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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan vilken föreningsidrott 

man deltagit i som ungdom och alkohol- och tobaksvanor bland vuxna män. Studien ska även 

jämföra vid vilken ålder man gör alkohol- och tobaksdebut inom de olika idrotterna. Skiljer 

sig alkohol- och tobakskonsumtionen mellan vuxna män med bakgrund från olika idrotter? 

Vid vilken ålder alkohol- och tobaksdebuterar man inom olika idrotter? Vilken idrott bör man 

som ungdom delta i för att ha störst chans till hälsosamma alkohol- och tobaksvanor som 

vuxen man? 

Metod 

Mejl skickades ut till 4002 adresser kopplade till olika idrottsföreningar runt om i Sverige. I 

mejlet fanns en länk till en webenkät med tolv flersvarsfrågor. Föreningarna som kontaktades 

uppmanades att vidarebefordra länken till personer som varit eller är aktiva i föreningen som 

idrottare. Det var föreningar från 13 olika idrotter som kontaktades. För den lilla idrotten 

karting kontaktades också personer med kartingbakgrund via Facebook. Enkäten låg upp i 

cirka en månads tid. Under den tiden kom 352 svar in. Av dessa användes 295 i studien. 

Resultat 

Idrotterna som är med i studien är uppdelade efter fem grupper; fotboll, ishockey, karting, 

lagidrotter (handboll, innebandy och basket) samt individuella idrotter (simning, gymnastik, 

friidrott, tennis, bordtennis, motocross/enduro och golf). Det enda signifikanta resultatet i 

studien berör debutåldern för alkohol mellan idrotterna. De individuella idrotterna hade den 

högsta genomsnittliga debutåldern för alkohol med 16,3 år. Karting hade den näst högsta 

debutåldern med 15,8 år. Lagidrotterna hade en debutålder på 15,8 år och fotboll hade 15,6 år. 

Ishockeyn hade lägst debutålder för alkohol med 15,2 år.  

Slutsats 

Utifrån den här studien går inte att dra några signifikanta slutsatser om hur alkohol- och 

tobaksvanorna skiljer sig mellan vuxna män med bakgrund från olika idrotter. 

Genomsnittsåldern ligger mellan 15,2 och 16,3 år för alkoholdebuten. I lagidrotterna ishockey 

och fotboll sker den genomsnittliga debuten tidigast. Högst debutålder hade gruppen med de 

individuella idrottarna. Bristen på signifikanta resultat gör att det inte går att svara på frågan 

om vilken idrott som leder till hälsosammast alkohol- och tobaksvanor i vuxen ålder.   
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1. Inledning 

Att idrott är mer än endast en fysisk aktivitet är allmänt känt. Idrotten och idrottskulturer 

formar människan på men även utanför idrottsarenan. Vi vet dock mycket lite om hur 

idrotterna faktiskt förändrar våra beteenden. Blir man en bättre människa för att man idrottar? 

Det är en fråga som är omöjlig att svara på då det inte finns något mått på att vara en bra 

människa. I den här studien läggs fokus på alkohol, cigarettrökning och snusning som faktiskt 

går att mäta. Den största delen av alkohol- och tobaksforskningen har jämfört konsumtionen 

mellan idrottare och en kontrollgrupp som inte är idrottsligt aktiv. I den här studien läggs 

fokus istället på hur förhållandet ser ut idrotterna emellan.  

 

Intresset kring skillnaden mellan olika idrotter kommer från min egen historia som idrottare. 

Personlig erfarenhet som utövare både inom lagidrotten ishockey och inom motorsporten 

karting har givit mig en inblick i idrottskulturen i två olika typer av idrotter. Skillnaden 

mellan beteendena inom de båda idrotterna är påtaglig. Jargongen i ishockey-

omklädningsrummet var allt annat än barnvänlig samtidigt som densamma på kartbanorna var 

precis tvärtom. Tjejer, sex och festande var något som dominerade samtalsämnena under 

tonårstiden och även senare inom ishockeyn. Det kom aldrig riktigt på tal på samma sätt på 

kartbanorna eftersom föräldrarna sällan var långt borta och att det fanns en del kvinnliga 

deltagare.  

 

Ett konkret exempel hämtas från min egen ishockeykarriär. Säsongen skulle avslutas med ett 

dubbelmöte på Gotland, fredag-lördag. Efter den inledande matchen på fredagen, som slutade 

med en förlust, gick hela laget ut på krogen och festade loss. Alla spelare utom undertecknad 

drack rikligt med alkohol den kvällen och natten. Dagen efter när returmötet stod på schemat 

hörde jag många kommentarer om att spelarna var bakfulla och inte kände sig speciellt 

fräscha. Till vår stora förvåning lyckades vi vinna den sista matchen trots vår förberedelse. 

Ryktet sa att det gutniska laget också hade supit till natten innan, vilket skulle vara den enda 

rimliga förklaringen till vinsten då vi vet att man inte presterar bättre med alkohol i blodet. 

Det innebär (troligtvis) att två lag, helt oberoende av varandra, gick ut och drack alkohol 

natten innan en seriematch.  
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Är jargongen som jag beskrivit den som praktiseras i alla ishockeyomklädningsrum runt om i 

hela Sverige? Troligtvis inte, men det är sannorlikt inte ett unikt exempel. Den här studien 

kommer att undersöka inom vilken idrott debutåldern för alkohol-, cigarett- och snusdebuten 

inträffar först. Gör manlighetskulturen i kombination med idrotternas olika kulturer att 

debuten för de olika drogerna inträffar innan riksgenomsnittet eller ser förhållandet ut på ett 

annat sätt? 

 

Det är inte bara intressant att undersöka vilken idrott som inbjuder först till ohälsosamma 

praktiker som alkohol och tobak. Att få reda på vilken idrott som leder till hälsosammast liv i 

vuxen ålder kan tyckas än mer essentiellt. En idrott skulle teoretiskt kunna vara positiv på kort 

sikt men negativ på lång sikt. Idrotten ska ju trots allt fostra barn och i den här studien få vi ett 

mått på vilken som fostrar bäst, utifrån drogaspekterna. Studien kommer också kunna 

användas som vägledning till föräldrar som vill introducera sina barn till idrottsrörelsen. 

Föräldrarna kan eventuellt  bli medvetandegjorda om de potentiella riskerna som kan finnas 

inom vissa idrotter. Även vissa specialidrottsförbund kan få en bild av hur deras arbete med 

alkohol- och tobaksfrågan har lyckats.  

 

1.1 Begreppsförklaring 

Orden ung, ungdom och ungdomstid kommer att förekomma i denna studie. Genomgående 

kommer alla dessa ord stå för tiden innan deras 18:e födelsedag. Från och med att de föds tills 

att de blir myndiga.  

Ordet hälsosam eller hälsosamt kommer också förekomma. Dessa ord kan stå för motion och 

kost men i den här studien som är inriktad på alkohol och tobak står dessa ord för något annat. 

Låg konsumtion av alkohol och tobak samt en sen debutålder för preparaten kommer att 

kallas hälsosam(t).  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historia och alkohol 

Karaktärsdaning och fostran är två ord som länge har använts för att beskriva idrottens 

uppgift. Mannen som av kronprins Gustav Adolf blev kallad ”den svenska idrottens fader” 

(Schantz 2008, s. 9), Viktor Balck, argumenterade för att idrotten har positiv inverkan på 
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utövarnas karaktär, deras psykiska välbefinnande och moral. Koncentrationsförmåga, 

viljestyrka och mod poängterades också men även förbättrade egenskaper utanför 

idrottsrummet som flit och nykterhet nämns (Lindroth 2011, s. 162). 

 

Även inom skolidrotten har fostransordet förekommit frekvent genom historien. I Lgr 62 är de 

första orden som står under ”allmänna synpunkter” för gymnastikämnet är fysisk fostran. 

Läser man vidare i dokumentet beskrivs hälsofostran, social fostran och estetisk fostran 

(Kungliga Skolöverstyrelsen 1962, s. 345-346). Till och med Nationalencyklopedin skriver att 

fostran är ett uppdrag som setts som betydelsefullt för idrottsrörelsen (2014-11-09).  

 

Även om fostransordet försvunnit i den senaste upplagan av kursplan för idrottsämnet så 

känner man igen en del punkter. ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande” (Skolverket 2011, s. 51). Också sociala egenskaper som tidigare nämnts tycks 

värderas högt i dagens samhälle som respekt och samarbetsförmågor. I dagens läroplan börjar 

man också gå in på studiens ämne på ett djupare sätt. Det centrala innehållet för årskurs 7-9 

till exempel ska beröra sambandet mellan beroendeframkallande ämnen och ohälsa. Då både 

alkohol och tobak är beroendeframkallande ämnen kan slutsatsen dras att det är idrottens 

ansvar i skolan att informera och uppmana om goda drogvanor (Skolverket 2011, s. 51). 

 

Riksidrottsförbundet har också presenterat vad de anser är idrottens uppdrag. De påstår att 

fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa. Idrottsväsendet profilerar sig alltså som en hälsosam 

rörelse. ”Att ta ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användande av 

droger och tidigt bruk av alkohol, är därför självklart” (Riksidrottsförbundet 2009, s. 15). Men 

är det så självklart som det låter, att idrottsrörelsen är en hälsofrämjande institution?  

 

I idrottens vagga fanns ett motstånd mot densamma. Det var under tidigt 1900-tal som 

nykterhetsrörelsen ställde sig mot den nya idrotten. Linggymnastiken hade funnits länge men 

den engelska sporten som var på väg in i samhället accepterades inte direkt. Nykterhets-

rörelsen ansåg generellt att idrottsrörelsen inte verkade för ett bättre samhälle utan tvärtom. 

Idrotten saknade idealitet och solidaritet tyckte man. Det gick istället ut på att vinna och ha 

kul istället för kroppsutveckling och personlig utveckling. Man ställde sig också kritisk mot 

missbruket av alkohol och buslivet som de aktiva roade sig med. Nykterhetsrörelsens ville 

med andra ord bekämpa RF-idrotten (Lindroth 2011, s. 164). 
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I dagsläget är nykterhetsrörelsen inte lika aktiv och emot idrotten som förr. Idrotten har alltså 

inte samma motstånd nu men betyder det att idrotten är ren från alkohol och tobak nu då? Inte 

om man tror Wray Vamplew. Han pratar visserligen om situationen i England men han menar 

att synen på alkohol har förändrats från att det gör dig starkare, mer uthållig och modigare, till 

att man nu vet att den inte har några positiva effekter (bortsett från precisionssporter). Han 

påstår däremot att det finns olika attityder inom ledarkårerna. Vissa tycker att man bör 

förbjuda alkohol för sina spelare. Andra tycker att alkohol är ett bra verktyg för att 

sammansvetsa en grupp (Vamplew 2007, s. 16). 

 

Kyösti Linna tycker dock att alkoholproblemen inom idrotten är relativt lindrig i de nordiska 

länderna. Just Storbritannien tar han upp som ett skräckexempel tillsammans med Australien. 

Med det sagt säger han inte att det är problemfritt i Sverige, tvärtom. Han säger att idrotten 

och även ungdomsidrotten blivit än mer resultatinriktad. ”Det är heller inte längre helt 

omöjligt att förknippa faktorer som användning av otillåtna medel i form av dopning eller 

alkohol och andra droger till idrotten” (Linna 2006, s. 2). Han avslutar det resonemanget med 

att ifrågasätta hur samhällsnyttig man kan anse att idrotten faktiskt är. Förbättrade idrottsliga 

prestationer tar allt större fokus och behandlandet av de negativa aspekterna som alkohol 

lämnas åt sidan (Linna 2006, s. 1-2). Om så är fallet går föreningarna stick i stäv med 

ambitionerna från Riksidrottsförbundet som framgår i Idrotten Vill (Riksidrottsförbundet 

2009, s. 15).  

 

Debutåldern är något som är viktigt då det visat sig att den har betydelse för framtida 

alkoholkonsumtion. En tidig introduktion till alkoholen kommer troligtvis leda till en större 

konsumtion i vuxen ålder (Pitkänen, Lyyra & Pulkkinen 2005, s. 659). Även hjärnans 

utveckling kan försämras och viktiga kognitiva egenskaper kan försämras vid tidig 

regelbunden alkoholkonsumtion (Monti, Miranda Jr, Nixon, Sher, Swartzwelder, Tapert, 

White & Crews 2005, s. 216-217).  

 

1.2.2 Tobak 

Tobak har många negativa fysiologiska effekter men det finns också beteenden som går att 

associera med tobaksanvändning. Det är t.ex. vanligare att rökande och snusande ungdomar 

får sämre betyg, oftare dricker sig berusade, risken för cannabisanvändning ökar, de är mer 
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benägna att skolka från skolan och att de har en oorganiserad fritid. Man kunde dock se 

skillnader mellan de två tobaksalternativen. Snusare fungerade generellt sett bättre i skolan 

och de var oftare involverade i någon föreningsidrott. Det var vanligare att rökare testade på 

cannabis (Pedersen & von Soest 2014, s. 1158). 

 

Tobak innehåller mer än 7000 kemikalier och hundratals av dessa är giftiga. Ungefär 70 är 

cancerframkallande. Nikotinet som kombineras med tobaken i både snus och cigaretter är 

dessutom kraftigt beroendeframkallande och fungerar på ett liknande sätt i hjärnan som heroin 

och kokain. Det gör att när du väl börjat röka eller snusa så kommer du ha problem att sluta. 

Ungdomar är känsligare än vuxna när det gäller nikotin så risken att de fastnar i missbruk är 

större (Benjamin 2010, s. 3-5). 

 

Den allvarligaste risken med rökning är cancer. Genom de giftiga kemikalierna i tobaksröken 

bryts ens celler ned. Ens DNA rubbas och cellerna börjar föröka sig och skapar tumörer. I 

vanliga fall hjälper ens immunförsvar till och förhindrar tumörbildningen men forskning visar 

att tobaksröken även försämrar immunförsvaret. Det innebär att tobaksröken både är ansvarig 

för att skapa cancern och samtidigt motverkar kroppen från att förhindra cancerspridningen. 

Viktigt att nämna är att nio av tio som dör i lungcancer är rökare. I den sista tiondelen är 

många passiva rökare (Benjamin 2010, s. 6-7). 

 

Rökning ökar även risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke. Det är också negativt 

för den idrottsliga prestationen då lungorna tar stor skada av rökning. Elasticiteten i lungorna 

försämras så att det blir svårare att andas. Även den inre strukturen i lungan skadas vilket 

leder till att syreupptagningsförmågan försämras. Lungsjukdomar som KOL och kronisk 

bronkit är andra negativa effekter av tobaksrökning (Benjamin 2010, s. 8-11). 

 

Snus är också skadligt för kroppen men man har inte bevisat några klara negativa idrottsliga 

effekter. Det man däremot har bevisat är att risken för cancer i bukspottskörteln ökar, risken 

för hjärtinfarkt och stroke ökar, blodtrycket förhöjs och man får permanenta och reparabla 

munslemhinneförändringar (Folkhälsomyndigheten 2013). 
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1.2.3 Sociala aspekter 

Idrott och ungdomskultur går hand i hand. Det finns ett samband mellan de två. Ungdomarna 

formerar sig ofta i sociala grupper med liknande kultur, smak och stil som matchar deras egen 

(Bäckström 2005, s. 103). Det gäller även idrotten då idrotten också är en del av 

ungdomskulturen. Det borde innebära att ungdomar med liknande intresse samlas och 

praktiserar liknande handlingar. Det skulle kunna innebära att deras beteendemönster och 

potentiellt deras alkohol- och tobaksvanor också borde likna varandras inom samma 

specialidrott. 

 

Det behöver naturligtvis inte vara så att gruppen agerar likadant men det är något som är lätt 

hänt om gruppen inte är i harmoni. I en optimal grupp har medlemmarna starka sociala band 

mellan varandra men man tar samtidigt hänsyn till varandras individuella och sociala behov. 

Vad som däremot kan hända är att gruppen blir underdifferentierad. Det innebär att man blir 

uppslukad av gruppen och förlorar viktiga sidor hos sig själv. Det kallas för ”falsk 

gemenskap” och konsekvensen blir att man inte handlar som man själv vill utan ens person 

blir en produkt av ens omgivning. Man gör som man tror att gruppen förväntar sig att man ska 

göra (Aspelin 2010, s. 28). 

 

Det kan tyckas märkligt att människan inte handlar som man själv vill utan att man blir en del 

i en grupp men det är så vi fungerar rent psykologiskt. Arv och miljö är två saker som 

påverkar oss hela livet och idrottskulturen man blir del av när man idrottar är en stark 

miljöfaktor som påverkar oss. Under ungdomstiden blir för första gången vänner viktigare än 

föräldrarna. Man pratar ofta om grupptryck men det är också ofta en egen önskan att passa in 

och bli omtyckt som får oss att klä och bete oss på ett specifikt sätt. Tyvärr gäller det även 

droger. Det är inte ovanligt att tonåringar experimenterar med cigaretter och andra droger för 

att sina jämnåriga gör det. Tyvärr kommer ungefär hälften av de som röker i tonåren fortsätta 

med det upp i vuxen ålder (Hwang & Nilsson 2011, s. 25, 318 & 325). 

 

En viktig aspekt att ta i beaktande är också att olika typer av människor utövar olika sporter. 

Lars-Magnus Engström skriver om hur viktiga ens socioekonomiska förutsättningar är för att 

idrotta. Vissa idrotter är dyrare än andra vilket innebär att några utesluts. Lågutbildade är 

också mindre benägna att vara fysiskt aktiva. Även intresset för idrotter skiljer sig med t.ex. 

segling där intresset var klart större hos den högutbildade populationen (Engström 2010, s. 
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85-93). Det är intressant då det finns ett samband mellan låg socioekonomisk status och hög 

tobaks- och intensivare alkoholkonsumtion (Mathur, Erickson, Stigler, Forster & Finnegan 

2013, s. 546 & Huckle, You & Casswell 2010, s. 1201).  

 

1.3 Forskningsöversikt 

1.3.1 Alkohol och idrott 

Ungdomars alkoholkonsumtion har studerats och kartlagts på många håll. Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) undersöker skolelevers alkoholvanor och 

presenterar dem i en årlig rapport. Det är 300 skolor som deltar i undersökningen från hela 

Sverige. De undersöker både ungdomar i årskurs nio och de som går andra året på gymnasiet. 

Här kommer fokus läggas på gymnasieeleverna då de är runt 18 år gamla. Det är en 

enkätundersökning som består av 4328 bearbetade enkäter från gymnasiet av båda könen. 

Den rapporten visar att 77 procent av de manliga gymnasieeleverna är alkoholkonsumenter, 

vilket innebär att de druckit alkohol inom de tolv senaste månaderna. Det är dock en siffra 

som sjunkit kraftigt från mätningarna som gjordes 2004 då resultaten visade att 90 procent 

konsumerade alkohol (Gripe 2013, s. 9 & 22-23). 

 

En liknande studie med något färre enkäter (1050), elever i samma ålder (cirka 18 år) och 

begränsat till de sydöstra delarna av Sverige bekräftar till viss del alkoholkonsumtionens 

omfattning för cirka tio år sedan. Studien som gjordes av Trondman är från 2003 och där 

svarar sju procent av respondenterna att de är absolutister. Det innebär att andelen alkohol-

konsumenter är 93 procent vilket är relativt nära de 90 procent som CAN beskrev 2004. 

Trondman lägger även till den idrottsliga aspekten som saknas i rapporten från CAN. Det 

visar sig att andelen absolutister som är idrottsligt aktiva är fem procent jämfört med de som 

aldrig varit idrottsligt aktiva på föreningsnivå som noteras till åtta procent. Även de som varit 

aktiva men avslutat sina karriärer hamnar under de inaktivas åtta procent med en 

procentenhets marginal. (Trondman 2005, s. 2-5) 

 

Trondman visar också att det finns en skillnad mellan alkoholkonsumtionen bland 

individuella idrottare och lagidrottare även om den är liten. Fem procent av lagidrottarna är 

absolutister och sju procent av de individuella idrottarna är det (Trondman 2005, s. 6). En 

liknande tendens kan man hitta bland elitidrottande norska 16-åringar. Skillnaden är dock 
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endast 1,6 procentenheter. 30 procent av de individuella idrottarna är alkoholkonsumenter och 

31,6 procent av lagidrottarna (Martinsen & Sundgot-Borgen 2012, s. 442). Anledningen till 

den stora skillnaden mellan studierna skulle kunna ligga i den tvååriga skillnaden mellan 

grupperna. Det är i alla fall något man bör ta i beaktande. Man skulle kunna tänka sig att 

tävlingsnivån också skulle ligga till den norska studiens fördel men så är inte fallet enligt 

Trondman. Trondmans studie visar att andelen absolutister är minst bland elitidrottarna (fyra 

procent), något fler bland fritidsidrottarna (sex procent) och störst bland de som inte tränar 

(åtta procent) (Trondman 2005, s. 6).  

 

Trondman sammanfattar sin studie med tre empiriska tendenser. Dessa tendenser är att 

idrottares alkoholkonsumtion är mer omfattande än den generella populationens bland unga 

vuxna. Det verkar också finnas ett samband mellan träningsvolym och alkoholkonsumtion. 

Till sist är lagidrottare större konsumenter av alkohol än individuella idrottare (Trondman 

2005, s. 13). 

 

Det är dock ett resultat som går stick i stäv med Martinsen och Sundgot-Borgens studie. 

Enligt dem finns det ett negativt samband mellan elitidrottande och alkohol samt tobak. I 

deras studie var 63 procent av kontrollgruppen alkoholkonsumenter men endast 37 procent av 

idrottarna. Det ska dock läggas till att den siffran inte presenterades med någon uppdelning 

mellan könen men de skriver att kvinnor dricker mer (46 procent jämfört med 31) (2012, s. 

441-445). 

 

Det finns dock en annan norsk studie som ger en något annan bild av situationen. Det är en 

longitudinell studie med idrottande norska skolelever som var mellan 13-19 år gamla vid 

första testtillfället 1992. Efter det har samma personer fått svara på samma enkät 1994, 1999 

och 2006. Den studien visar att lagidrottarna generellt sett dricker sig berusade oftare än icke 

idrottarna i vuxen ålder. Uthållighetsidrottarna däremot dricker sig berusade mer sällan än 

icke-idrottarna även i vuxen ålder. Det innebär att det finns ett motsatt förhållande mellan de 

olika typerna av idrotter (Wichstrøm & Wichstrøm 2008, s. 146). 

 

Alkohol och träning är en kombination som inte är fördelaktig om man vill nå goda resultat. 

Alkohol, även i måttliga mängder påverkar träningen eller i alla fall vissa delar av träningen 

negativt. Genom djurtester har man sett att nivåerna av uppbyggande hormoner som ansvarar 

för skelettmuskulaturen minskar vid alkoholkonsumtion. Det är främst snabba och explosiva 
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muskler som påverkas negativt. Det innebär också att återhämtningen efter träning försämras 

vilket främst är viktigt att undvika som elitidrottare. Konditionsträning verkar däremot 

alkohol inte ha någon negativ inverkan på (Mattsson, Ekblom & Unogård 2014, s. 7).  

 

Debutålder gällande alkohol är något som Centralförbundet för alkohol- och narkotika-

upplysning också undersökt i sin årliga rapport. De har dock inte undersökt eller åtminstone 

inte tagit upp debutåldern i 2013 års upplaga så fokus läggs på rapporten från 2012. 

Undersökningen gjordes genom enkäter till gymnasieeleverna i årskurs två som fick svara på 

frågan om de varit berusade vid 13 och 14 års ålder. 11 procent av de manliga informanterna 

svarade att de druckit alkohol vid 13 års ålder och 25 procent svarade att de druckit vid 14 års 

ålder (Leifman 2012, s. 82). 

 

1.3.2 Tobak och idrott 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning undersökte även tobakskonsumtionen 

i rapporten som presenterats i alkoholöversikten. Även i tobaksdelen rör det sig om manliga 

gymnasieelever som studerar sitt andra år på gymnasiet. Av dessa elever har drygt 25 procent 

rökt cigaretter inom de senaste tolv månaderna. Där ser man inte samma trend att 

konsumtionen successivt minskar utan den är istället relativt likvärdig från år till år. Andelen 

dagligrökare var sex procent och de som rökte nästan varje dag var tre procent (Gripe 2013, s. 

43-47). 

 

Den andra vanliga tobaksformen i Sverige, snus har också undersökts. Det var ungefär lika 

stor andel snusare som rökare i den studien. 22 procent av de manliga gymnasie-eleverna har 

konsumerat snus under de senaste tolv månaderna. Snus konsumerades dock mer frekvent än 

vad cigaretter gjorde i undersökningen. Av de 22 procenten var det tolv som snusar dagligen 

och ytterligare två procent som snusade nästan dagligen. Det innebär att fler elever har testat 

på rökning men snusandet är vanligare på daglig basis (Gripe 2013, s. 49-51). 

 

Bland de undersökta gymnasieeleverna från 2012 års rapport hade 18 procent av männen rökt 

cigaretter vid 13 års ålder och 31 procent vid 14 år. Det innebär att det är fler som har testat 

på cigarettrökning jämfört med alkoholdrickande vid dessa åldrar. Snusandet låg på en nivå 

närmre alkoholdrickandets debut. 11 procent hade snusat vid 13 års ålder och 21 procent hade 

gjort det vid 14 år (Leifman 2012, s. 82). 
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Martinsen och Sundgot-Borgen har också undersökt tobaksbruket hos de norska elitidrottande 

ungdomarna. Enligt deras fynd snusar, röker och dricker elitidrottarna mindre än kontroll-

gruppen. Det var 19 procent av de manliga idrottarna som snusar antingen dagligen eller 

ibland vilket kan jämföras med kontrollgruppens 36 procent. Bland idrottarna fanns det ingen 

som rökte dagligen men två som gjorde det ibland. Det innebär att 0,5 procent av de 

idrottande männen i studien rökte jämfört med 18 procent hos kontrollgruppen. Man kunde 

också visa att det finns ett samband mellan lagidrottare och snuskonsumtion. De ser därför 

fotboll, handboll och ishockey som en riskfaktor gällande snusanvändning (2012, s. 441 & 

445). 

 

I den andra norska studien gjord av Wichstrøm och Wichstrøm (2008) bekräftas idrottens 

positiva påverkan på tobaksvanorna även i vuxen ålder gällande cigaretter. Den longitudinella 

studien visar att det dels fanns färre cigarettrökare i den idrottande gruppen vid det första 

testtillfället och dels att ökningen i tobaksanvändningen var mindre än för den icke idrottande 

gruppen när de blev äldre. Den här tendensen var till skillnad från alkoholen inte beroende av 

vilken typ av idrott som utövades utan den var generell oavsett idrott (Wichstrøm & 

Wichstrøm 2008, s. 146-147). 

1.3.3 Sammanfattning 

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har sjunkit de senaste åren. Tobakskonsumtionen 

tycks däremot ligga på liknande nivåer år efter år. Det råder delade meningar om idrottare 

dricker mer eller mindre än inaktiva men vad som tycks vara säkert är att lagidrottare dricker 

mer än individuella idrottare. Lagidrott tycks också leda till sämre alkoholvanor i vuxen ålder. 

De individuella idrotterna däremot leder till hälsosammare alkoholvanor i vuxen ålder. 

Alkohol och snus har en liknande debutålder men cigarettdebuten sker tidigare för ungdomar. 

Idrottande ungdomar både snusar och röker mindre än andra jämnåriga. Även i vuxen ålder 

röker de före detta idrottarna mindre än personer som inte idrottat alls. Lagidrott tycks dock 

vara en riskfaktor för snusanvändning.  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan vilken föreningsidrott 

man deltagit i som ungdom och alkohol- och tobaksvanor bland vuxna män. Studien ska även 

jämföra vid vilken ålder man gör alkohol- och tobaksdebut inom de olika idrotterna. 

 

1.5 Frågeställningar 

o Skiljer sig alkohol- och tobakskonsumtionen mellan vuxna män med bakgrund från 

olika idrotter? 

o Vid vilken ålder alkohol- och tobaksdebuterar man inom olika idrotter? 

o Vilken idrott bör man som ungdom delta i för att ha störst chans till hälsosamma 

alkohol- och tobaksvanor som vuxen man? 

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Då målet med studien är att jämföra alkohol- och tobaksvanorna inom de olika idrotterna bör 

det empiriska materialet vara av den kvantitativa typen. Den enda rimliga kvantitativa 

metoden för att besvara frågeställningarna är enkätundersökning. Kvantitativa metoder är bäst 

när man ska sätta siffror på och jämföra ens undersökningsmaterial (Eliasson 2006, s. 30). Då 

författaren anser att resultaten blir mest begripliga, tydliga och ändamålsenliga om de 

presenteras i form av genomsnittsålder och procentantal valdes därför den kvantitativa 

metoden ut. En kvalitativ aspekt skulle kunna ge ett större djup då man kan ställa öppna 

varför-frågor i enkäten eller kombinera enkäten med en intervju. Det skulle dock göra studien 

mycket mer omfattande och tidskrävande och därför valdes det alternativet bort.  

 

Syftet med studien är att få en bild av förhållandet mellan alkohol- och tobaksvanorna inom 

olika idrotter. Därför valdes 13 olika idrottskategorier ut. De utvalda idrotterna hade alla 

minst 60 000 medlemmar i Sverige år 2012 (Riksidrottsförbundet 2013, s. 12-13) så det är 

några av de största idrotterna som valts ut. Idrotterna som är med i studien är fotboll, 

ishockey, handboll, innebandy, basket, tennis, bordtennis, simning, friidrott, gymnastik, golf, 

karting och motocross/enduro.  

 



12 

 

2.2 Urval 

Urvalet bestod av män födda 1984-1994. Det innebär att de svarat på enkäten året de fyller 

20-30 år. Urvalet består alltså av unga män med en bakgrund inom idrotten som aktiv utövare. 

De ska ha varit aktiva i en förening i någon av ovanstående 13 idrotter. De måste ha varit 

aktiva i sin idrott under sin tid som ungdom, vilket i den här studien definierats som tiden 

innan sin 18:e födelsedag. Om en av dessa tre ovanstående krav bryts blir deras enkät en del 

av bortfallet.  

 

Det hade naturligtvis varit intressant att kunna undersöka könsmässiga skillnader inom 

idrotterna men istället läggs fokus på männen i denna studie. Ungdoms-, idrotts- och 

manlighetskultur hänger ihop med varandra och därför är det mer intressant att undersöka 

männen i det här fallet.  

 

2.3 Procedur 

En webenkät med tolv frågor skapades den 22 september 2014 i Google Drive och den 

redigerades samt testades fram till 4:e november 2014. Testet bestod av en mindre pilotstudie 

där tio studentkollegor fick genomföra enkäten och ge förslag på förbättringar. Under den här 

perioden samlades även mejladresser in. Idrottsföreningarna hittades genom Everysport.com 

och via specialidrottsförbundens hemsidor. Så många föreningar som möjligt, oavsett division 

eller tävlingsnivå eftersöktes. Via internetsökningar hittades föreningarnas egna hemsidor där 

mejladresser kopplade till klubben kopierades in i ett Word-dokument som användes som 

register. Det kunde vara mejladresser till kansliet, sportchefen, ordförande, lagledare eller 

annan tjänst inom föreningen. Alla föreningars mejladresser som hittades användes dock inte. 

På grund av den stora volymen mejladresser som skulle införskaffas sållades föreningar med 

laget.se bort då deras mejladress inte kan kopieras. Alternativ skulle vara att skriva in 

adressen för hand men det ansågs för tidskrävande och därför valdes dessa föreningar bort.  

 

När insamlandet av mejladresser var klar började mejlen skickas ut. I mejlen vädjade 

författaren att föreningarna skulle vidarebefordra webenkäten till nuvarande och före detta 

aktiva medlemmar i deras förening. Totalt skickades 4002 mejl ut till föreningarna från de 13 

olika idrotterna. På grund av begränsningarna för hur många mejl en adress får skicka ut för 

Microsoft Outlook och Google, tog det fem dagar för tre mejladresser att skicka ut mejlen. 
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Cirka 15 procent av dessa kunde inte mottas på grund av att mejladresserna av någon 

anledning inte längre var aktiva.  

 

Det stod ganska snart klart att svarsfrekvensen var sämre än både förväntat och enligt 

förhoppningarna. Därför mejlades samma enkät även ut till alla studenter på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm där många matchar urvalet och några tränar även utövare som 

också stämmer in på beskrivningen. Kartingförare kontaktades också via Facebook. De 

kartingförarna hittades genom gamla resultatlistor från mylaps.com och mkr-karting.se. 

Enkäten stängdes 30:e november 2014 klockan 23:59. Under den perioden kom 352 enkätsvar 

in.  

 

2.4 Statistisk analys 

Resultaten analyserades i Microsoft Excel 2010. Debutålder signifikanstestades genom 

MANOVA-testet då det ansågs lämpligast då kvotdata från flertalet grupper skulle jämföras. 

Övrig data i studien bestod av nominaldata. Chi-square testet som är lämpat att analysera 

nominaldata användes därmed för att analysera resterande resultat. För att minska risken att 

dra felaktiga slutsatser valdes den låga signifikansgränsen 0,05 i den här studien (jfr 

Martinsen & Sundgot-Borgen 2012). 

 

2.5 Etiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska överväganden att ta ställning till. Informationskravet innebär 

att respondenterna ska bli informerade om vad studien har för syfte och vad deras roll i 

studien är. För att uppfylla det har all nödvändig information skrivits ned både i mejlet som 

skickats ut men även i själva webenkäten ifall endast länken till enkäten skulle spridits vidare. 

Samtyckeskravet är ett krav som innebär att deltagarna själva får välja om de vill delta i 

studien eller ej och så är fallet i den här studien då endast ett mejl helt utan press eller krav 

skickats ut. Kravet innebär också att de får vara med i vilken utsträckning de vill och att de får 

avbryta sitt deltagande när som helst. För att uppfylla det fanns en mejladress uppskriven dit 

de kunde vända sig om de skulle vilja avbryta sitt deltagande och det var också möjligt att 

passa på varje fråga. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas deltagande ska vara 

helt anonymt vilket det också är då det är omöjligt att på laglig väg ta reda på vem som svarat 

vad. Till sist är nyttjandekravet kvar vilket innebär att man enbart använder det empiriska 



14 

 

materialet i det syfte man påstått och det är naturligtvis det som kommer att hända i den här 

studien. Materialet kommer endast att användas i denna C-uppsats. (Vetenskapsrådet 2002, s. 

7-14) 

 

Alkohol- och tobaksfrågor kan vara känsliga att ställa då de i vissa åldrar inte är lagliga att 

konsumeras. Respondenterna i den här studien är dock i laglig ålder för att både köpa alkohol 

på pubar, restauranger och Systembolaget samt att köpa snus och cigaretter, med eventuellt 

undantag för respondenterna som är födda sent 1994. Därför är det troligtvis inte en lika 

känslig fråga. Däremot svarar respondenterna på vid vilken ålder de konsumerade alkohol och 

tobak för första gången. Det är en känsligare fråga då den åldern ofta är under 18 år. 

Anledningen till att den frågan ändå anses som etiskt försvarbar i den här uppsatsen är för att 

deltagandet är anonymt och tycker man att frågan skulle vara för känslig för att svara på kan 

man alltid välja att passa.  

 

2.6 Bortfallsanalys 

Som nämnts tidigare skickades totalt 4002 mejl ut med en länk till enkäten. Det är dock 

omöjligt att säga hur många som tagit del av enkäten. Det innebär att det inte går att sätta en 

siffra på hur stort det externa bortfallet är i det stora hela. Vad man däremot kan göra är att gå 

in i de svar som faktiskt kommit in och räkna bortfallet utifrån det.  

 

Totalt skickades 352 besvarade enkäter in. Resultaten kommer att presenteras utifrån 295 av 

dessa. Det var 57 enkäter som lades åt sidan då de inte uppfyllde de kriterier som var satta på 

förhand. Bortsett från de 13 idrotterna kunde man också svara att man varit aktiv i ”annan 

idrott” vilket var fallet i 26 enkäter. De sållades bort liksom 14 andra som valdes bort på 

grund av att de antingen var födda något annat år än 1984-1994 som urvalet är eller att de 

passat på födelseårsfrågan. Kvinnor svarade också på enkäten vilket resulterade i att 

ytterligare 19 enkäter plockades bort. Även på könsfrågan var det en person som valde att 

passa. Av förklaringarna ovan ser det ut som att det var 59 enkäter som valdes bort men det 

var två enkäter som besvarades av kvinnor i fel åldersspann vilket får dem att räknas dubbelt 

och då förvirrar statistiken något. Det interna bortfallet är alltså 16 procent i den här studien.  

 

Det finns även bortfall på de frågor som faktiskt används i den här studien. Det är sju alkohol- 

och tobaksrelaterade frågor i enkäten som ligger till grund för resultaten. Vid tolv tillfällen 
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förekommer svaret ”vet ej / pass” vilket då blir en del av bortfallet. Eftersom det är 295 

enkäter och sju alkohol- och tobaksrelaterade innebär det att 2065 svar har kommit in i det 

ämnet. Det interna svarsbortfallet bland de använda frågorna blir då 4,5 procent vilket måste 

ses som en relativt låg siffra.  

2.7 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär att studien är reproducerbar dvs. att vi kan lita på resultaten (Eliasson 

2006, s. 14-15). En del åtgärder har gjorts för att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. Att 

ställa liknande frågor om samma ämne för att kontrollera att svaren överensstämmer och även 

få med fler detaljer är bra (Trost & Hultåker 2007, s. 64) vilket har gjorts i alla fall rörande 

alkoholvanorna. Det kan även vara bra att använda gamla, redan beprövade enkätfrågor 

(Johansson & Svedner 2010, s. 22) vilket har gjorts i den här studien. Några av enkätfrågorna 

är hämtade från författarens tidigare B-uppsats och några från Martinsen och Sundgot-

Borgens studie på elitidrottande norska ungdomar (2012, s. 442).  

 

Enkätundersökningar är dock svåra att kontrollera reliabiliteten på i förväg. Det man kan göra 

är att vara tydlig när det gäller information och instruktioner i enkäten. Varje fråga måste vara 

lätt att förstå och besvara. För att kontrollera det bör man lämna ut enkäten till några personer 

som liknar urvalet för att få feedback kring utformningen och begripligheten (Patel & 

Davidson 2011, s. 105). Därför skickades enkäten ut till tio studentkollegor för granskning. 

Ingen hade någon kritik eller förslag på förbättrande åtgärder så enkäten skickades ut i samma 

version.  

 

Reliabiliteten är väldigt låg om man ser till hur stort bortfallet är. Johansson och Svedner 

skriver också att man måste fundera kring om resultaten hade kunnat bli annorlunda om alla 

hade svarat (2010, s. 23) och det är nog troligt att så hade varit fallet. Återigen är det olyckligt 

att studien har ett dolt bortfall som gör det svårt att bedöma reliabiliteten men det låga 

deltagandet drar ned den ändå.  

 

2.8 Validitet 

Validitet betyder giltighet eller överensstämmelse vilket innebär att man mäter det man avser 

att mäta. En hög validitet innebär att det empiriska materialet och slutsatserna som dras 

faktiskt berör studiens syfte och frågeställningar (Stensmo 2002, s. 32). Studien har hög 
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innehållsvaliditet då det finns ett antal frågor som rör uppsatsens alla frågeställningar. Både 

ålders- och frekvensmässiga frågor rörande alkohol- och tobaksanvändningen finns 

representerade i enkäten vilket är essentiellt för innehållsvaliditeten då frågeställningarna är 

formulerade på ett sådant sätt (Hansagi & Allebeck 1994, s. 57-58). 

Granskningen av de tio studentkollegorna ger inte bara en förhöjd reliabilitet utan även 

validiteten stärks av detta. Metodvalet är i hög grad ett sätt att uppnå en hög validitet då den 

ansågs som det klart lämpligaste metoden för att svara på frågeställningarna. Även att 

använda redan beprövade frågeställningar och svarsalternativ som nämnts ovan är ett tecken 

på att studien mäter det som avses mätas. En studies validitet kan aldrig bli bättre än 

reliabiliteten (Eliasson 2006, s. 16) vilket innebär att det låga deltagandet och höga bortfallet 

även slår hårt mot studien validitet.  

 

3. Resultat 

352 enkätsvar kom in och alla 13 idrotter som enkäterna skickades ut till fanns representerade 

i svaren men i begränsad utsträckning. Efter att 57 ej godkända enkäter plockats bort fanns 

295 enkäter kvar. Då ett par idrotter endast bidrog med tre svar klumpades liknande idrotter 

ihop för att kunna dra säkrare slutsatser kring mina frågor. Grupperna som resultaten kommer 

presenteras enligt är fotboll, ishockey, karting, lagidrotter (som består av innebandy, handboll 

och basket) samt individuella idrotter (som består av simning, gymnastik, friidrott, tennis, 

bordtennis, motocross/enduro och golf). Antalet från respektive grupp presenteras i tabellen 

nedan (Se Tabell 1). 

 

Tabell 1 – Presentation av antal enkätsvar, bortfall och uppdelning efter idrotter.   

Totalt antal inkomna enkäter 352 

Bortfall 57 

Totalt antal använda enkäter efter bortfall 295 

Antal enkäter efter idrott 
Fotboll Ishockey Karting Innebandy Handboll Basket Simning Gymnastik Friidrott Tennis Bordtennis MX/E Golf 

90 42 51 31 29 11 15 4 7 3 6 3 3 

Antal enkäter efter idrottsgrupp 

Fotboll Ishockey Karting Lagidrotter Individuella idrotter 

90 42 51 71 41 
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3.1 Alkoholvanor 

Signifikansvärdet var 0,4681 vilket innebär att det inte fanns några signifikanta skillnader 

gällande alkoholvanorna. Bland respondenterna i den här studien är i alla fall andelen 

absolutister ungefär lika hög inom alla idrotter förutom fotboll där den är drygt det dubbla 

med 8,9 procent. Andelen som dricker alkohol mindre än en gång i månaden är kring 20 

procent bortsett från inom kartingen där endast 11,8 procent konsumerar alkohol med den 

frekvensen. En till tre gånger i månaden var det vanligaste svaret i alla idrottskategorier och 

vanligast inom de individuella idrotterna. Drygt 20 procent av respondenterna dricker alkohol 

en gång i veckan förutom inom de individuella där endast 7,3 procent gör det. Andelen som 

dricker alkohol flera gånger i veckan är minst inom fotbollen där endast 3,3 procent gör det 

jämfört med de individuella idrotternas 9,8 procent som var den idrotten med högst andel (Se 

Figur 1). 

 

 
Figur 1 – Alkoholvanor beroende på idrott under ungdomsåren (%). n=295 p=0,4681 
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53 procent dricker sig berusade mindre än en gång i månaden bortsett från inom karting där 

35 procent dricker sig berusade med den frekvensen. Mindre än en gång i månaden var det 

vanligaste svaret generellt sett, följt av en till tre gånger i månaden. Det svaret var vanligast 

inom kartingen, näst vanligast inom ishockey, därefter fotboll och de individuella idrotterna. 

Lagidrotterna hade lägst svarsfrekvens med endast 23,9 procent på den frågan. Mer än en 

gång i veckan dricker sig runt 10 procent av respondenterna sig berusade bortsett från inom 

de individuella idrotterna där den siffran ligger på 2,4 procent. Oftare än så var det inga eller 

enstaka procent som gjorde det bortsett från ishockeyns 4,8 procent som var högst (Se Figur 

2). 

 

 
Figur 2 – Berusningsvanor beroende på idrott under ungdomsåren (%). n=295 p=0,4674 
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snusare finns dock i gruppen med de individuella idrottarna där drygt 80 procent aldrig 

snusar. Andelen som snusar ibland ligger runt 10 procent för alla idrotterna med de som 

snusar varje dag skiljer sig lite. Fotbollen har störst andel dagligsnusare tillsammans med 

karting och lagidrotterna runt 25 procent. Ishockeyn ligger något lägre med 21,4 procent men 

lägre än så är de individuella idrotterna med 9,8 procent (Se Figur 3). 

 

 
Figur 3 – Snusvanor beroende på idrott under ungdomsåren (%). n=295 p=0,5501 
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Figur 4 – Cigarettvanor beroende på idrott under ungdomsåren (%). n=295 p=0,2255 
 

3.4 Alkoholdebut 

 
Figur 5 – Andel personer som konsumerat alkohol fördelat på idrott (%). n=295 p=0,1929 
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Inga signifikanta skillnader fanns gällande hur många som testat alkohol beroende på idrott. 

Signifikansvärdet låg på 0,1929. Bland deltagarna i studien var det fem fotbollsspelare och en 

kartingförare som inte konsumerat alkohol någon gång i deras liv. En fotbollsspelare och en 

ishockeyspelare valde att inte svara på den frågan. Det innebär att majoriteten av 

respondenterna har prövat på alkoholhaltiga drycker. Det innebär att det totalt sett i den här 

studien är 98 procent som någon gång testat på alkohol medan två procent inte har gjort det 

(Se Figur 5). 

 

 
Figur 6 – Genomsnittlig ålder vid alkoholdebut fördelat idrott. n=287 p=0,0241 

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan idrotterna gällande debutålder för alkohol då 
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resultat. Genomsnittet ligger i alla idrottskategorier under den 18-årsgräns som finns för att 
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14,1 procent som väntat till sin 18:e födelsedag innan alkoholdebuten (av de som faktiskt 

druckit alkohol), 14 procent för karting och 14,3 procent för fotboll. Ishockeyn står däremot 

ut på ett negativt sätt med den lägsta siffran 9,8 procent (Se Figur 6). 
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Vid 16,3 års ålder sker den genomsnittliga alkoholdebuten bland de individuella idrottarna. 

För karting ligger den siffran på 15,8 år. Alla tre grupper bestående av lagidrotter hade lägst 

debutålder. Gruppen med samlade lagidrotter hade högst av dem med 15,6 år. Fotbollen 

debutålder gällande alkohol är 15,6 år. Lägst genomsnittliga debutålder hade ishockey med 

15,2 år.  

 

3.5 Snusdebut 

Signifikansvärdet var 0,5183 vilket innebär att resultaten rörande snusdebuten inte var 

signifikanta. För respondenterna sker även snusdebuten i genomsnitt under den 18-årsgräns 

som finns för att köpa snus. Det skiljer knappt ett år mellan den genomsnittliga debuten för en 

kartingförare som hade lägst debutålder med 15,6 år kontra en ishockeyspelare och en 

individuell idrottare som hade högst med 16,4 år. Lagidrotterna hade en debutålder på 16,2 

och fotbollens notering var 15,7 (Se Figur 7).  

 

 
Figur 7 – Genomsnittlig ålder vid snusdebut fördelat på idrott. n=175 p=0,5183 
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provar snus. Något färre nämligen 35 procent av hockeyspelarna väntar till myndighetsåldern. 
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Lagidrotterna har den mittersta noteringen med 29,8 vilket är fler än fotbollens 24 procent. I 

karting är andelen lägst med 13,3 procent. 

 

Inga signifikanta skillnader noterades gällande andelen respondenter som prövat på snus. 

Signifikansvärdet var 0,0971. Ishockeyn hade högst debutålder och det är även inom den 

idrotten som flest har testat snus. Det skiljer 30 procentenheter mellan ishockeyn som har 

störst andel nuvarande/före detta snuskonsumenter med knappt 74 procent och de individuella 

idrotterna som har lägst andel med knappt 44 procent. Fotbollen, kartingen och lagidrotterna 

noterades för knappt 56, 59 respektive drygt 66 procent (Se Figur 8). 

 

 
Figur 8 – Andel personer som testat snus under ungdomsåren fördelat på idrott (%). n=295 
p=0,0971 
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Figur 9 – Genomsnittlig ålder vid cigarettdebut fördelat på idrott. n=168 p=0,6315 

 

Förhållandet mellan idrotterna ser likadant ut om man tittar på hur många som väntat in sin 

18:e födelsedag innan de testat rökning. Lagidrotterna har lägst andel med 27,7 procent strax 

under fotbollens 28,3. Ishockeyns värde är 30,8 procentenheter och för kartingen 34,5. De 

individuella idrotterna hade högst andel med 40 procent. 

 

 
Figur 10 – Andel personer som rökt cigaretter under ungdomsåren fördelat på idrott (%). 
n=295 p=0,0931 
 

15,9 

16,23 

16,52 

15,7 

16,53 

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

16,6

Fotboll Ishockey Karting Lagidrotter Individuella
idrotter

Genomsnittlig ålder vid
cigarettdebut (år)

58,89 61,9 
56,86 

66,2 

36,59 

41,11 38,1 
43,14 

32,39 

63,41 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fotboll Ishockey Karting Lagidrotter Individuella
idrotter

Andel som
inte har rökt
cigaretter
Andel som
har rökt
cigaretter
Pass/vet ej



25 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan idrotterna gällande hur många som testat 

cigaretter i sina liv. Signifikansvärdet låg på 0,0931. Det skiljde 30 procentenheter mellan 

idrotten med högst och lägst andel snusare bland respondenterna. Lika många procent skiljer 

mellan idrotterna med högst och lägst andel rökare. Det skiljer 10 procentenheter mellan 

lagidrotterna med den högsta andelen cigarettkonsumenter med 66,2 procent och kartingen 

med deras 56,9 vilket var näst lägst. Däremellan fanns ishockeyn med 61,9 och fotbollen med 

58,9 procent. Lägst på 36,6 procent var de individuella idrotterna (Se Figur 10). 

 

4. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan vilken föreningsidrott 

man deltagit i som ungdom och alkohol- och tobaksvanor bland vuxna män. Studien ska även 

jämföra vid vilken ålder man gör alkohol- och tobaksdebut inom de olika idrotterna. 

 

o Skiljer sig alkohol- och tobakskonsumtionen mellan vuxna män med bakgrund från 

olika idrotter? 

o Vid vilken ålder alkohol- och tobaksdebuterar man inom olika idrotter? 

o Vilken idrott bör man som ungdom delta i för att ha störst chans till hälsosamma 

alkohol- och tobaksvanor som vuxen man? 

 

Diskussionsdelen är indelad i tre delar. Inledningsvis diskuteras resultaten ifrån den 

genomförda studien i den här uppsatsen. Därefter kommer dessa resultat jämföras med 

tidigare forskning i ämnet. Avslutningsvis diskuteras studiens metod och genomförande.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

Naturligtvis är det problematiskt när man inte kan använda sig av de grupperingar man på 

förhand planerat. Att ha 13 olika idrottsgrenar som kategorier hade varit önskvärt men nu blev 

så inte fallet på grund av en allt för låg svarsfrekvens. Att klumpa ihop de tre idrotterna 

innebandy, handboll och basket är inte bra men det är bättre än att sätta ihop de sju helt olika 

idrotterna i den individuella idrottsgruppen. Lagidrotterna liknar varandra mer. Alla är 

bollidrotter och fysiskt kräver de både anaerob och aerob kapacitet. De individuella idrotterna 

skiljer sig mer. Golf är en bollsport precis som tennis och bordtennis men skiljer sig mycket 

från dessa. Golf är lågintensivt jämfört med tennis och bordtennis som är intensivare. Golf är 
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ett träffspel jämfört med tennis och bordtennis som är nätspel. Simning, gymnastik och 

friidrott däremot är inga bollsporter utan där är det enbart den fysiska prestationen som är 

avgörande. Lägg till motorsporterna motocross och enduro så är det lätt att konstatera att det 

är en heterogen grupp. Man skulle också kunna argumentera för att till exempel gymnastik 

och tennis kan utövas i lag men anledningen till att de ändå får ingå i de individuella 

idrotterna beror på deras individualistiska karaktär. En annan uppdelning som skulle kunnat 

användas var att enbart jämföra lag- och individuella idrotter. Anledningen till att den 

uppdelningen inte användes var för att det finns mer forskning kring det än idrotterna emellan 

och därför ville författaren ändå försöka få fram eventuella skillnader mellan idrotterna.  

 

Alla olikheter till trots så är det de individuella sporterna som generellt sett har bäst resultat i 

studien men utan signifikanta skillnader. Den enda signifikanta skillnaden var att de 

individuella idrottarnas debutålder för alkohol är högre än inom de andra idrotterna. Intressant 

att notera är också att karting som också är en individuell sport är tvåa i den mätningen vilket 

då kan stödja resultatet än mer.  

 

Varför är just debutåldern för alkohol signifikant och vad kan det bero på att det ser ut som 

det gör? Enligt författaren kan det bero på tre olika orsaker att de individuella idrotterna 

bidrar till en senare alkoholdebut. Bäckström (2005, s. 103) skriver om ungdomarnas 

dragning till aktiviteter, att personer med liknande intresse söker sig till liknande idrotter och 

andra sociala sammanhang. Författaren ser det dock som otroligt att alkoholen är en faktor 

som räknas in i ett sådant sammanhang. Alkohol borde inte vara och är troligtvis inte heller en 

faktor som ungdomar väljer idrott efter. Förhoppningsvis är det andra faktorer som fått dem 

att välja just en individuell idrott.  

 

En annan orsak skulle kunna vara gruppsykologi. En grupp är levande och påverkas av 

deltagarna i hög grad. Aspelin skriver om underdifferentiering som kan påverka individerna i 

gruppen negativt. Det innebär att man blir uppslukad av gruppen och inte handlar som man 

själv vill, utan som man tror att gruppen vill att man ska handla (Aspelin 2010, s. 28). Det 

skulle man kunna tolka som grupptryck. Grupptryck skulle kunna vara en av orsakerna till att 

de individuella idrottarna debuterar senare med alkohol. I ett lag där man spenderar varje 

träning tillsammans och man vinner och förlorar tillsammans inbillar undertecknad att 

grupptrycket borde bli större än inom individuella idrotter. Ja, oftast tränar individuella 

idrottare tillsammans också men man tävlar inte tillsammans och bandet mellan individerna 



27 

 

borde bli annorlunda. De sociala aspekterna borde vara en starkt bidragande orsak till 

förhållandet men kan det finnas en ytterligare aspekt? 

 

Det kan det, nämligen den fysiologiska. Inom lagidrotter är fysisk kapacitet viktig men inte 

essentiell. Det är dock helt avgörande i många individuella idrotter, några av dem med i den 

här studien. Mattsson m.fl. skriver att alkohol påverkar återhämtningen och uppbyggnaden av 

explosiva muskler negativt (Mattsson, Ekblom & Unogård 2014, s. 7). Då individuella 

idrotter mer förlitar sig på fysisk kapacitet kan det innebära att dessa idrottare är mer 

noggranna över vad de stoppar i sig. Inom lagidrott är fysiken som sagt viktig men du kan 

kompensera mycket med god teknik och ett utvecklat spelsinne. Det, kombinerat med de 

sociala orsakerna som grupptryck bör kunna vara två orsaker som förklarar skillnaderna i 

debutålder för alkohol. 

 

De individuella idrotterna har hälsosammast eller näst hälsosammast resultat i alla mätningar 

bortsett från hur ofta de dricker alkohol där det var flest från den gruppen som drack alkohol 

flera gånger i veckan. När man tittar på hur ofta de dricker sig berusade ser förhållandet helt 

annorlunda ut så de individuella idrottarna tycks ha en kontrollerad alkoholkonsumtion. De 

klarar av att dricka utan att behöva dricka så mycket att de blir berusade. Även när det gäller 

snus och cigarettkonsumtionen ligger de individuella idrotterna hälsosamt till. Dock är 

resultaten inte signifikanta så dessa resultat kan bero på slumpen bortsett från debutåldern för 

alkohol.  

 

Resultaten kring snuskonsumtionsbeteendena är intressanta även om resultaten inte är 

signifikanta. I de flesta idrotterna fanns det ett samband mellan hur många som testat snus och 

den genomsnittliga debutåldern. En låg debutålder verkade betyda att fler testat snus och 

tvärtom men ishockeyn står ut i den korrelationsteorin. Det är flest ishockeyspelare som testat 

på snus men samtidigt är det ishockeyn som har högst genomsnittliga debutålder för snus. På 

frågan om deras snusvanor i dagsläget hamnar ishockeyn relativt i mitten. Istället var det 

fotbollen tillsammans med karting och lagidrotterna som hade flest dagligsnusare. 

 

4.2 Jämförelse med tidigare alkoholforskning 

I den här studien svarar 95 procent av respondenterna att de är alkoholkonsumenter. I 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapport uppges det att 77 procent av 
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de undersökta gymnasieeleverna i årskurs två är alkohol konsumenter (Gripe 2013, s. 22-23). 

Det är en skillnad på 18 procentenheter vilket är ganska mycket men det finns naturliga 

förklaringar. Urvalet i den här studien är mellan 20 till 30 år gamla vilket innebär att det har 

funnits tid för dem att utveckla en alkoholkonsumtion efter deras 18:e födelsedag om vi 

jämför med CANs rapport. Av dem som har druckit alkohol i studien är det mellan 9,8–24,4 

procent beroende på idrott som har väntat till efter att de fyllt 18 år innan de testat alkohol och 

några av dem senare än så.  

Trondman (2005, s. 5) skriver att föreningsidrottare dricker mindre alkohol än människor som 

inte varit aktiva inom idrottsväsendet. Det är ingenting som kan bekräftas i denna studie då 

ingen kontrollgrupp finns eller några signifikanta resultat men låt oss ändå jämföra de siffror 

Trondman fick fram. I hans studie är det fem procent av de aktiva vuxna idrottarna som är 

absolutister. Siffran bland avhopparna är sju och för de som aldrig idrottat åtta procent. I den 

här studien finns visserligen ingen fråga som bekräftar huruvida de fortfarande är aktiva eller 

om de avslutat sin idrottsliga karriär men det vi vet är att de har varit aktiva i förenings-

idrotten så siffran över andelen absolutister bör ligga under åtta procent. Det gör den också. 

Fem procent av deltagarna i studien är absolutister vilket innebär att denna studie fick fram 

samma resultat som Trondmans aktiva idrottare. Trondmans studie är snart tio år gammal och 

den här studien har inga signifikanta resultat på den punkten så inga slutsatser bör dras.  

 

I två helt av varandra oberoende studier på två olika typer av urval har båda studierna kommit 

fram till samma resultat, individuella idrottare är i högre grad absolutister än lagidrottare 

(Martinsen & Sundgot-Borgen 2012, s. 442 & Trondman 2005, s. 6). I den här studien är det 

dock det motsatta förhållandet. Bland lagidrottarna är det 5,9 procent som är absolutister 

jämfört med 3,3 procent bland de individuella idrottarna. Det kan finnas olika anledningar till 

att det är ett omvänt förhållande i den här studien men det är nog inte helt otänkbart att antalet 

deltagande i studien troligtvis spelar in. Även slumpen kan vara en bidragande orsak med ett 

signifikansvärde på 0,4681. En annan anledning skulle kunna vara att en stor andel av de 

individuella idrottarna i studien kommer från motorsportens värld som eventuellt kan spela in. 

I studien är det 54 av de totalt 92 individuella idrottarna (med karting inräknat) som kommer 

från antingen karting, motocross eller enduro. Motorsporterna är precisionssporter som kräver 

fysiska färdigheter men de är inte essentiella för prestationen. Eventuellt så tar man mindre 

hänsyn till drogernas negativa betydelse för hälsan när fysiken inte är lika viktig. De skulle 

kunna vara orsaken till att andelen absolutister är mindre bland de individuella idrottarna i den 
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här studien jämfört med andra. Noterbart är också att alkohol är dopingklassat inom 

motorsport men inte inom andra idrotter (WADA 2014, s. 10). 

 

Låt oss lämna konsumtionen för att gå in på debutåldern som var andra delen av syftet med 

uppsatsen. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapport presenterades att 

11,2 procent av de undersökta 13-åringarna testat alkohol. I den här studien är det 11,6 

procent som har en debutålder av alkohol som är 13 eller lägre. Det innebär att resultaten i 

denna studie är likvärdiga med CANs. Även när det gäller 14-åringarna får vi jämförbara 

resultat med CAN. I den här studien är det 25,3 procent som har testat alkohol vid 14-års 

ålder och i CANs rapport var det 24,9 procent. Det innebär att i båda åldersklasserna skiljer 

det 0,4 procentenheter mellan denna studie och CANs rapport (Leifman 2012, s. 82). 

 

4.3 Jämförelse med tidigare tobaksforskning 

I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapport går man även igenom 

tobakskonsumtionen bland gymnasieeleverna i årskurs två. Där var andelen dagligrökare sex 

procent och de som röker sporadiskt var 16,4 procent (Gripe 2013, s. 47). I den här studien 

såg frågeställningarna något annorlunda ut. Här undersöktes också hur många som rökte varje 

dag men istället för att formulera alternativ två som ”sporadiskt” kallades det, eller ett 

liknande alternativ för ”ibland”. I den här studien är det inte någon enskild idrott som kommer 

upp i sex procent när det gäller rökning varje dag. Det är fotbollens 4,4 som är närmast. Totalt 

sett är det 3,4 procent av respondenterna i den här studien som röker varje dag vilket nästan är 

hälften av CANs resultat från rapporten. Gruppen som röker sporadiskt i CANs studie är 

också procentuellt sett större än andelen som röker ”ibland” i min undersökning. Det skiljer 

inte lika mycket men 15,4 procent är i alla fall en hel procentenhet mindre. Återigen måste 

man ta i beaktande att det finns en viss åldersskillnad som kan spela roll då det är fler som har 

testat cigaretter än som röker idag. Det innebär att fler kan ha hunnit sluta bland 20- till 30-

åringarna i denna studie jämfört med 18-åringarna i CANs rapport. Wichstrøm och 

Wichstrøm (2008, s. 146-147) å andra sidan skrev att idrott har en positiv verkan på framtida 

tobaksvanor vilket skulle kunna vara en alternativ förklaring till skillnaden. Framför allt bör 

man komma ihåg signifikansnivåerna i den här studien som gör detta till enbart spekulationer. 

Martinsen och Sundgot-Borgen (2012, s. 445) undersökte bland annat norska elitidrottande 

ungdomars tobaksvanor. Jämför vi resultaten från den här studien med deras blir förhållandet 

annorlunda. I deras studie är det endast 0,5 procent som röker. Oavsett hur man definierar 



30 

 

”röker” så finns det fler rökare i den här studien jämfört med deras. Varför är definitionen 

intressant då? Jo, 18,2 procent av deras kontrollgrupp (icke-idrottare) röker men vad innebär 

det? Om de definierat rökning som att röka varje dag så röker respondenterna i den här 

studien mindre då 3,4 procent uppger att de röker varje dag. Om det räcker att röka ibland för 

att hamna i ”rökar”-gruppen blir det desto jämnare. Det är nämligen 18,8 procent som 

rapporterat att de röker varje dag eller ibland i den här studiens enkätsvar. Tyvärr är 

Martinsen och Sundgot-Borgens definition inte nedskriven i deras artikel så det blir endast 

spekulationer. Min tolkning är att de som röker ibland är med i den gruppen vilket betyder att 

andelen respondenter i den här studien som röker är till och med något större än 

kontrollgruppen i Martinsens och Sundgot-Borgens studie.  

 

CAN har ju även undersökt snusandet hos gymnasieeleverna. Där var det tolv procent som 

snusade dagligen (Gripe 2013, s. 51). En så pass låg siffra är den här studien inte i närheten 

av. Det är endast en av de fem idrottskategorierna i studien som ens kommer under tolv och 

det är de individuella idrotterna med 9,8 procent. Alla de andra ligger över 20 procent. I 

Martinsens och Sundgot-Borgens studie är det 19,3 procent som antingen snusar varje dag 

eller ibland (2012, s. 441) så inte heller på den punkten är respondenterna i den här studien i 

nivå med deras. Den totala siffran för snuskonsumenterna här är 35,3 procent. Det är alltså 

mer än dubbelt så många snuskonsumenter i den här studien jämfört med den norska. Det kan 

bero på en rad olika anledningar. Det kan bero på åldersskillnaden som i min studie. Det kan 

bero på att de norska ungdomarna är elitsatsande och denna uppsats respondenter kommer 

från alla olika nivåer inom idrotten. En del har även slutat sin idrottsliga karriär vilket 

naturligtvis kan dra upp siffrorna. Snuset kanske inte är lika populärt i Norge som det är i 

Sverige men även här måste signifikansvärdet nämnas som en potentiell orsak.  

 

I Martinsens och Sundgot-Borgens (2012, s. 445) studie hittade man ett samband mellan 

snuskonsumtion och lagidrotter. Där ansågs fotboll, handboll och ishockey vara riskfaktorer 

för hög snuskonsumtion. I den här studien är de individuella idrotterna på en helt egen nivå 

när det gäller snusandet. De andra grupperna är ganska jämna med mellan 20 och 30 procent 

som snusar varje dag. Tre av dessa är lagidrottsgrupper men karting är inte det trots samma 

resultat. Det kan innebära att karting har samma negativa effekter på snuskonsumtion som 

lagidrotterna har. Om man däremot tittar på hur många som någon gång testat på snus så ser 

förhållandet lite annorlunda ut. Då är ishockeyn sämst med nästan 74 procent som testat på. 

Även lagidrottsgruppen ligger sämre om man jämför med fotbollen som har förhållandevis 
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låg andel (55,6 procent) som testat snus. Där ligger kartingen på samma nivå som fotbollen 

men återigen de individuella idrotterna med lägst andel. Men med ett signifikansvärde på 

0,5501 är felmarginalen stor och resultaten inte representatibla.  

 

Går vi vidare till debutålder för snus så presenterar CAN att 11,4 procent hade snusat vid 13 

års ålder och 21 procent hade gjort det vid 14 år (Leifman 2012, s. 82). I den här studien var 

det endast 10,2 procent som snusat vid 13 års ålder och 19,1 procent vid 14. Det innebär att 

respondenterna med idrottsbakgrund debuterade senare än den generella gymnasieeleven från 

CANs mätningar. Tittar man istället på cigarettrökning är skillnaden ännu större. I den här 

studien är det 9,2 procent som rökt när de är 13 år gamla jämfört med CANs 18,4 procent. 

Även vid 14 års ålder är skillnaden stor då 15,6 procent i denna studie ställs emot 30,7 från 

CANs. Det skulle kunna innebära att det är idrottsligt deltagande som försenar tobaksdebuten 

både gällande snus och cigaretter. De individuella idrotterna tycks höja debutåldern mest både 

gällande snus och cigaretter tillsammans med ishockey för snuset och karting för cigaretterna. 

Återigen så är signifikansvärdet högt vilket innebär en stor felmarginal så detta är endast 

jämförelser, inte slutsatser.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Den här metoden är troligtvis ganska oanvänd då jag inte hittat någon liknande studie där man 

mejlar ut enkäterna och det verkar finnas en bra anledning till det. Man brukar gå ut för att 

aktivt lämna ut och samla in dem men problemet blir då att man måste spendera mycket tid på 

att åka ut till olika ställen för att genomföra studien. Det verkade istället som en bra idé att 

sitta vid sitt skrivbord, mejla ut den och låta svaren ramla in. Tyvärr var så inte fallet. Det 

positiva med den här metoden är att man når ut till människor runt om i hela Sverige.  

 

Enkäten i sig har hög reliabilitet och validitet och det interna bortfallet var lågt. Frågorna är 

hämtade från andra studier och tidigare arbeten så de har fungerat förut. Några problem går 

dock att hitta med den också. Den absolut största nackdelen är att det inte fanns någon fråga 

som besvarade huruvida de fortfarande är aktiva inom sin idrott. Det är relevant då det kan 

spela roll för deras nuvarande alkohol- och tobakskonsumtion. Det är troligtvis skillnad 

mellan någon som hoppat av helt eller som jobbat vidare inom idrotten som tränare eller 

annan form av ledare. Så som enkäten var utformad så är det oklart vad det är för typ av 

människa som svarat. Är alla aktiva fortfarande? Är någon aktiv fortfarande? Jobbar alla som 
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tränare? Troligtvis är svaret på alla dessa frågor nej men hur fördelningen ser ut är och 

kommer förbli oklar.  

 

En anledning till att det blev så få svar som kom in kan också bero på hur mejlet såg ut. 

Mejlet var formulerat på ett sätt så att det enkelt skulle kunna vidarebefordras från 

idrottsföreningen till dem som ska svara på den men det kanske inte var så tydligt som det 

borde varit. Det blev en del som svarade och undrade varför jag hade vänt mig till en 

medelålders person ibland av fel kön när jag sökte unga män. Svaret är ju för att deras 

mejladresser stod anslutna till en idrottsförening men att de kände sig tvungna att ställa den 

frågan gör uppenbart att det inte var tillräckligt tydligt formulerat.  

 

Ett problem med att skicka ut till föreningar är också att det finns en del kanslier och liknande 

som inte använder sin mejl så ofta. Det innebär att studien eventuellt hade kunnat få fler svar 

om fler klubbar hade tittat i sin mejlkorg oftare. Idrotterna är också säsongsaktiva. Det 

innebär att idrotterna som varken har tävlingar och träningar vid tidpunkten lär inte se sin 

mejl och kommer troligtvis inte svara. Det var också anledningen till att kartingförarna 

kontaktades via Facebook. Kartingsäsongen var över och inte ett enda svar hade kommit in. 

Det är naturligtvis inte bra när man använder olika sätt för att samla in enkäterna på men 

svaren i sig behöver inte vara dåliga för det. Det sänker dock reliabiliteten avsevärt.  

 

Det fanns ett sätt för att komma runt vissa problem i den här studien eller i alla fall underlätta. 

På frågan om vilket idrott de utövade som ungdom var det bra att det fanns ett alternativ som 

hette ”annan idrott” men problemet var att det räckte med det svaret. Om det hade kommit en 

följdfråga eller en ruta där de kunde skriva i vilken idrott de sysslade med hade de kunnat 

placeras in i antingen lagidrotts eller de individuella idrotternas grupp. Istället tvingades 20 

enkäter läggas till bortfallet helt i onödan. Anledningen till detta missöde är att förväntningen 

var att få in tillräckligt med resultat för minst tio idrotter och då hade ingen grupp behövts 

göras. Då hade varje idrott kunnat stå för sig men nu var det bara fotboll som fick ihop 90 

svar vilket får anses godkänt. De övriga var inte ens nära.  

 

Det finns också andra problem med studien. Om vi ponerar att tillräckligt med svar hade 

kommit in för att kunna besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt så hade kanske 

resultaten ändå inte sagt så mycket. Då hade man vetat hur förhållandet mellan de olika 

idrotterna sett ut men varför? Varför saker och ting sker är den mest relevanta frågan av dem 
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alla för kan man inte förstå varför något sker kan man inte heller ändra på det. En varför fråga 

hade varit intressant men var sak har sin tid. Det är troligtvis bäst att kartlägga om och hur 

skillnaderna ser ut innan man utreder varför skillnaderna finns. Varför är en bra fråga men 

den lämpar sig inte i en kvantitativ enkätundersökning som denna. Därför valdes det mer 

kartläggande alternativet.  

 

Det står ganska snabbt klart att bortfallet är det absolut största problemet med den här studien. 

Ett bortfall som här kommer att kallas för dolt bortfall. Anledningen till det är för att det är 

ingen som egentligen vet hur stort bortfallet är. Då enkäterna inte hade någon specifik 

slutadress är det svårt att säga. Att endast få 295 relevanta svar på 4002 utskickade mejl är 

naturligtvis en stor besvikelse. Mejl är väldigt lätta att avvisa om man jämför med personlig 

kontakt. Om man hade kommit personligen till dessa 4002 föreningar hade svarsfrekvensen 

blivit högre men då hade man haft år av resor och möten framför sig vilket naturligtvis inte är 

möjligt för en C-uppsats. Ambitionen var dock hög. Att få in över 1000 enkäter var ett högt 

mål som inte ens var nära att infrias. Man brukar säga att man ska sikta mot stjärnorna så når 

man kanske trädtopparna. I den här studien var siktet inställt på stjärnorna men tyvärr räckte 

det bara till första grenen.  

 

4.5 Vidare forskning 

Det här är ett ämne som det finns lite indikationer kring hur idrotterna påverkar utövarnas 

alkohol- och tobaksvanor men det finns så mycket mer att undersöka. Att få till en storskalig 

undersökning kring (i stort sett) alla idrotter i Sverige för att se vilka idrotter som faktiskt 

fostrar ungdomarna på ett bra sett ur ett drogperspektiv vore optimalt.  

 

Det skulle också vara intressant att ta andra aspekter i beaktande än bara alkohol och tobak. 

Vilka idrotter som leder till bäst resultat i skolan, vilka som leder till högst lön eller vilka 

idrotter som har störst risk att leda dig in i ett kriminellt liv vore spännande. Naturligtvis 

skulle det vara svårt och omfattande men resultaten skulle vara värdefulla för att utveckla 

ungdomsidrotten så gott vi kan. Socioekonomiska statusen skulle vara en viktig aspekt att ta i 

beaktande i en sådan studie.  

 

Kvinnorna har som nämnts lämnats ute från den här studien. Självklart borde deras alkohol- 

och tobaksvanor också forskas vidare kring. Då skulle man kunna dra jämförelser mellan 



34 

 

könen och se om det finns några könsmässiga skillnader. Är de individuella idrotterna mer 

hälsosamma för kvinnor ur ett alkohol- och tobaksperspektiv precis som för männen i den här 

studien? En idrott som är positivt utvecklande för männen kan vara destruktiva för kvinnorna.  

Varför-frågan som togs upp i metoddiskussion är en högst relevant fråga. Varför ser 

förhållandena ut som de gör? Att de individuella idrotterna ligger bättre till i resultaten kan 

man resonera sig fram till med grupptryck och fysiska förmågans påverkan på prestationen. 

Vad man däremot inte kan resonera sig fram kring är varför en lagidrott fostrar annorlunda än 

en annan. Vi vet inte varför ishockey är den sport där man debuterar senast med snuset 

samtidigt som ishockeyspelarna är de som är mest benägna att snusa.  

 

4.6 Slutsats 

Det går inte att dra några signifikanta slutsatser om hur alkohol- och tobaksvanorna skiljer sig 

mellan vuxna män med bakgrund från olika idrotter. Författaren tycker dock att man kan se 

små tendenser till att de individuella idrottarna dricker oftare men mindre mängder alkohol. 

Även gällande tobak och snus verkar de individuella idrotterna leda till hälsosammare 

konsumtionsvanor. Detta är dock enbart spekulationer då signifikansnivåerna var allt för låga 

och först med ett större urval kan man verkligen se hur förhållandet ser ut.  

 

Det finns signifikanta skillnader i debutålder för alkohol beroende på vilken idrott man utövat 

som ung. Vid 16,3 års ålder sker den genomsnittliga alkoholdebuten bland de individuella 

idrottarna. För karting ligger den siffran på 15,8 år. Alla tre grupper bestående av lagidrotter 

hade lägst debutålder. Gruppen med samlade lagidrotter hade högst av dem med 15,6 år. 

Fotbollen debutålder gällande alkohol är 15,6 år. Lägst genomsnittliga debutålder hade 

ishockey med 15,2 år. Gällande rökning och snusning fanns det inga signifikanta skillnader.  

 

På frågan om vilken idrott man som ungdom bör delta i för att ha stört chans till hälsosamma 

alkohol- och tobaksvanor i vuxenlivet bidrar inte den här studien med så många svar. Det 

enda som vi med säkerhet kan säga utifrån den här studien är att dina chanser ökar att få en 

senare alkoholdebut om du håller på med en individuell idrott. Vilken individuell idrott som 

är bäst förblir också oklart.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett 

samband mellan vilken föreningsidrott man deltagit i som ungdom och alkohol- och 

tobaksvanor bland vuxna män. Studien ska även jämföra vid vilken ålder man gör alkohol- 

och tobaksdebut inom de olika idrotterna. 

 

o Skiljer sig alkohol- och tobakskonsumtionen mellan vuxna män med bakgrund från 

olika idrotter? 

o Vid vilken ålder alkohol- och tobaksdebuterar man inom olika idrotter? 

o Vilken idrott bör man som ungdom delta i för att ha störst chans till hälsosamma 

alkohol- och tobaksvanor som vuxen man? 

 

 
Vilka sökord har du använt? 
alcohol, sports, tobacco, sweden, idrotten vill, lgr 11, physiological effects of tobacco 

 
Var har du sökt? 
Idrottsforum, Discovery, Google Scholar, PubMed 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: alcohol sports 

Discovery: tobacco sports 
Discovery: physiological effects of tobacco 

 
Kommentarer 
Det var väldigt enkelt att hitta relevant material. Tobak och alkohol är två väldigt forskade 

ämnen så det var mer eller mindre bara att välja fritt. Tobak och alkohol relaterat till idrott 

var mindre enkelt men långt ifrån svårt.  

 

  



 

Bilaga 2 

Enkät 

Den här enkäten kommer att användas som underlag till min C-uppsats. "Syftet med studien är att undersöka om 

det finns ett samband mellan vilken föreningsidrott man deltagit i som ungdom och alkohol- och tobaksvanor 

bland vuxna män. Den ska även jämföra vid vilken ålder man gör alkohol- och tobaksdebut inom de olika 

idrotterna".  

 

Som syftesbeskrivningen förklarar vill jag undersöka hur alkohol- och tobaksvanorna ser ut hos män, inte 

kvinnor. Anledningen till att jag valt att rikta mig enbart till män (för nu) är för att det finns en risk att arbetet 

skulle bli för omfattande om båda könen skulle undersökas. För att idrotterna inte ska ha hunnit utvecklas för 

mycket söker jag svar från vuxna män födda från 1:a januari 1984 till 31 december 1994. Du som svarsperson 

bör ha varit aktiv i förening/klubb och tävlat/spelat matcher inom Er idrott som ung. I den här enkäten definieras 

ung som innan du fyllde 18 år. 

 

Det är helt frivilligt att svara på den här enkäten men om Ni svarar uppmanar vi Er att svara ärligt på varje fråga. 

Eran medverkan är 100 % anonym men om Ni ändå inte skulle vilja svara på någon fråga finns alltid en 

möjlighet att 'passa' och gå vidare till nästa.  

 

Enkäten stänger 30:e november 2014 kl. 23:59. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning,  

Oliver Abrahamsson 

Student vid Gymnastik- och idrottshögskolan 

Vid frågor eller för mer information: racingolympics@live.com 

 

Är du man eller kvinna? 
- Ja 
- Nej  
- Vet ej / pass 

 
Vilket år föddes du? 

- 1984 
- 1985 
- 1986 
- 1987 
- 1988 
- 1989 
- 1990 
- 1991 
- 1992 
- 1993 
- 1994 

mailto:racingolympics@live.com


 

- Annat år 
- Vet ej / pass 

 
Vilken idrott utövade du som ung? 
Om du utövade fler idrotter, välj den som du identifierade dig mest med som ungdom. OBS: 

Ungdom definieras i denna enkät som innan du fyllde 18 år. 
- Fotboll 
- Ishockey 
- Innebandy 
- Handboll 
- Basket 
- Simning 
- Tennis 
- Bordtennis 
- Friidrott 
- Gymnastik 
- Golf 
- Karting 
- Motocross/Enduro 
- Annan idrott 
- Vet ej / pass 

 
Ungefär hur många år var du aktiv inom vald idrott innan du fyllde 18 år? 
OBS: Aktiva år efter er 18:e födelsedag ska ej räknas med! 

- 0 år 
- 1 år 
- 2 år 
- 3 år 
- 4 år 
- 5 år 
- 6 år 
- 7 år 
- 8 år 
- 9 år 
- 10 år 
- 11 år 
- 12 år 
- 13 år 
- 14 år 
- 15 år 
- 16 år 
- 17 år 
- 18 år 
- Vet ej / pass 

 
I vilket län bodde du under din ungdomstid? 
Om du bodde i flera, välj det du bodde störst del i. 

- Blekinge län 
- Dalarnas län 
- Gotlands län 
- Gävleborgs län 



 

- Hallands län 
- Jämtlands län 
- Jönköpings län 
- Kalmar län 
- Kronobergs län 
- Norrbottens län 
- Skåne län 
- Stockholms län 
- Södermanlands län 
- Uppsala län 
- Värmlands län 
- Västerbottens län 
- Västernorrlands län 
- Västmanlands län 
- Västra Götalands län 
- Örebro län 
- Östergötlands län 
- Vet ej / pass 

 
Hur ofta dricker du alkohol? 

- Aldrig 
- Mindre än 1 gång i månaden 
- 1-3 gånger i månaden 
- 1 gång i veckan 
- Flera gånger i veckan 
- Vet ej / pass 

 
Hur ofta dricker du dig berusad? 

- Aldrig 
- Mindre än 1 gång i månaden 
- 1-3 gånger i månaden 
- 1 gång i veckan 
- Flera gånger i veckan 
- Vet ej / pass 

 
Hur gammal var du när du drack alkohol första gången? 

- Har ej druckit alkohol 
- 10 år 
- 11 år 
- 12 år 
- 13 år 
- 14 år 
- 15 år 
- 16 år 
- 17 år 
- 18 år 
- 19 år 
- 20 år 
- 21 år 
- 22 år 
- 23 år 



 

- 24 år 
- 25 år 
- 26 år 
- 27 år 
- 28 år 
- 29 år 
- 30 år 
- Vet ej / pass 
- Tidigare än givna alternativ 

 
Hur ofta röker du cigaretter? 

- Aldrig 
- Ibland 
- Varje dag 
- Vet ej / pass 

 
Hur gammal var du när du rökte cigaretter första gången? 

- Har ej rökt cigaretter 
- 10 år 
- 11 år 
- 12 år 
- 13 år 
- 14 år 
- 15 år 
- 16 år 
- 17 år 
- 18 år 
- 19 år 
- 20 år 
- 21 år 
- 22 år 
- 23 år 
- 24 år 
- 25 år 
- 26 år 
- 27 år 
- 28 år 
- 29 år 
- 30 år 
- Vet ej / pass 
- Tidigare än givna alternativ 

 
Hur ofta snusar du? 

- Aldrig 
- Ibland 
- Varje dag 
- Vet ej / pass 

 
Hur gammal var du när du snusade första gången? 

- Har ej testat snus 
- 10 år 



 

- 11 år 
- 12 år 
- 13 år 
- 14 år 
- 15 år 
- 16 år 
- 17 år 
- 18 år 
- 19 år 
- 20 år 
- 21 år 
- 22 år 
- 23 år 
- 24 år 
- 25 år 
- 26 år 
- 27 år 
- 28 år 
- 29 år 
- 30 år 
- Vet ej / pass 
- Tidigare än givna alternativ 


