan. Enligt World Health 

Organization, WHO, dör närmare sex miljoner människor varje år till följd av 

tobaksanvändning. Av dessa dödsfall är över fem miljoner resultatet av direkt användning av 

tobak. Resterande dödsfall, över 600 000, är människor som blivit utsatta för passiv rökning. 

Upp till hälften av alla tobaksanvändare kommer förr eller senare dö till följd av en 

tobaksrelaterad sjukdom. (World Health Organization 2014-05a) Några av dessa sjukdomar är 

olika former av cancer, kardiovaskulära- och respiratoriska sjukdomar (World Health 

Organization 2004, s.1). 

 

 Enligt WHO dör 3.3 miljoner människor varje år till följd av en ohälsosam 

alkoholkonsumtion. Det motsvarar 5.9 procent av all dödlighet i världen. En ohälsosam 

alkoholkonsumtion är en orsak som är relaterad till över 200 sjukdomar och skadetillstånd. 

Ohälsosam alkoholkonsumtion rankas som en av de fem högsta riskfaktorerna relaterade till 

sjukdomar, funktionsnedsättning och död. Några av dessa sjukdomar är levercirros, olika 

former av cancer och kardiovaskulära sjukdomar. (World Health Organization 2014) Många 

av skadetillstånden uppstår på grund av våld och trafikolyckor där alkohol är inblandat 

(World Health Organization 2014-05b). Det finns även forskning som visar att en låg till 

måttlig alkoholkonsumtion kan ha positiva effekter på hälsan. Forskningen visar att personer 

som helt avstår alkohol får en förhöjd risk för hjärt- och kärlrelaterad dödlighet jämfört med 

de som har en måttlig konsumtion. Dock visar forskning även att det är vanligare att personer 

som helt avstår alkohol har en mer stillasittande fritid, låg total fysisk aktivitet, diabetes, högt 

blodtryck, fetma och dåligt självrapporterat allmänt hälsotillstånd. Viktigt att tänka på är även 

varför människor helt avstår alkohol. Det kan till exempel bero på att de tidigare har haft 

alkoholproblem eller inte får dricka på grund av medicinering eller sjukdom. Alla dessa 

faktorer är kända riskfaktorer och har ett starkt samband med ökad sjuklighet och dödlighet 

och kan i sig vara den egentliga orsaken till resultaten. (Mattsson, Ekblom & Unogård 2014, 

s. 11f). 
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Det bedrivs mycket forskning inom ämnet och i flera länder har idrottande studenters vanor 

undersökts och jämförts med resterande population. I Sverige har endast ett fåtal studier 

undersökt idrottares tobaks- och alkoholvanor. Inga tidigare studier har undersökt hur ämnet 

specialidrott förmedlar kunskaper kring tobak och alkohol. Därför kommer denna studie att 

undersöka om det finns skillnader mellan svenska elever som läser specialidrott och elever 

som inte läser specialidrott på gymnasieskolan när det gäller användning av tobak och 

alkohol. Studien kommer att undersöka om det finns skillnader mellan könen, hur många 

elever som använder tobak och alkohol, hur ofta eleverna använder det, varför de gör det eller 

varför de inte gör det samt hur ämnet specialidrott har påverkat deras tobak- och 

alkoholvanor. 

 

1.2 Bakgrund 

I Sverige finns det sedan en lång tid tillbaka en allmän uppfattning om att alkohol och tobak 

inte hör ihop med idrott. Ändå är det inte ovanligt att tobak och framför allt alkohol 

förekommer både i samband med idrottsevenemang och bland idrottare. 

 

1.2.1 Kunskap om tobak och alkohol i skolan 

I läroplanen för gymnasieskolan skriver skolverket att skolans uppdrag är att uppmärksamma 

hälso- och livsstilsfrågor samt skapa förutsättningar för eleverna att regelbundet bedriva 

fysisk aktivitet. I målen som skolan ska sträva mot står det att det är skolans ansvar att varje 

elev har kunskaper om förutsättningar för en god hälsa. Det ligger i rektorns ansvar att varje 

elev får kunskaper om tobak och alkohol i skolan. (Skolverket 2011b, s. 7 ff) 

 

Under den obligatoriska skolgången läser alla elever i Sverige ämnet idrott och hälsa. I 

kursplanen för ämnet står det i centrala innehållet att eleverna ska känna till sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa (Skolverket 2011a, s. 53). De elever som får ett 

godkänt betyg i ämnet från grundskolan, ska redan när de börjar gymnasieskolan ha en viss 

kunskap om tobak och alkohol samt dess effekter. De elever som väljer att studera vidare i 

gymnasieskolan, efter den obligatoriska skolgången, fortsätter att läsa idrott och hälsa. Idrott 

och hälsa 1 är den första kursen inom ämnet på gymnasieskolan och är obligatorisk för alla 

programmen. I kursplanen för Idrott och hälsa 1 står det att eleverna ska få kunskaper om hur 

olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa. I det centrala innehållet för ämnet står det 
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att undervisningen i kursen ska behandla drogers betydelse för hälsan och prestationen. 

(Skolverket 2011b, s. 83 ff) Kunskaperna om tobak och alkohol ska under den första kursen i 

idrott och hälsa på gymnasieskolan utvecklas och fördjupas. 

 

1.2.2 Ämnet specialidrott 

Specialidrott är ett ämne i den svenska gymnasieskolan som inte är obligatorisk. Ämnet 

möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom vald idrott. 

Undervisningen i ämnet behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. 

Ämnets syfte är att utveckla elevernas idrottsliga förmåga samt ett etiskt förhållningssätt till 

idrott och det egna idrottsutövandet. Eleverna ska dessutom utveckla kunskaper om 

människokroppens funktion samt olika faktorer som har betydelse för prestationsförmågan 

(Skolverket 2011). De elever som väljer att läsa ämnet specialidrott ska få en möjlighet att 

utveckla sina kunskaper kring hur tobak och alkohol påverkar prestationsförmågan i relation 

till sin idrott. Specialidrott kan man läsa på tre olika nivåer. De två utbildningarna som är 

elitinriktade kallas för riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar 

(NIU). Det tredje sättet att läsa specialidrott på är om det ingår i programfördjupningen eller i 

det individuella valet och då kallas det för lokal idrottsutbildning (LIU). (Skolverket 2013-04-

09) 

 

1.2.3 Specialidrottselevers bakgrund 

I en utvärdering av ämnet specialidrott undersöktes 654 elever som läser specialidrott på 

antingen en vanlig gymnasieskola eller ett riksidrottsgymnasium. Av dessa 654 elever så var 

40 procent kvinnor och 60 procent män. Utvärderingen visar att endast fyra procent av 

eleverna som läste specialidrott hade ett annat ursprungsland än Sverige och sex procent hade 

föräldrar med utländsk bakgrund. Utvärderingen visade att 52 procent av de undersökta 

elevernas föräldrar hade högskoleutbildning. Jämförs dessa siffror med nationell statistik för 

alla gymnasieelever, så finns en viss underrepresentation när det gäller föräldrar med utländsk 

bakgrund och en överrepresentation när det gäller föräldrar med högskoleutbildning. (Ferry & 

Olofsson 2009, s. 24 ff) 

 

Enligt samma utvärdering som ovan lever specialidrottseleverna i en miljö som är mycket 

idrottspositiv. Elevernas föräldrar har själva erfarenheter inom idrotten antingen som 
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idrottsutövare, tränare eller åskådare. De flesta personer runt omkring eleverna är därför 

mycket positiva till deras idrottsinriktade gymnasiestudier. Enligt utvärderingen var en klar 

majoritet av eleverna som läste specialidrott elitidrottsinriktade. Av eleverna på 

riksidrottsgymnasium svarade 93 procent att det satsar mot nationell eller internationell 

toppnivå. Motsvarande siffra på samma fråga för eleverna som läste specialidrott på en vanlig 

gymnasieskola var 70 procent. Det är något vanligare bland flickorna att vara elitsatsande än 

bland pojkarna. Däremot siktade fler pojkar än flickor mot en professionell karriär inom 

idrotten. Strax under hälften av eleverna som läste specialidrott hade valt ämnet för att ”kunna 

ha så roligt som möjligt under skoltiden”. Enligt författarna är det ett svar som ska tolkas 

bokstavligt, det vill säga att idrottsstudierna betraktas som något positivt för hela skolgången 

och inte att det bara är en möjlighet att ”slippa plugga”. De främsta anledningarna som 

eleverna uppgav var däremot att de är intresserade av att idrotta och vill utvecklas till 

elitidrottare. (Ferry & Olofsson 2009, s. 24 ff) 

 

1.2.4 Skolverkets arbete med tobak och alkohol 

År 2011 påbörjade Skolverket, på uppdrag från regeringen, arbetet med ett särskilt ANDT-

uppdrag (alkohol, narkotika, dopning och tobak) som pågick fram till slutet av 2014. I 

ANDT-strategin finns sju långsiktiga mål som anger inriktningen för uppdraget. 

 

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol, och tobak ska minska. 

 

2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller 

tobak. 

 

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller 

debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska succesivt minska. 

 

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 

narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska. 

 

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha en ökad tillgänglighet till vård och stöd 

av god kvalitet. 

 

6. Antal döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel eller tobak ska minska. 

 

7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. 
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Uppdraget berör dels ett större perspektiv av hälsofrämjande skolutveckling och dels ett 

mindre perspektiv med fokus på kvaliteten i undervisningen om tobak och alkohol. 

(Skolverket 2014, s. 2 ff) 

 

1.2.5 Lägesrapport om tobaks- och alkoholanvändning 

I en lägesrapport från skolverket om tobak och alkohol så visade statistik kring mål 3, i 

Skolverkets och regeringens ANDT-strategi, att ungdomars användning av alkohol och/eller 

tobak har minskat över tid. I 2013 års lägesrapport noterades en rekordlåg konsumtion av 

alkohol. I 2014 års mätningar låg resultaten kvar på samma rekordlåga nivåer och i vissa fall 

till och med lägre. Resultaten betyder att det för andra året i rad är färre än hälften av eleverna 

i årkurs 9 som dricker alkohol. Även användningen av tobak visade en sjunkande trend i 

årskurs 9 för både flickor och pojkar. Det samma gäller resultaten för flickorna i år 2 i 

gymnasieskolan. Resultaten för pojkar visade däremot en ökad användning av tobak i 

gymnasieskolan. Den dagliga användningen av tobak sjunker emellertid för både flickor och 

pojkar i årskurs 9 och år 2 i gymnasieskolan. (Skolverket 2014, s. 2 f) 

 

Andelen tobaksanvändare i hela Sverige är högt i ett internationellt perspektiv 

(Folkhälsomyndigheten 2014). En studie visade att av hela Sveriges befolkning rökte 22 

procent och skillnaderna mellan könen är små. Däremot så fanns det skillnader mellan könen 

när det gäller användningen av snus, 25 procent av männen snusade och 6 procent av 

kvinnorna. (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2014, s. 137 ff) Det var 

även vanligare att män konsumerade alkohol jämfört med kvinnorna, 88 procent jämfört med 

82 procent (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2014, s. 41). 

 

1.2.6 Historiskt perspektiv 

Historiskt sätt har användningen av tobak och alkohol minskat. Från år 1971 till idag så har 

andelen alkoholkonsumenter minskat kraftigt bland årskurs 9 elever. Statistik för 

gymnasieelever finns endast från år 2004 och framåt och där har det också skett en minskning 

över tid. (Gripe 2013, s. 23) Andelen rökare har minskat kraftigt från 70-talet bland årskurs 9 

eleverna och när det gäller gymnasieeleverna så har andelen rökare minskat från år 2004, men 

inte lika kraftigt. Även användning av snus har minskat över tid bland alla  
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elevgrupperna (Gripe 2013, s. 44 ff). 

 

1.3 Forskningsläge 

Det finns en hel del forskning gjord kring ungdomars tobaks- och alkoholanvändning. 

Däremot finns det betydligt mindre forskningen specifikt om unga idrottande elevers tobaks- 

och alkoholanvändning och den forskning som finns kommer från ett fåtal länder. Under detta 

avsnitt presenteras den litteratur som anses relevant för studien. Forskningsläget inleds med 

att presentera studier om ungdomars tobaks- och alkoholanvändning för att därefter presentera 

studier om idrottande elevers användning av tobak och alkohol. 

 

1.3.1 Svenska elevers tobaks- och alkoholvanor 

I en rapport gjord av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning undersöktes 

svenska elevers rök-, snus- och alkoholvanor. I rapporten deltog 4328 elever från 

gymnasieskolans årskurs 2. Rapporten visade att 25 procent av pojkarna och omkring 31 

procent av flickorna har rökt någon gång under de senaste 12 månaderna. Av eleverna svarade 

omkring nio procent av pojkarna och omkring 14 procent av flickorna att de rökte dagligen 

eller nästan dagligen. (Gripe 2013, s. 44 ff) Det var betydligt vanligare att pojkar snusade än 

att flickorna gjorde det. Av pojkarna i gymnasieskolan uppgav ungefär 22 procent av eleverna 

att de hade snusat någon gång under de senaste 12 månaderna och fortfarande gjorde det. 

Omkring 14 procent av pojkarna i gymnasieskolans årskurs 2 uppgav att de snusade dagligen 

eller nästan dagligen, det vill säga att de var frekventa snusare. Av flickorna var det endast 5 

procent som snusade och av dessa var det mindre än 2 procent som uppgav att de var 

frekventa snusare. (Gripe 2013, s. 49 ff) Av eleverna var 77 procent av både pojkarna och 

flickorna alkoholkonsumenter (Gripe 2013, s. 23). 

 

1.3.2 Idrottares tobaks- och alkoholvanor 

En svensk studie visade att 18 åriga svenska elitidrottare drack i större omfattning än de som 

inte idrottade alls. Resultaten visade att av elitidrottarna drack 62 procent och av de som inte 

tränade alls drack endast 49 procent. Av elitidrottarna så drack de som var aktiva i lagidrott 

mer än de som var aktiva i individuella idrotter. (Trondman 2005, s. 7 f) En annan studie 

visade att betydligt fler svenska ungdomar som var fysiskt aktiva (2-7 gånger/veckan) var 
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alkoholkonsumenter jämfört med de som inte tränade alls, omkring 77 procent jämfört med 

63 procent bland pojkarna och 81 procent jämfört med 69 procent bland flickorna. Däremot 

var färre av de fysiskt aktiva ungdomarna rökare jämfört med de som inte tränade alls. Av de 

fysiskt aktiva pojkarna rökte omkring 8 procent varje dag eller nästan varje dag och av de 

pojkar som inte var fysiskt aktiva rökte 14 procent. Motsvarande siffror för flickorna var 14 

procent respektive omkring 25 procent. (Stark & Romelsjö 2003, s. 24) 

 

I en studie undersöktes tobaks- och alkoholvanor bland elever som studerade på ”Norweigan 

Elite Sport High School”. Dessa elever jämfördes med andra elever som studerade på vanliga 

skolor och ingick i en kontrollgrupp. Författarna beskriver studenterna vid ”Norweigan Elite 

Sport High School” som extremt talangfulla i sina idrotter och de ges bästa förutsättningar för 

att lyckas inom respektive idrott. Betydlig fler elever i kontrollgruppen rökte jämfört med de 

idrottande eleverna. Det var även vanligare bland elever i kontrollgruppen som inte var 

involverade i organiserade idrottsaktiviteter att röka. Skillnaderna bland könen i de båda 

grupperna var små och inte av betydelse. Även när det gäller användning av snus så 

rapporterade en större andel i kontrollgruppen att de snusade jämför med idrottarna. Det var 

vanligare att pojkarna i båda grupperna använde snus. (Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, s. 

440 ff) 

 

I samma studie uppgav 63 procent av kontrollgruppen och 37 procent av idrottarna att de 

drack alkohol. Resultaten visade relativt stora skillnader mellan könen i gruppen med 

idrottande elever. Av flickorna drack 43 procent alkohol och för pojkarna var motsvarande 

siffra 31 procent. Vanligast för dessa pojkar (68 procent) och flickor (71 procent) var att 

dricka alkohol vid färre tillfällen än en gång i månaden. I kontrollgruppen var det vanligast att 

dricka alkohol en till tre gånger i månaden och resultaten omkring 63 procent var lika för båda 

könen. Omkring 3 procent av idrottarna uppgav att de drack alkohol en gång i veckan och 

omkring 1 procent uppgav att de drack flera gånger i veckan. (Martinsen & Sundgot-Borgen 

2014, s. 441 f) 

 

I en Nordamerikansk studie jämfördes idrottande collegestudenter i USA med 

collegestudenter som inte idrottade. Resultaten visade att det var något fler manliga idrottande 

studenter som drack alkohol jämfört med männen som inte idrottade. De manliga studenterna 

som inte idrottade drack alkohol under fler veckodagar än de idrottande manliga studenterna. 

Däremot rapporterade de idrottande studenterna att vid 40 procent av tillfällena då de 
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konsumerade alkohol så drack de mycket alkohol, jämfört med de andra manliga studenterna 

som endast drack mycket alkohol drygt var fjärde gång. Total andel studenter som drack 

alkohol bland kvinnorna var drygt 91 procent i de båda grupperna. De kvinnliga idrottande 

studenterna drack alkohol under färre veckodagar än de kvinnor som inte idrottade. Betydligt 

färre av både de manliga och kvinnliga idrottande studenterna uppgav att de någon gång rökt 

cigaretter. (Yusko, Buckman, White & Pandina 2008, s. 282 ff) 

 

Andra studier visade att en större andel idrottsstuderande män och kvinnor på college i USA 

deltog i fester där de drack mycket alkohol jämfört med män och kvinnor som inte idrottade 

(Leichliter, Meilman, Presley & Cashin 1998, s. 258; Wechsler, Davenport, Dowdall, 

Grossman & Zanakos 1997, s. 197). Leichliter et al. (1998, s. 258) visade att 

idrottsstudenterna konsumerade mer alkohol per vecka än de studenter som inte idrottade. 

Wechsler et al. (1997) visade i sin studie att både de idrottsstuderande männen och kvinnorna 

drack sig berusade oftare än de studenter som inte idrottade. När de drack alkohol så drack 

även fler idrottande studenter bara för att bli fulla jämfört med de som inte idrottade. 

(Wechsler et al. 1997 s. 196 ff) Forskning från Nya Zeeland visade att elitidrottare på 

regionnivå konsumerar en stor mängd alkohol jämfört med idrottare på internationell elitnivå 

och idrottande motionärer (O’Brien, Ali, Cotter, O’Shea & Stannard 2007, s. 378). De 

idrottande männen använde sig av tuggtobak betydligt oftare än alla andra deltagare i studien. 

Nästan inga kvinnor (färre än 1 procent) använde sig av tuggtobak. Idrottande studenter rökte 

cigaretter i mindre utsträckning jämfört med de andra studenterna. (Wechsler et al. 1997, s. 

196 ff) 

 

1.3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

De flesta studier visade att fler idrottare var alkoholkonsumenter jämfört med de som inte 

idrottade. Idrottarna drack ofta också mer alkohol och drack oftare för att bli berusade. Den 

enda studie som avvek från detta var en norsk studie där elitsatsande elever undersöktes. Alla 

studier visade att färre idrottare rökte cigaretter. Andra tendenser som går att avläsa från den 

tidigare forskningen är att det var vanligare bland pojkar än bland flickor att använda snus. 

 



9 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa om det finns skillnader mellan elever som läser specialidrott 

på gymnasieskolan och elever som inte gör det, samt mellan könen, när det gäller användning 

av tobak och alkohol.  

 

 Hur stor andel av eleverna som läser specialidrott- respektive inte läser specialidrott, 

har använt eller använder tobak och dricker alkohol? 

 Hur ofta använder eleverna tobak och hur ofta dricker de alkohol? 

 Finns det skillnader mellan könen när det gäller tobaks- och alkoholanvändning och 

hur ser dessa skillnader i så fall ut? 

 Vilka är de främsta anledningarna till varför eleverna använder eller inte använder 

tobak och alkohol? 

 Uppfattar eleverna att ämnet specialidrott har påverkat deras beslut att inte använda 

tobak och alkohol? 

 

2 Metod 

2.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ metod valts ut. Att 

kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod kan ge goda resultat men då tidsramen för 

studien var begränsad togs beslut om att endast använda en metod. Studien behövde bred men 

ytlig information och det var viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. Därför 

valdes en kvantitativ metod. (Eliasson 2006, s. 30; Johansson & Svedner 2010 s. 21). En 

gruppenkät har utformats för att möjliggöra insamlingen av kvantitativ data från en relativt 

stor mängd människor. Det ger även möjlighet att kunna se skillnader mellan könen samt 

skillnader mellan elever som läser specialidrott och elever som inte läser specialidrott. En risk 

med att använda enkät som metod är att det externa bortfallet vanligtvis är stort. För att det 

externa bortfallet skulle bli näst intill obefintligt så söktes respondenterna upp och enkäterna 

delades ut på plats när hela gruppen var samlad. Enkät är en metod som är bra om 

undersökningen ställer frågor som kan vara känsliga att svara på. Kvantitativa enkäter har 

generellt sett en hög grad av standardisering och strukturering (Trost 2007, s. 63). Metoden i 

sig var billig då den endast krävde tryckkostnader. 
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2.2 Urval 

Urvalet var stort då studiens syfte var att undersöka dels vanliga gymnasieelever och dels 

elever som läser specialidrott. Endast elever som läser specialidrott på riksidrottsgymnasium 

(RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) valdes ut till gruppen med 

specialidrottselever. Ett bekvämlighetsurval gjordes då tidsramen för studien var begränsad 

till endast två månader och Jan Trost skriver i Enkätboken att man aldrig ska räkna med att en 

enkät kan genomföras på kortare tid än tre månader (Trost 2007, s. 12).  

 

Kontakt togs via e-post eller telefon med tre lärare som författarna sedan tidigare haft kontakt 

med i andra sammanhang. Lärarna undervisade elever från tre olika gymnasieskolor i samma 

kommun i Stockholmsområdet. Alla tre lärare gav sitt godkännande till oss att genomföra vår 

enkätundersökning under deras lektionstid. Lärarna fick kriterierna för urvalsgrupperna och 

syftet med studien och de bestämde sedan själva vilka klasser som skulle delta. Ytterligare 

fyra lärare kontaktades på plats med hjälp av en av de tre lärare som tidigare kontaktats för att 

uppnå önskat antal respondenter. Respondenterna som ingick i gruppen som läste ämnet 

specialidrott studerade vid de tre olika gymnasieskolorna medan eleverna som inte läste 

specialidrott endast studerade vid två av de utvalda gymnasieskolorna. Totalt deltog 185 

respondenter från gymnasieskolorna i studien, varav 82 elever läste specialidrott, 101 gjorde 

inte det och två saknade svar. Av de som läste specialidrott var 59 elever pojkar och 23 flickor 

och av de som inte läste specialidrott var 39 pojkar och 62 flickor. Av specialidrottseleverna 

läste 34 stycken i årskurs 1, 20 i årskurs 2, 27 i årskurs 3 och en elev som läste i årskurs 4. Av 

de eleverna som inte läste specialidrott gick 43 stycken i årskurs 1, 19 i årkurs 2 och 39 i 

årskurs 3.  

 

2.3 Procedur 

Arbetet med studien började med att en idé skapades om vad som skulle vara intressant och 

möjligt att undersöka. När det fastställts om vad som skulle undersökas formulerades syfte 

och frågeställningar. Därefter diskuterades olika metodval och tillslut föll valet på att använda 

enkät som metod. De flesta frågeställningarna var av kvantitativ karaktär och därför ansågs en 

enkätundersökning besvara frågeställningarna på ett bra sätt. Litteratursökningen påbörjades 

och tidigare forskning söktes genom olika databaser, se bilaga 1. När litteratursökningen var 

klar så reviderades och fastställdes syfte och frågeställningarna. Därefter började arbetet med 
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att utforma enkäten och 21 stycken frågor formulerades som ansågs ge reliabla och valida 

svar på frågeställningarna. En pilotstudie genomfördes och efter det gjordes en mindre 

revidering av enkäten. Enkäten bestod mestadels av icke-öppna frågor med fasta 

svarsalternativ. Några få frågor var försedda med ett öppet svarsalternativ om respondenten 

inte ansåg att något av de fasta svarsalternativ passade dem, se bilaga 2. 

 

När enkäten hade utformats och var helt klar så kontaktades tre olika lärare som undervisade 

elever som uppfyllde studiens kriterier. De kontaktades via telefon eller e-post och lärarna 

fick själva bestämma ett lämpligt tillfälle när enkäterna skulle delas ut till deras elever. En del 

elever var på praktik under de dagar då enkätundersökningen genomfördes vilket ledde till att 

även andra lärare, än de tre kontaktade, fick hjälpa till med att uppnå önskat antal 

respondenter. Undersökning pågick under två hela dagar och enkäterna delades ut i början 

eller slutet av lektionerna. Presentation, instruktioner och genomförande av enkät tog 

sammanlagt ungefär 15 minuter per klass. Efter att alla enkäter samlats in så analyserades och 

signifikanstestades resultaten med hjälp av chi-två-test i Excel där även tabeller och diagram 

skapades. En signifikansnivå (0,05) valdes för att minska risken att dra felaktiga slutsatser och 

så att resultaten inte beror på tillfälligheter (Denscombe 2009, s. 346). 

  

2.4 Etiska aspekter 

Respondenterna informerades på ett rättvist och begripligt sätt om studiens 

undersökningsmetod och syfte både muntligt och skriftligt. De fick även ställa frågor om 

undersökningens metod och syfte efter den muntliga genomgången. Hade respondenterna 

frågor under tiden de svarade på enkätfrågorna besvarades dessa. Alla frågor besvarades 

sanningsenligt av undersökningsledarna. Respondenterna informerades om att det var 

frivilligt att delta i undersökningen och att de när som helst, utan anledning, kunde välja att 

avbryta sin medverkan utan negativa följder. De garanterades även att deras identiteter skulle 

hållas anonyma och att resultaten endast skulle användas i ett vetenskapligt syfte till denna 

studie. (Gymnastik- och idrottshögskolan 2013) Alla respondenter i undersökningen var över 

15 år och därför var inte målsmans godkännande nödvändig. 
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2.5 Reliabilitet 

Att använda sig av enkät som metod betyder att det är svårt att kontrollera reliabiliteten i 

förväg och det är först när resultaten analyseras som ett omdöme kan ges. Omdömet baseras 

på om det fanns frågor som många hoppade över, om fler alternativ blivit markerade än det vi 

bett om eller om nya svarsalternativ lagts till av respondenterna själva. (Patel & Davidson 

2011, s 105) 

 

För att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt har arbetet med enkäten varit noggrant för 

att respondenterna ska uppfatta enkäten på det tilltänkta sättet. Enkäten utformades så att den 

var lätt att besvara och frågorna formulerades på ett sätt så att de inte kunde missuppfattas. 

Eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt av vissa elever kan det ha lett till svar som inte är 

sanningsenliga. För att öka chansen att få sanningsenliga svar så garanterades eleverna 

anonymitet. I enkäten ställdes två likartade frågor för möjligheten att kontrollera om eleverna 

svarade sanningsenligt eller inte, se bilaga 2 fråga 12 och 13. En hög grad av standardisering 

användes då eleverna svarade på enkäten under liknande förutsättningar. Alla elever svarade 

på frågorna i skolan och under lektionstid och fick samma instruktioner. Ett försättsblad 

utformades där studiens syfte framgick och instruktioner till hela enkäten och enskilda frågor 

stod tydligt utskrivet i enkäten.  

 

2.6 Validitet 

Under forskningsprocessens gång har olika val gjorts för att stärka validiteten. Ett metodval 

har gjorts som ansågs lämpligt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Respondenterna i båda undersökningsgrupperna uppfyllde de kriterier som studien ställde. 

Enkätfrågorna och svarsalternativen utformades av författarna till denna studie så att syftet 

och frågeställningarna blev besvarade. En pilotstudie genomfördes på 10 studenter på 

Gymnastik- och idrottshögskolan för att säkerställa att enkäten mäter det den är avsedd till att 

mäta. En mindre revidering genomfördes efter pilotstudien. Inspiration till frågor och 

svarsalternativ hämtades från Centralförbundet för alkohol- och narkotika och enkäten som de 

använde sig av i studien Skolelevers drogvanor 2013 (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning 2013). Validiteten stärktes även den av att vi ställde en fråga som var 

likartad med en annan fråga, fast omformulerad, för att se om respondenterna svarade 

sanningsenligt, se bilaga 2 fråga 12 och 13. 
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2.7 Bortfallsanalys 

Totalt tillfrågades 186 stycken elever att delta i enkätundersökningen och alla uppfyllde 

kriterierna för att delta. Totalt fick vi in 185 ifyllda enkäter då en elev valde att inte delta. Av 

alla ifyllda enkäter uteslöts två stycken då det var tydligt att respondenterna inte hade svarat 

sanningsenligt och seriöst. I fem av enkäterna hade respondenterna svarat på fler frågor än de 

skulle men dessa enkäter kunde ändå användas då de frågor som inte skulle besvaras bara 

ströks. En del frågor i vissa enkäter blev inte besvarade och vissa frågor blev besvarade med 

fler svarsalternativ än tillåtet. Dessa frågor ströks och räknades som bortfall. Fråga 20 hade 

flest bortfall, sju stycken. Näst flest bortfall hade fråga 14 och 21 med tre stycken. Fråga 18 

hade två stycken bortfall och fråga 5, 8, 9, 10, 17 och 19 hade ett bortfall. För att se 

enkätfrågorna, se bilaga 2. 

 

3. Resultat 

I denna del presenteras endast de resultat som är av betydelse för studiens syfte och 

frågeställningar. Resultaten redovisas i kronologisk ordning utifrån de frågeställningar som 

fastställts tidigare. 

 

Tabell 1 – Antalet respondenter i de olika grupperna samt kön och årskurs. 

 Totalt 
antal 

Pojkar Flickor Årskurs 
1 

Årskurs 
2 

Årskurs 
3 

Årskurs 
4 

Elever som läste 
specialidrott 

82 59 23 34 20 27 1 

Elever som inte läste 
specialidrott 

101 39 62 43 19 39 0 

 

 

Tabell 2 – Vilka specialidrottsinriktningar respondenterna hade. 

 Antalet 
karateelever 

(RIG) 

Antalet 
basketelever 

(NIU) 

Antalet 
fotbollselever 

(NIU) 

Antalet 
innebandyelever 

(NIU) 

Antalet 
cheerleadningelever 

(NIU) 

Elever som läste 
specialidrott 

12  8 32 27 3 

 

Av de eleverna som inte läste specialidrott uppgav 70 procent att de idrottade regelbundet på 

sin fritid. Totalt uppgav dessa elever 17 olika idrottsaktiviteter som de sysslade med 

huvudsakligen. Vanligaste idrottsaktiviteterna som uppgavs var gym och fotboll. 
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3.1 Hur stor andel av eleverna som läser specialidrott- respektive 

inte läser specialidrott, har använt eller använder tobak och dricker 

alkohol? 

 

 

Figur 1 – Andelen elever som någon gång hade rökt cigaretter. 

 

En klar majoritet av eleverna som läste specialidrott hade aldrig rökt cigaretter. Bland 

eleverna som inte läste specialidrott var det däremot vanligare att ha rökt cigaretter någon 

gång än att inte ha gjort det. Skillnaderna mellan elever som läste specialidrott och elever som 

inte gjorde det var signifikanta (p<0,001). 
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Figur 2 – Andelen elever som någon gång hade snusat. 

 

I båda grupperna var det betydligt vanligare att eleverna inte hade snusat någon gång. 

Skillnaderna mellan elever som läste specialidrott och elever som inte läste specialidrott var 

inte signifikanta (p=0,295). På frågan var det ett internt bortfall i gruppen med elever som 

läste specialidrott. 

 

 

 

Figur 3 – Andelen elever som någon gång hade druckit alkohol. 
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I gruppen med elever som läste specialidrott var det mindre vanligt att ha druckit alkohol 

någon gång jämfört med gruppen med elever som inte läste specialidrott. Skillnaderna mellan 

elever som läste specialidrott och elever som inte läste specialidrott var signifikanta 

(p=0,007). 

 

3.2 Hur ofta använder eleverna tobak och hur ofta dricker de 

alkohol? 

 

 

Figur 4 – Hur ofta eleverna rökte cigaretter. Endast elever som någon gång hade rökt 

cigaretter har svarat på denna fråga. 

 

En majoritet av eleverna som läste specialidrott uppgav att de inte rökte längre. Bland 

eleverna som inte läste specialidrott är det strax under hälften som uppgav att de inte rökte 

längre. I gruppen med specialidrottselever var det minst vanligt att röka varje dag medan i 

gruppen med elever som inte läste specialidrott var det var fjärde elev som uppgav att de rökte 

varje dag. Däremot var skillnaderna inte signifikanta mellan grupperna (p=0,319). 
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Figur 5 – Hur ofta eleverna snusade. Endast elever som någon gång hade snusat har svarat på 

denna fråga. 

 

Strax under hälften av eleverna som läste specialidrott uppgav att de inte snusade längre. I 

gruppen med elever som inte läste specialidrott var det en klar majoritet som slutat snusa. 

Ungefär lika många i båda grupperna snusade varje dag men fler av specialidrottseleverna 

snusade några gånger i månaden eller mer sällan än några gånger i månaden. Skillnaderna 

mellan grupperna var inte signifikanta (p=0,246). På frågan var det två interna bortfall, ett i 

varje grupp. 

 

 

Figur 6 – Hur ofta eleverna drack alkohol. Endast elever som någon gång hade druckit 

alkohol har svarat på denna fråga. 
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Strax under hälften av eleverna som läste specialidrott drack mer sällan än en gång i månaden. 

Drygt var fjärde specialidrottselev drack en till tre gånger i månaden. Vanligast för eleverna 

som inte läste specialidrott var att dricka en till tre gånger i månaden eller mer sällan än en 

gång i månaden. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,305). 

 

3.3 Finns det skillnader mellan könen när det gäller tobaks- och 

alkoholanvändning och hur ser dessa skillnader i så fall ut? 

 

Tabell 3 – Skillnader mellan könen i gruppen med elever som läste specialidrott när det gäller 

användning av tobak och alkohol. 

 Andelen elever som 
någon gång hade rökt 
cigaretter, i procent 

Andelen elever som 
någon gång hade 
snusat, i procent 

Andelen elever som 
någon gång hade 
druckit alkohol, i 

procent 

Pojkar som läste 
specialidrott (n=59) 

19 26 71 

Flickor som läste 
specialidrott (n=23) 

26 9 52 

 

Det var en något större andel flickor än pojkar i gruppen med elever som läste specialidrott 

som någon gång hade rökt cigaretter men skillnaderna var inte signifikanta (p=0,455). I 

samma grupp var det däremot en större andel pojkar än flickor som någon gång hade snusat 

och druckit alkohol. Skillnaderna var dock inte signifikanta (p=0,087) och (p=0,103).  

 

Tabell 4 – Skillnader mellan könen i gruppen med elever som inte läste specialidrott när det 

gäller användning av tobak och alkohol. 

 Andelen elever som 
någon gång hade rökt 
cigaretter, i procent 

Andelen elever som 
någon gång hade 
snusat, i procent 

Andelen elever som 
någon gång hade 
druckit alkohol, i 

procent 

Pojkar som inte läste 
specialidrott (n=39) 

51 41 74 

Flickor som inte läste 
specialidrott (n=62) 

69 19 89 

 

Det var en större andel flickor än pojkar i gruppen med elever som inte läste specialidrott som 

någon gång hade rökt cigaretter men skillnaderna var inte signifikanta (p=0,068). I samma 
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grupp var det däremot en större andel pojkar än flickor som någon gång hade snusat och 

skillnaderna var signifikanta (p=0,018). Av eleverna som druckit alkohol någon gång så var 

andelen flickor något större än pojkar men dock så var inte skillnaderna signifikanta 

(p=0,061). 

 

Tabell 5 – Skillnader mellan könen och hur ofta de rökte cigaretter. 

 Antalet 
elever som 
rökte varje 

dag 

Antalet elever 
som rökte 

några gånger i 
månaden 

Antalet elever som 
rökte mer sällan än 

några gånger i 
månaden 

Antalet elever 
som inte 

rökte längre 

Pojkar som läste 
specialidrott 

1 1 3 6 

Flickor som läste 
specialidrott 

0 1 1 4 

Pojkar som inte läste 
specialidrott 

6 1 3 10 

Flickor som inte läste 
specialidrott 

10 8 9 16 

 

Det var för få elever för att kunna göra en statistisk analys på skillnaderna mellan pojkar och 

flickor som läste specialidrott. Av eleverna som inte läste specialidrott och som någon gång 

hade rökt cigaretter så var det flest antal elever som slutat röka av både pojkarna och 

flickorna. Det var fler flickor än pojkar som rökte några gånger i månaden. Skillnaderna 

mellan pojkarna och flickorna var däremot inte signifikanta (p=0,422). 

 

Tabell 6 – Skillnader mellan könen och hur ofta de snusade. 

 Antalet 
elever som 

snusade 
varje dag 

Antalet elever 
som snusade 

några gånger i 
månaden 

Antalet elever som 
snusade mer sällan 
än några gånger i 

månaden 

Antalet elever 
som inte 
snusade 
längre 

Pojkar som läste 
specialidrott 

3 3 2 7 

Flickor som läste 
specialidrott 

0 0 2 0 

Pojkar som inte läste 
specialidrott 

3 2 2 9 

Flickor som inte läste 
specialidrott 

2 0 0 9 

 

Det var inte möjligt att göra en statistisk analys på skillnader mellan pojkar och flickor som 

läste specialidrott och som inte läste specialidrott då antalet var för få. 
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Tabell 7 – Skillnader mellan könen i gruppen med elever som läste specialidrott och hur ofta 

de drack alkohol. 

 Antalet 
elever 
som 

drack 
flera 

gånger i 
veckan 

Antalet 
elever som 

drack en 
gång varje 

vecka 

Antalet 
elever som 
drack en till 
tre gånger i 
månaden 

Antalet 
elever som 
drack mer 

sällan än en 
gång i 

månaden 

Antalet 
elever som 
inte drack 

längre 

Pojkar som läste 
specialidrott 

1 5 9 20 7 

Flickor som läste 
specialidrott 

0 0 5 6 1 

 

Antalet flickor som läste specialidrott var för få för att det ska vara möjligt att göra en 

statistisk analys på skillnader mellan pojkar och flickor som läste specialidrott. 

 

Tabell 8 – Skillnader mellan könen i gruppen med elever som inte läste specialidrott och hur 

ofta de drack alkohol. 

 Antalet 
elever 
som 

drack 
flera 

gånger i 
veckan 

Antalet 
elever som 

drack en 
gång varje 

vecka 

Antalet 
elever som 
drack en till 
tre gånger i 
månaden 

Antalet 
elever som 
drack mer 

sällan än en 
gång i 

månaden 

Antalet 
elever som 
inte drack 

längre 

Pojkar som inte läste 
specialidrott 

2 3 7 12 5 

Flickor som inte läste 
specialidrott 

2 6 26 19 2 

 

Bland pojkarna var det vanligast att dricka mer sällan än en gång i månaden och bland 

flickorna var det vanligast att dricka en till tre gånger i månaden. Det var fler pojkar som 

druckit alkohol någon gång men som inte gjorde det längre, än flickor, både till antalet och 

procentuellt (17 procent pojkar och 4 procent flickor). Skillnaderna mellan pojkarna och 

flickorna var inte signifikanta (p=0,113). 
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3.4 Vilka är de främsta anledningarna till varför eleverna använder 

eller inte använder tobak och alkohol? 

 

 

Figur 7 – De främsta anledningarna till varför eleverna inte rökte cigaretter. 

 

Den klart främsta anledningen till att eleverna i båda grupperna inte rökte var att det inte är 

bra för hälsan. Även var fjärde specialidrottselev uppgav att de inte rökte för att det skulle 

påverka deras idrottsliga prestationer. I båda grupperna var det drygt tio procent som svarat 

annat och det mest förekommande svaren som eleverna fyllt i själva var ”vill inte” eller ”det 

är onödigt”. Skillnaderna mellan grupperna var inte signifikanta (p=0,294). Frågan hade ett 

internt bortfall i gruppen med specialidrottselever. 
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Figur 8 – De främsta anledningarna till varför eleverna inte snusade. 

 

Den vanligaste anledningen till att eleverna som läste specialidrott inte snusade var att det inte 

är bra för hälsan. Näst vanligaste svaret var att det inte är gott eller att de inte tror att det är 

gott. I den andra gruppen var det vanligast förekommande svaret att det inte är gott eller jag 

tror inte att det är gott och näst vanligast var att det inte är bra för hälsan. Skillnaderna mellan 

grupperna var signifikanta (p=0,049). Denna fråga var den frågan med flest interna bortfall, 

tre i gruppen med specialidrottselever och fyra i gruppen med elever som inte läste 

specialidrott. 

 

 

Figur 9 – De främsta anledningarna till varför eleverna inte drack alkohol. 
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Störst andel elever i båda grupperna uppgav att de inte drack alkohol för att det inte är bra för 

hälsan. I gruppen med specialidrottselever var det näst vanligaste svarsalternativet att det 

skulle påverka mina idrottsliga prestationer. Ungefär var femte elev som läste specialidrott 

svarade annat på frågan och de mest förekommande svaren som eleverna fyllt i själva var 

”religion” eller ”religiösa skäl”. Skillnaderna mellan grupperna var inte signifikanta 

(p=0,227). 

 

 

 

Figur 10 – De främsta anledningarna till varför eleverna rökte cigaretter. 

 

Den främsta anledningen till att eleverna rökte i gruppen som inte läste specialidrott var för 

att de är beroende och inte kan sluta. Andra vanliga anledningar var för att det är gott eller att 

människor i deras närhet röker. De två vanligast förekommande svaren bland eleverna i båda 

grupperna som svarat annat var att det är lugnande att röka eller att de feströker. I gruppen 

som läste specialidrott var det endast ett fåtal elever som rökte och därför var det inte möjligt 

att göra en statistisk analys. Frågan hade ett internt bortfall i gruppen som inte läste 

specialidrott. 
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Figur 11 – De främsta anledningarna till varför eleverna snusade. 

 

Elever i båda grupperna uppgav att de främst snusade för att det är gott. I båda grupperna var 

det endast ett fåtal elever som snusade och därför var det inte möjligt att göra en statistisk 

analys. På frågan var det två interna bortfall, ett i varje grupp. 

 

 

Figur 12 – De främsta anledningarna till varför eleverna drack alkohol. 

 

Strax under hälften av eleverna som läste specialidrott drack alkohol för att bli mer sociala. 

Den främsta anledningen till varför eleverna som inte läste specialidrott drack alkohol var för 

att det är gott. Näst vanligast var för att bli mer sociala eller att de gillar känslan av att bli 

berusad. Skillnaderna mellan grupperna var signifikanta (p=0,022). Frågan hade tre interna 

bortfall i gruppen som inte läste specialidrott. 
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3.5 Uppfattar eleverna att ämnet specialidrott har påverkat deras 

beslut att inte använda tobak och alkohol? 

 

 

Figur 13 – Har undervisningen i ämnet specialidrott påverkat elevernas beslut att inte röka 

cigaretter. 

 

Majoriteten av eleverna som läste specialidrott uppgav att undervisningen i ämnet 

specialidrott inte hade påverkat deras beslut att inte röka. Av eleverna uppgav 38 procent att 

undervisningen hade påverkat dem delvis eller mycket. Frågan hade ett internt bortfall. 

 

 

 

Figur 14 – Har undervisningen i ämnet specialidrott har påverkat elevernas beslut att inte 

snusa. 
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Störst andel elever som läste specialidrott uppgav att undervisningen i ämnet specialidrott inte 

hade påverkat deras beslut att inte snusa. Av eleverna uppgav 31 procent att undervisningen 

hade påverkat dem delvis eller mycket. Frågan hade tre interna bortfall. 

 

 

 

Figur 15 – Har undervisningen i specialidrott har påverkat elevernas beslut att inte dricka 

alkohol. 

 

Ungefär varannan elev uppgav att undervisningen i ämnet specialidrott inte har påverkat deras 

beslut att inte dricka alkohol. Var fjärde elev uppgav att undervisningen har påverkat deras 

beslut mycket och ungefär var femte elev svarade delvis på frågan. 
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påverkat deras beslut att inte använda tobak och alkohol?” För att besvara syfte och 

frågeställningar genomfördes en enkätundersökning. Den avslutande diskussionen avser att 

belysa och knyta samman studiens resultat med den tidigare forskningen samt en egen analys 

kring resultaten. Avslutningsvis kommer valet av metod diskuteras kritiskt och förslag på 

framtida forskning kommer att föreslås. 

 

4.1 Elevernas tobaksvanor 

Resultaten i denna studie visade att det fanns signifikanta skillnader (p<0,001) mellan elever 

som läste specialidrott jämfört med de som inte läste specialidrott när det gällde att någon 

gång ha rökt cigaretter. Elever som läste specialidrott hade i mycket mindre utsträckning rökt 

cigaretter någon gång. Det var även en större andel elever som någon gång hade rökt 

cigaretter och läste specialidrott som uppgav att de inte rökte längre. Av eleverna som uppgav 

att de fortfarande rökte var den mest betydande skillnaden att det var minst vanligt att röka 

varje dag bland eleverna som läste specialidrott medan det var mest vanligt bland eleverna 

som inte läste specialidrott. Dessa resultat visade liknande skillnader som tidigare forskning 

har gjort när det gäller skillnader mellan idrottare och de som inte idrottade (Stark & 

Romelsjö 2003, s. 24; Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, s. 440 ff; Yusko et al. 2008, s. 282 

ff; Wechsler et al. 1997, s. 196 ff). Anledningarna till varför det var så många elever i 

specialidrottsgruppen som hade valt att inte röka är enligt dem själva för att det inte var bra 

för deras hälsa eller att det skulle påverkat deras idrottsliga prestation. Av de elever som inte 

läste specialidrott och inte rökte uppgav de flesta att de inte rökte för att det inte var bra för 

hälsan. 

 

Sammanlagt uppgav endast 18 elever som läste specialidrott och 28 elever som inte läste 

specialidrott att de någon gång hade snusat. Andelen elever som någon gång hade använt snus 

skiljde sig inte nämnvärt mellan grupperna. Det var däremot en större andel elever som inte 

läste specialidrott som någon gång hade använt snus men som nu hade slutat jämfört med 

elever som läste specialidrott. Det går dock inte att dra några slutsatser kring detta då antalet 

elever som snusade var för få. Eleverna som läste specialidrott uppgav även när det gällde 

snus, att de inte snusade för att det inte var bra för hälsan. Eleverna som inte läste 

specialidrott uppgav att det inte var gott att snusa eller att de inte tror att det var gott som den 

främsta anledningen till varför de inte snusade. Den näst vanligaste anledningen var att det 

inte var bra för hälsan. Det finns endast lite tidigare forskning om användningen av snus bland 
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idrottare och anledningen till det är bland annat att snus endast är etablerat i några få länder i 

världen. Den tidigare forskningen som finns kommer från Norge och dessa resultat skiljde sig 

från denna studies resultat. Eleverna i Norge som inte idrottade använde snus i betydligt större 

omfattning än eleverna som läste på ”Norweigan Elite Sport High School”. I USA har en 

studie visat att idrottande män använde sig av tuggtobak, som kan liknas med snus, i betydligt 

större utsträckning än män och kvinnor som inte idrottade (Wechsler et al. 1997, s. 196 ff). 

För att säkerställa om det verkligen finns skillnader mellan idrottare och icke idrottare så 

behövs det fler studier som undersöker ämnet.  

 

Skillnaderna kan bero på att eleverna i gruppen som läste specialidrott hade mer kunskap om 

rökningens och snusets skadliga effekter på hälsan. Det skulle kunna vara så att 

specialidrottseleverna var mer motiverade till undervisningen i idrott och hälsa och därför 

hade mer förståelse för dessa effekter. Skillnaderna kan även bero på att 

specialidrottseleverna var elitsatsande inom sin idrott och inom elitidrotten så finns det en 

kultur och kunskap om rökningens negativa effekter på prestationen. Resultaten i denna studie 

visade att en knapp majoritet av specialidrottseleverna upplevde att undervisningen i 

specialidrott inte hade påverkat deras beslut att avstå från användandet av cigaretter och snus. 

Strax under 40 procent upplevde däremot att undervisningen hade påverkat dem antingen 

mycket eller delvis till att inte röka. Motsvarande siffror för snus var något lägre. Att det var 

fler som upplevde att specialidrottsundervisningen inte påverkat deras beslut kan bero på att 

eleverna redan hade kunskaper om detta sedan tidigare. Den ökade träningsvolymen som 

undervisningen i ämnet medför kan även vara en anledning till att eleverna valde att inte röka 

då det skulle påverkat prestationen än mer. Det kan vara så att eleverna tänkte att den ökade 

träningsvolymen inte är en del av undervisningen och därför svarat att undervisningen i ämnet 

specialidrott inte hade påverkat deras beslut att avstå från att röka, även fast träningsvolymen 

var anledningen till att de inte rökte. 

 

I båda grupperna var det något vanligare bland flickorna än bland pojkarna att någon gång ha 

rökt cigaretter. Skillnaderna var dock små och inte signifikanta. Tidigare forskning har visat 

på liknande resultat, att det antingen var något vanligare bland flickor att röka eller att ha rökt 

cigaretter eller att det inte fanns några skillnader alls (Gripe 2013, s. 44 ff; Stark & Romelsjö 

2003, s. 24; Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, s. 440 ff). En anledning till att det var något 

fler flickor än pojkar som rökte kan vara för att pojkarna snusade i större utsträckning (Gripe 

2013, s. 449 ff; Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, s. 440 ff). Även i denna studie var det 
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mer vanligt att pojkarna hade snusat någon gång än att flickorna hade gjort det. Andelen 

pojkar som snusade var mer än dubbelt så stor jämfört med flickorna i båda grupperna. 

Skillnaderna var endast signifikanta bland pojkar och flickor som inte läste specialidrott. En 

rimlig anledning till att skillnaderna bland eleverna som läste specialidrott inte var 

signifikanta var för att antalet flickor var för få. Resultaten var inte överraskande då snus 

sedan en lång tid tillbaka ses som något manligt. Att en flicka snusar kan tyckas vara 

okvinnligt och att det inte stämmer överens med dagens kvinnoideal. 

 

I denna studie svarade nio procent av specialidrottseleverna och 37 procent av eleverna som 

inte läste specialidrott att de var rökare och 12 procent respektive nio procent att de var 

snusare. Resultaten från denna studie kan även jämföras med resultat från Sveriges befolkning 

där 22 procent var rökare och 25 procent av männen var snusare och sex procent av 

kvinnorna. (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2014, s. 137 ff). Att 

resultaten för gruppen med elever som inte läste specialidrott var betydligt högre, när det 

gällde rökning, än resultaten för Sveriges befolkning var något överraskande. Då en stor andel 

av respondenterna i denna studie var under 18 år bör det vara problematiskt för dem att få 

köpa tobak. Det kan vara så att resultaten ser ut som de gör för att eleverna var i en ålder där 

de inte riktigt mognat klart ännu och inte alltid fattar de bästa besluten. Det är även en ålder 

då många väljer att experimentera med olika saker och då blir experiment med tobak en 

spännande sak att testa. 

 

4.2 Elevernas alkoholvanor 

I Sverige råder en allmän uppfattning om att alkohol och idrottsutövande inte hör ihop. 

Tidigare forskning har visat att detta nödvändigtvis inte stämmer (Trondman 2005, s. 7f; 

Stark & Romelsjö 2003, s. 24). Även i andra länder har studier visat att idrottsutövare drack 

mer alkohol än de som inte idrottade (Leichliter et al. 1998, s. 258; Wechsler et al. 1997, s. 

197; O’Brien et al. 2007, s. 378) Resultaten i denna studie visade däremot att en mindre andel 

av eleverna som läste specialidrott någon gång hade druckit alkohol jämfört med eleverna 

som inte läste specialidrott och skillnaderna var signifikanta (p=0,007). Dessa resultat liknar 

resultaten i Martinsen & Sundgot-Borgens (2014, s. 440 ff) studie gjord på norska elever. 

Nästan dubbelt så stor andel elever som läste specialidrott och som någon gång hade druckit 

alkohol uppgav att de inte drack alkohol längre jämfört med elever som inte läste 

specialidrott. Av de elever som fortfarande uppgav att de var alkoholkonsumenter svarade de 
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flesta eleverna som läste specialidrott att de drack alkohol mer sällan än en gång i månaden. 

Av eleverna som inte läste specialidrott uppgav ungefär lika många att de drack alkohol en till 

tre gånger i månaden eller mer sällan än en gång i månaden.  

 

Likheterna i denna studie och i Martinsen och Sundgot-Borgens studie var att eleverna som 

läste specialidrott och eleverna som läste på ”Norweigan Elite Sport High School” oftast var 

elitsatsande (Ferry & Olofsson 2009, s. 24 ff; Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, s. 440). 

Eleverna hade valt en skolgång där idrotten var i fokus och som gav dem bästa möjliga 

förutsättningar att lyckas inom sin idrott. Eftersom många av eleverna både gick i skolan 

tillsammans och tränade i samma lag eller förening på fritiden så kan det lett till att de hela 

tiden försökte prestera bättre än varandra. Det kan i sin tur varit en bidragande faktor till att de 

både använde mindre tobak och drack mindre alkohol. Att dricka mycket alkohol dagen innan 

en match eller träning kan även ses som ett svek mot laget eller sig själv då det försämrar 

prestationen. Att resultaten skiljde sig jämfört med de studier gjorda på collegestudenter 

(Yusko et al. 2008 s. 282 ff; Leichliter et al. 1998 s. 258; Wechsler et al. 1997 s. 196 ff) kan 

bero på att skolorna som de undersökta eleverna studerade på inte erbjöd internatboende, 

vilket är vanligt på college. Där bor studenterna nära varandra, föräldrakontrollen kan vara 

betydligt mindre och studenterna kan välja att ta fler egna beslut utan att någon ifrågasätter 

dem. 

 

Som tidigare nämnts så finns det en underrepresentation av utländska föräldrar bland elever 

som läser specialidrott (Ferry & Olofsson 2009, s. 24 ff). Det var dock något som 

nödvändigtvis inte stämde i denna studie då författarna vid utdelningen av gruppenkäten 

observerade att en stor del av eleverna som läste specialidrott hade utländskt påbrå. Det kunde 

också vara en bidragande faktor till att eleverna som läste specialidrott drack mindre alkohol 

då det i vissa religioner inte är tillåtet.  

 

I resultaten till varför eleverna drack alkohol visar intressanta skillnader mellan grupperna. 

Eleverna som läste specialidrott uppgav att de drack alkohol för att de skulle bli mer sociala 

medan den främsta anledningen bland eleverna som inte läste specialidrott var för att det var 

gott. Skillnaderna mellan grupperna var signifikanta (p=0,022). Att svaren skiljer så mycket 

mellan grupperna var överraskande och för att med säkerhet kunna säga vad skillnaderna 

berodde på krävs vidare forskning. En förklaring skulle dock kunna vara att eleverna som 

läste specialidrott går på fest så pass sällan och när de väl gör det så hamnar de i en miljö där 
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de inte känner sig trygga och bekväma och därför dricker de alkohol för att bli mer sociala. 

Det var även överraskande att det var väldigt få elever i båda grupperna som uppgav att de 

drack alkohol för att kompisarna gjorde det. Mats Trondmans studie (2005, s. 7 ff) har visat 

att lagidrottare drack mer alkohol än individuella idrottare och anledning till det kan vara den 

stora sociala umgängeskrets som lagidrottande medför. I båda grupperna var den främsta 

anledningen till varför eleverna inte drack alkohol att det inte var bra för hälsan. Att det inte 

var bra för hälsan var dock betydligt vanligare bland eleverna som inte läste specialidrott då 

många elever som läste specialidrott även svarat att de inte dricker för att det skulle påverkat 

deras idrottsliga prestationer. 

 

Undervisningen i specialidrott hade påverkat elevernas beslut att inte dricka alkohol mest 

jämfört med rökning och snus. Det var ungefär lika många elever som uppgav att 

undervisningen påverkat dem mycket eller delvis jämfört med inte alls. I undervisningen 

ligger förmodligen störst fokus på alkoholen och dess effekter på prestationen eftersom 

lärarna känner till att alkohol konsumeras i större omfattning bland ungdomar, än cigaretter 

och snus. Den stora konsumtionen av alkohol påverkar förmodligen därför elevernas tävlings- 

och träningsprestationer i större utsträckning. Hur mycket alkoholen påverkar beror på 

aktivitet, men det finns en chans att det är skillnaden mellan succé och fiasko för en 

elitidrottare. (Mattsson et al. 2014, s. 5 ff) 

 

Det skiljde sig mellan könen i de båda grupperna när det gällde att någon gång ha druckit 

alkohol. Av eleverna som läste specialidrott var det vanligare bland pojkarna än bland 

flickorna och av eleverna som inte läste specialidrott var det vanligare bland flickorna än 

bland pojkarna att någon gång ha druckit alkohol. Att pojkarna som läste specialidrott drack 

mer än flickorna kan vara ett resultat av den ”machokultur” som möjligen råder inom många 

idrotter. Att det däremot var tvärtom bland pojkarna och flickorna som inte läste specialidrott 

kan bero på att flickorna kan ha mer bråttom att prova på vuxenlivet medan det kan vara så att 

pojkarna kan ha intressen där alkohol är mindre vanligt, till exempel att spela datorspel. I 

båda grupperna var det vanligare bland pojkarna att någon gång ha druckit alkohol men att de 

inte gör det längre. Resultaten visade inga större skillnader mellan könen när det gällde hur 

ofta de drack alkohol. 

 

I denna studie svarade 57 procent av specialidrottseleverna och 76 procent av eleverna som 

inte läste specialidrott att de var alkoholkonsumenter. Dessa resultat kan även jämföras med 
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resultat från Sveriges befolkning där 88 procent av männen var alkoholkonsumenter och 82 

procent av kvinnorna. (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2014, s. 41). 

Dessa resultat var mer väntade än jämförelsen med tobak. Att färre andel elever i båda 

grupperna var alkoholkonsumenter kan bero på att en stor andel av eleverna inte hade fyllt 18 

år ännu. Tillgången till alkohol är då begränsad. Inga eller väldigt få av eleverna var över 20 

år vilket betyder att det inte är tillåtet för eleverna att köpa alkohol på systembolaget, utan 

endast på krogar och restauranger. När eleverna kommer upp i 20 års ålder är det möjligt att 

andelen alkoholkonsumenter kommer att öka och närma sig samma siffror som Sveriges 

befolkning. 

  

4.3 Metoddiskussion 

Kritik kan riktas till urvalet i denna studie. För att stärka validiteten i studien hade ett 

slumpmässigt urval varit att föredra istället för ett bekvämlighetsurval. Urvalet skulle ha varit 

större för att säkerställa att tillräckligt många svar kunde samlas in på alla frågorna. Det skulle 

även omfattat fler delar av Sverige än bara en kommun i Stockholmsområdet. Ett 

slumpmässigt, mer omfattande och större urval hade gett svar som representerar hela 

undersökningsgruppen och svaren hade då blivit mer generaliserbara.  

 

Då respondenterna som valts ut till denna studie var från gymnasieskolans alla olika årskurser 

kan det ha påverkat resultaten på frågeställningen om ämnet specialidrott bidragit till att 

eleverna använder mindre tobak och alkohol. Det finns en risk att en del av eleverna inte 

hunnit ha undervisning om olika faktorer som har betydelse för prestationsförmågan som står 

i kursplanen för ämnet. Det som även har betydelse för resultaten är om lärarna har utbildning 

i specialidrott. För att detta inte skulle påverka resultaten så skulle urvalet endast riktats till 

elever som läste sista terminen på gymnasieskolan och som undervisades av lärare med rätt 

utbildning. En annan betydande faktor kan vara att urvalet skulle ha riktat sig till lika många 

individuella idrottare som lagidrottare. En fråga om elevernas ålder kunde lagts till i enkäten 

för att få en säkrare bild om hur gamla respondenterna var och utifrån det kunna göra mer 

korrekta analyser. 

 

Reliabiliteten kan anses vara relativt hög då det inte fanns många enkätfrågor som 

respondenterna hade hoppat över och endast ett fåtal frågor som hade blivit besvarade med 

fler svarsalternativ än som var tillåtet. Egna svarsalternativ hade heller inte skapats av 
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respondenterna själva. Däremot hade några svarat att de inte dricker alkohol på grund av 

religiösa skäl och att de röker cigaretter på grund av att det är lugnande på det öppna 

svarsalternativet. Det är befogat att ställa sig frågan om dessa svarsalternativ skulle funnits 

med som egna svarsalternativ. Pilotstudien skulle ha genomförts på en grupp som liknade den 

tilltänka undersökningsgruppen för att säkerställa att inga svarsalternativ missades. 

Kontrollfrågan som ställdes i enkäten visade att respondenterna svarade ärligt då endast en 

person hade svarat missvisande på frågan vilket visade på hög validitet och reliabilitet. Detta 

påverkade dock inte resultatet då enkäten uteslöts helt på grund av oseriösa svar. 

Reliabiliteten kunde ha stärkts än mer om ett ”test-retest” genomförts på samma 

undersökningsgrupp vid två olika tillfällen. Att komplettera undersökningen med en mer 

kvalitativ metod, till exempel intervju, kunde möjligtvis bidragit till mer djupgående 

information som är svårt att få fram med en enkätundersökning. Framför allt på frågorna om 

varför eleverna använder eller inte använder tobak och alkohol. 

 

4.4 Slutsatser 

Resultaten i denna studie ska inte ses som allmängiltiga då urvalet inte var slumpmässigt eller 

tillräckligt stort. En slutsats som kan dras utifrån studien är att betydligt färre elever som läser 

specialidrott röker cigaretter och dricker alkohol jämfört med de elever som inte läser 

specialidrott. Eleverna som läser specialidrott och som röker och dricker gör det även mer 

sällan. När eleverna som läser specialidrott ändå dricker alkohol är det många som gör det för 

att bli mer sociala. En slutsats, om än något försiktig sådan, kan även dras om skillnader 

mellan könen och det är att fler flickor än pojkar i båda grupperna röker cigaretter. Av 

pojkarna som läser specialidrott är det fler som dricker alkohol än flickorna och av de som 

inte läser specialidrott är det däremot fler flickor än pojkar som dricker alkohol. Resultaten i 

denna studie visar inte på några skillnader i användandet av snus, förutom mellan könen då 

det var vanligare bland pojkarna i båda grupperna.  

 

En annan slutsats som kan dras utifrån studien är att hälsan och att kunna prestera bra i sin 

idrott är av stor betydelse för eleverna som läser specialidrott och de främsta anledningarna 

till att så få elever röker cigaretter, snusar och dricker alkohol. Undervisningen i ämnet 

specialidrott verkar dock inte ha påverkat elevernas inställning till tobak och alkohol i någon 

större utsträckning. Det råder dock osäkerhet kring denna fråga eftersom urvalet inte 
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garanterade att alla eleverna fått undervisning om tobak och alkohol vid 

undersökningstillfället, därför går det inte med säkerhet att dra slutsatser om ämnets påverkan. 

 

4.5 Framtida forskning 

Det krävs mer forskning för att kunna svara på alla frågor som finns när det gäller elever som 

läser specialidrott och deras användning av tobak och alkohol. I framtiden vore det intressant 

att undersöka hur undervisningen i ämnet ser ut när det gäller tobak och alkohol. Det vore 

önskvärt att kunna genomföra en undersökning med ett slumpmässigt urval av endast RIG-

elever som är i slutet av sin gymnasieutbildning och som undervisats av lärare med rätt 

utbildning. Ett sista förslag på framtida forskning är att undersöka varför 

specialidrottseleverna främst dricker för att bli mer sociala och varför eleverna som inte läser 

specialidrott dricker av andra anledningar. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att belysa om det finns skillnader mellan elever som läser specialidrott 

på gymnasieskolan och elever som inte gör det, samt mellan könen, när det gäller användning 

av tobak och alkohol.  

 

 Hur stor andel av eleverna som läser specialidrott- respektive inte läser specialidrott, 

har använt eller använder tobak i form av cigaretter och snus och dricker alkohol? 

 Hur ofta dricker eleverna alkohol, röker cigaretter och snusar? 

 Finns det skillnader mellan könen när det gäller tobaks- och alkoholanvändning och 

hur ser dessa skillnader i så fall ut? 

 Vilken är den främsta anledningen till att eleverna använder eller inte använder tobak 

och alkohol? 

 Uppfattar eleverna att ämnet specialidrott har påverkat deras beslut att inte använda 

tobak och alkohol? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
tobak, alkohol, snus, tobacco, alcohol, snuff, smoking, drinking, tobacco + young adults, 

alcohol + young adults, tobacco + students/college students, alcohol + students/college 

students, smoking + sports, tobacco + sports, alcohol + sports, drinking + sports, elite 

athletes + alcohol, elite athletes + smoking, athletes + tobacco 
 

 

Var har du sökt? 
Discovery, Idrottsforum, GoogleScholar, PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: alcohol + sports 

Discovery: smoking + sports 

Discovery: elite athletes + smoking 

Discovery: elite athletes + alcohol 

Discovery: drinking + sports 

Discovery: alcohol + college students 

Idrottsforum: alkohol 

 
 

 

Kommentarer 
Det var enkelt att hitta tidigare forskning då det fanns en del. Däremot så finns det en hel 

del frågor som inte är besvarade ännu så det krävs mer forskning. Det svåra var att välja ut 

de bästa vetenskapliga artiklarna. Ett flertal artiklar som vi hittade kändes oseriösa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Enkät 

 

 

 

Att använda eller inte använda alkohol och tobak, det är frågan. 
En enkät om gymnasielevers alkohol- och tobaksvanor. 

 

Vi studerar till gymnasielärare i idrott och hälsa samt i specialidrott på Gymnastik- och 

idrottshögskolan. I lärarutbildningen ingår det att skriva ett kandidatexamensarbete på 15 

högskolepoäng. Syftet med vårt examensarbete är att belysa om det finns skillnader mellan 

elever som läser specialidrott på gymnasieskolan och elever som inte gör det, samt mellan 

könen, när det gäller användning av tobak och alkohol. 

 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning, men för undersökningens kvalité är det viktigt 

att just du svarar. Du och dina svar kommer behandlas helt anonymt och ingen kommer veta 

vem som svarat vad. Du får avbryta undersökningen när du vill, helt utan anledning och utan 

negativa följder. Resultaten kommer endast att användas i ett vetenskapligt syfte till denna 

studie. 

 

För undersökningens kvalité är det viktigt att du förstår frågorna och att du svarar 

sanningsenligt på dem. Finns det något som du inte förstår så är det därför viktigt att du frågar 

oss. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Stockholm november 2014 

 

Carolina Siverbo   Jesse Turkulainen 

 

carolina.siverbo@student.gih.se  jesse.turkulainen@student.gih.se 

mailto:carolina.siverbo@student.gih.se
mailto:jesse.turkulainen@student.gih.se


 

Svara endast med ett kryss per fråga genom hela enkäten! 

 

1. Är du pojke eller flicka? 

 Pojke 

 Flicka 

 

2. Vilken årskurs på gymnasiet går du i? 

 Årskurs 1 

 Årskurs 2 

 Årskurs 3 

 Årskurs 4  

 

3. Läser du ämnet specialidrott? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Idrottar du regelbundet på din fritid? 

 Ja 

 Nej  Gå till fråga 6 

 

5. Vilken idrottsaktivitet sysslar du med huvudsakligen? (Svara endast en 

idrott) 

 

 

__________________________ 

 

 

6. Har du rökt cigaretter någon gång? 

 Ja 

 Nej  Gå till fråga 9 

 

 



 

7. Hur ofta röker du cigaretter? 

 Röker varje dag 

 Röker några gånger i månaden 

 Röker mer sällan än några gånger i månaden 

 Röker inte längre  Gå till fråga 9 

 

8. Vilken är den främsta anledningen till att du röker?  

 Det är gott  

 Människor i min närhet gör det 

 Gillar ”nikotinkicken” 

 Det är häftigt 

 Kan inte sluta, är beroende 

 Vet inte 

 Annat _________________________ 

 Efter att du svarat på fråga 8  gå till fråga 11 

 

9. Vilken är den främsta anledningen till att du inte röker? 

 Det är inte bra för min hälsa 

 Har inte råd 

 Människor i min närhet skulle inte gilla det 

 Det skulle påverka mina idrottsliga prestationer 

 Det är inte gott eller jag tror inte att det är gott 

 Vet inte 

 Annat ________________________ 

 

 

10. Har undervisningen i ämnet specialidrott påverkat ditt beslut att inte röka? 

 Läser inte specialidrott 

 Mycket 

 Delvis 

 Inte alls 

 Vet inte 

 

 



 

11. Har du någon gång druckit alkohol? 

 Ja 

 Nej  Gå till fråga 15 

 

12. Hur ofta dricker du alkohol? 

 Dricker flera gånger per vecka 

 Dricker en gång varje vecka 

 Dricker en till tre gånger per månad 

 Dricker mer sällan än en gång i månaden 

 Dricker inte längre  Gå till fråga 15 

 

 

13. Hur ofta dricker du dig berusad? 

 Flera gånger per vecka 

 En gång varje vecka 

 En till tre gånger per månad 

 Mer sällan än en gång i månaden 

 Aldrig 

 Vet inte 

 

 

14. Vilken är den främsta anledningen till att du dricker alkohol?  

 Det är gott 

 Blir mer social 

 Gillar känslan av att bli berusad 

 Människor i min närhet gör det 

 Kan inte sluta, är beroende  

 För att hantera stress 

 Vet inte 

 Annat _____________________ 

 Efter att du svarat på fråga 14  gå till fråga 17 

 

 

 



 

15. Vilken är den främsta anledningen till att du inte dricker alkohol?  

 Det är inte bra för min hälsa 

 Har inte råd 

 Människor i min närhet skulle inte gilla det 

 Det skulle påverka mina idrottsliga prestationer 

 Det är inte gott eller jag tror inte att det är gott 

 Vet inte 

 Annat ________________________ 

 

16. Har undervisningen i ämnet specialidrott påverkat ditt beslut att inte 

dricka alkohol? 

 Läser inte specialidrott 

 Mycket 

 Delvis 

 Inte alls 

 Vet inte 

 

17. Har du snusat någon gång? 

 Ja 

 Nej  Gå till fråga 20 

 

18. Hur ofta snusar du? 

 Snusar varje dag 

 Snusar några gånger i månaden 

 Snusar mer sällan än några gånger i månaden 

 Snusar inte längre  Gå till fråga 20 

 

 

 

 

 

 



 

19. Vilken är den främsta anledningen till att du snusar?  

 Det är gott 

 Gillar ”nikotinkicken” 

 Människor i min närhet gör det 

 Det är häftigt 

 Kan inte sluta, är beroende 

 Vet inte 

 Annat _____________________ 

 Efter att du svarat på fråga 19  Så är du klar med enkäten 

 

20. Vilken är den främsta anledningen till att du inte snusar? 

 Det är inte bra för min hälsa 

 Har inte råd 

 Människor i min närhet skulle inte gilla det 

 Det skulle påverka mina idrottsliga prestationer 

 Det är inte gott eller jag tror inte att det är gott 

 Vet inte 

 Annat ________________________ 

 

21. Har undervisningen i ämnet specialidrott påverkat ditt beslut att inte 

snusa? 

 Läser inte specialidrott 

 Mycket 

 Delvis 

 Inte alls 

 Vet inte 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


