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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka alkoholvanorna bland lagidrottande unga vuxna (18-20 år) 
i två Stockholmskommuner. 
 
Frågeställningar: 

- Hur stor är alkoholkonsumtionen bland lagidrottande unga vuxna? 
- Av vilka skäl konsumerar lagidrottande unga vuxna alkohol? 
- Hur påverkar följande faktorer alkoholkonsumtionen? 

o Erfarenheter av alkohol 
o Umgängeskrets inom laget 
o Ekonomi 
o Medvetenhet kring förebyggande arbete 

 
Metod 
 
Vi använde oss av en kvantitativ undersökning varför enkäter passade bäst som 
datainsamlingsmetod. Målgruppen avgränsades till åldrarna 18-20 år. Undersökningsgruppen 
skaffade vi genom att kontakta så många föreningar som möjligt inom de två kommunerna. 
Vi utgick från att kontakta ett herrjuniorlag och ett damjuniorlag från respektive idrott. 
Datainsamlingen skedde i vår närvaro under träningstillfällen. 
 
Resultat 
 
De lagidrottande unga vuxna i de aktuella kommunerna konsumerar i genomsnitt 578 cl 100 
% alkohol per år, vilket motsvarar ungefär fyra starköl (5,2 %) i veckan. Anmärkningsvärt är 
att ishockeyspelarnas alkoholkonsumtion är betydligt högre än de övriga idrottarnas (892 cl 
per år).  De vanligaste skälen till varför de konsumerar alkohol är dels för att öka nöjet i 
samband med fest, men även för att man har lättare att ta kontakt med andra människor. 
Erfarenheter av alkohol samt storlek på umgängeskrets inom laget påverkar 
alkoholkonsumtionen. Ekonomisk status påverkar inte alkoholkonsumtionen hos 
försökspersonerna. Medvetenheten kring förebyggande arbetet inom föreningen och laget 
påverkar alkoholkonsumtionen hos kvinnorna men inte hos männen. 
 
Slutsats 
 
Slutsatsen för denna studie är att de lagidrottande unga vuxna inom de aktuella kommunerna 
konsumerar mindre mängd alkohol än genomsnittet bland andraårs gymnasieelever i Sverige. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Idrott och alkohol hör inte ihop. Eller? Svaret på den frågan är egentligen rätt klart. Nej, det 

hör inte ihop. Men hur alkoholvanorna egentligen ser ut i idrottsvärlden är förstås varierande 

beroende på vilken idrott och vilken nivå utövandet ligger på. Olika kulturer och traditioner 

kan även påverka alkoholvanorna.  

 

”Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I 

föreningarna blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar 

förebyggande.”1

 

Detta är ett utdrag från riksidrottsförbundets ”Riktlinjer för alkohol och tobak inom idrotten”. 

Dessa riktlinjer skulle givetvis fungera i den bästa av världar, men är så fallet? Många 

konsumerar alkohol i sällskap med vänner där de känner gemenskap och inom lagidrotten 

ligger oftast gemenskapen som en tät dimma över gruppen. 

 

Anledningen till att vi har valt att genomföra en studie inom områdena alkohol och lagidrott 

är att vi tidigare varit aktiva inom lagidrotter på olika nivåer. Vi är båda väl medvetna om hur 

olika lag fungerar, både som grupp när det gäller att nå ett visst gemensamt mål, men även 

vad som händer runt omkring laget. Därigenom har vi egna erfarenheter av hur 

alkoholvanorna kan se ut inom detta område och om vilka attityder som kan finnas inom ett 

lag när det gäller alkoholfrågan. Att det dricks mycket inom lagidrotten är en fråga som det 

råder delade uppfattningar om och med denna studie vill vi bringa klarhet i detta. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Ola Stadler <ola.andersson@rf.se> Alkoholpolitiska riktlinjer <http://www.rf.se/t8.asp?p=15378> (2006-03-
07). 
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1.2 Forskningsläge 
 

1.2.1 Alkoholvanor bland unga vuxna 
 

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen) har till uppgift att sprida 

information om alkohol, narkotika och andra droger till alla som arbetar inom drogområdet. I 

rapporten ”Skolelevers drogvanor 2005” redovisas att 85 % av pojkarna och 86 % av 

flickorna i gymnasieår 2 klassificeras som alkoholkonsumenter.2 Enligt CAN klassificeras 

man som alkoholkonsument om vederbörande ”en gång om året eller mer sällan dricker 

antingen ett glas folk- eller starköl (gäller ej lättöl), ett glas alkoläsk eller starkcider, två cl 

vin eller två cl sprit”3,4. 

 

I denna del av rapporten redovisas även skillnader i kön. Enligt CAN konsumerar den 

genomsnittliga manliga gymnasieleven (år 2) 690 cl ren alkohol per år vilket motsvarar 

ungefär 23 st starköl á 50 cl per månad. Den genomsnittliga kvinnliga gymnasieleven 

konsumerar 410 cl per år vilket motsvarar ungefär 14 st starköl á 50 cl per månad.5 Den 

största delen av alkoholkonsumtionen hos pojkarna utgjordes av starköl (45 %) medan 

fördelningen av dryckerna hos flickorna var mer jämn. De utgjordes i första hand av sprit, 

blanddrycker och starköl (29-30 % vardera).6

 
1.2.2 Lagidrott och alkohol 
 

Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Malmö högskola har gett ut skriften ”Träna 

och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och alkohol i unga vuxnas liv”. 

Trondman talar om hur alkoholvanorna ser ut bland idrottande unga vuxna och varför deras 

alkoholvanor ser ut som de gör:  

 

                                                 
2Thomas Hvitfeldt, Linnea Rask, CAN Rapport nr 90 – Skolelevers drogvanor 2005 (Stockholm: Olssons 
grafiska 2005), s. 260. 
3 Ibid, s. 32. 
4 Vi har uppmärksammat att definitionen av alkoholkonsument enligt CAN är oerhört omfattande, vilket 
sannolikt är anledningen till att så hög andel av eleverna i år två på gymnasiet klassas som alkoholkonsumenter. 
5 Thomas Hvitfeldt, Linnea Rask, CAN Rapport nr 90 – Skolelevers drogvanor 2005 (Stockholm: Olssons 
grafiska 2005), s. 260. 
6 Ibid, s. 104. 
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”Idrotten bidrar i själva verket till ett ökat festande, även om det är oavsiktligt. Det handlar 

om drickandet som en konsekvens – eller en baksida om man så vill – av idrottens positiva 

sidor, framför allt att den kan skapa nya nätverk och stärka relationer människor emellan.”7

 

Studien visar bland annat att alkoholkonsumtionen bland föreningsidrottare är betydligt högre 

än de unga vuxna i allmänhet. Den visar även resultat som påvisar att lagidrottare dricker mer 

än de som ägnar sig åt individuell idrott. Hans resultat visar en tendens att ju högre 

träningsdos de unga hade, desto högre alkoholkonsumtion.8

 

1.2.3 Debatt – Stig Elofsson vs. Anita Bogarve och Åke Andrén-Sandberg 
 

I en empirisk studie gjord av Fil dr. Stig Elofsson vid institutionen för socialt arbete på 

Stockholms universitet, undersöks nyttjandet av tobak, alkohol och andra droger bland 13-19-

åriga ungdomar. Totalt ingick 7018 elever från högstadiet och 2357 elever från gymnasiet. I 

studien behandlas frågeställningen ”Röker och dricker ungdomar i idrottsförening mindre?”. 

Då det gäller nyttjandet av alkohol visar resultatet inget tydligt stöd för att medlemmar i 

idrottsförening skulle nyttja alkohol mindre än genomsnittet bland övriga ungdomar. 

Resultatet visar dock att det finns vissa tecken som tyder på att ”alkoholbruk är något 

vanligare bland ungdomar som ägnar sig åt lagidrotter än bland dem som ägnar sig åt 

individuell idrott”.9

 

I en studie gjord av Anita Bogarve och Åke Andrén-Sandberg (professor i kirurgi) angående 

”Unga idrottare om rökning, snusning, alkohol och doping” utgiven av Skånes 

Idrottsförbund dras slutsatsen att ”idrottsungdomar röker, snusar samt använder alkohol och 

andra droger mindre än övriga ungdomar”10. Resultatet bygger på en studie av 12-19-åriga 

ungdomar som ägnar sig åt badminton, brottning, fotboll, handboll, innebandy, orientering 

och simning. I massmedia har man framställt resultatet som ett argument för ökad offentlig 

satsning på idrott.  

 

                                                 
7 CAN:s tidsskrift Alkohol & narkotika nr 1:2006. s. 10-11. 
8 CAN:s tidsskrift Alkohol & narkotika nr 1:2006. s. 10-11. 
9 Stig Elofsson, Dricker ungdomar i idrottsföreningar mindre än andra ungdomar? Svensk idrottsforskning 
1997 (1997:1), s. 36-40. 
10 Ibid, s. 36-40. 
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Elofsson kritiserar Bogarve och Andrén-Sandbergs studie och bygger kritiken på diverse 

brister i undersökningsutförandet: 

 

- Den saknar kontrollgrupp. 

- Urvalet av deltagande föreningar har gjorts av ordförandena i specialidrottsförbunden. 

- Ordförandena i de aktuella föreningarna har fungerat som kontaktpersoner. 

- Enkäten har fyllts i vid ett träningstillfälle under överinseende av ledare. 

- Bortfallet – omfattande minst de som ej var närvarande vid detta träningstillfalle – 

redovisas och diskuteras ej. 

- Man har ej tagit hänsyn till att idrottande ungdomar i flera avseenden skiljer sig från 

övriga ungdomar med avseende på sociala bakgrundsfaktorer vilket också påverkar 

bruket av tobak, alkohol och andra droger.11 

 

Bogarve och Andrén-Sandberg svarar på denna kritik med att de gärna hade gjort en större 

studie och en studie med kontrollgrupp, men att de – till skillnad från Elofsson – ”gjort 

arbetet utan väsentliga ekonomiska bidrag och vid sidan av vårt ordinarie arbete, har detta 

inte varit möjligt”12. De menar att det därför är lite orättvist att jämföra studierna. Bogarve 

och Andrén-Sandberg tydliggör också att Elofsson försöker förklara varför de funna 

skillnaderna ser ut som de gör, medan de har nöjt sig med att redovisa bruket av alkohol, 

tobak etc. I debatten nämner de även att de redovisat varje åldersklass för sig och jämfört med 

CAN:s resultat medan Elofsson redovisar alla åldersklasser i en klump. 

 

Bogarve och Andrén-Sandbergs resultat strider alltså mot Elofssons slutsats vilket resulterade 

i en debatt inom detta ämne. Detta tyder på en osäkerhet i forskningen vilket gör ämnet 

intressant att på nytt belysa. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Stig Elofsson, Dricker ungdomar i idrottsföreningar mindre än andra ungdomar? Svensk idrottsforskning 
1997 (1997:1), s. 36. 
12 Ibid, s. 40. 
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1.2.4 Alkoholens betydelse 
 

Philip Lalander, Docent i sociologi och forskare på Stockholms universitet berör alkoholens 

symboliska betydelse.  

 

”Genom att använda alkoholen på ett specifikt sätt får individen visshet om vem han eller hon 

är, inte är eller vill vara. Tidigare forskning har sett kön, klass, etnisk och rumslig historia och 

ålder som avgörande för vilka betydelser man finner i alkoholen och även för hur man 

dricker. I Sverige har mycket lite forskning fokuserat hur dessa skillnader i drickande skapas. 

Den har mer konstaterat att sådana finns.”13

 

Enligt Lalander har alltså ingen forskning fokuserat kring alkoholens faktorer bland olika 

specifika grupper och sociala rum och vilka faktorer som spelar roll.  

  

I boken ”Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger” nämner Lilja och Larsson olika faktorer 

som påverkar ungdomars alkoholbruk. De forskningsresultat som författarna presenterar i 

form av anledningar är: 

 

- underlättandet av sociala kontakter och ökad muntlig kommunikation 

- underlätta kontakterna med potentiella partners 

- alkoholintaget under förfesten markerade övergången till helgen […] förfesten fick 

dem att slappna av efter stressen i skolan under veckan 

- ökad känsla av kontroll och ett ökat självförtroende 

- roligare att gå på fest om man brukar alkohol 

- alkohol minskar bekymmer och smärtor 

- alkoholen hjälper till att öka gemenskapen 14 

 

Dessa anledningar betraktas enligt författarna som ”positiva effekter av alkohol”. En av de 

anledningar som är högst relevant för vår studie är att ”alkoholen hjälper till att öka 

gemenskapen” då begreppet ”gemenskap” är en av grundstenarna inom lagidrott. Författarna 

                                                 
13 Philip Lalander, Anden i flaskan – Alkoholens betydelse i olika ungdomsgrupper (Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposium AB, 1998). s. 42-43. 
14 John Lilja, Sam Larsson,  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (Kristiansstads Boktryckeri AB, 2003). s. 
99-102. 
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skriver att vänskapsritualer är viktiga för att upprätthålla sociala relationer och att 

alkoholintaget i detta sammanhang kan tolkas som en ritual.15

 

1.2.5 Grupper 
 

Fredrik Rohde nämner i boken ”Idrott Ungdom & Alkohol” om en teori beträffande gruppens 

funktion. Denna teori handlar om att en grupp har två olika grundfunktioner, en instrumentell 

(eller uppgiftsorienterad) funktion och en emotionell (eller känslomässig) funktion. Detta är 

något som spelar en viktig roll inom lagidrotten och dess olika gruppsammansättningar, då 

båda dessa funktioner ofta förekommer. Rohde menar att ”Tyngdpunkten varierar ofta över 

tid, så att en grupp under en period i första hand kan vara uppgiftsorienterad medan den i 

nästa fas huvudsakligen är känslomässigt inriktad.”16

 

Rohde menar även att det är viktigt att vara medveten om att en idrottsgrupps liv inte enbart 

handlar om idrott, utan om oändligt mycket mer, såsom till exempel gemenskap. Det är inom 

denna grupprocess som Rohde menar att det förebyggande arbetet skall bearbetas. Att man 

inom gruppen fastställer den alkoholpolicy som gruppen skall följa och att då bygga denna på, 

för gruppen, realistiska mål. Att bara slå fast att alkohol och idrott inte hör ihop leder inte 

resonemanget framåt. Det är således viktigare att hela gruppen ställer sig bakom policyn och 

förhåller sig till denna än själva policyns innehåll.17

 

Fil. Dr Lars Svedberg gestaltar detta i sin bok ”Gruppsykologi” där han skriver om Charles 

Cooley som skapat begreppen ”Primär- och sekundärgrupp”.  En primärgrupp kan beskrivas 

som en liten grupp med nära personliga relationer. Ett exempel på en sådan sammansättning 

är ens nära vänner. Primärgrupper kan ofta förekomma inom en så kallad sekundärgrupp. I en 

sekundärgrupp har en individ större distans till de övriga inom gruppen. Denna form av grupp 

utgörs på grund av en gemensam målsättning eller likartad social position. Ett givet exempel 

på en sådan sekundärgrupp är ett idrottslag.18

 

                                                 
15 John Lilja, Sam Larsson,  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (Kristiansstads Boktryckeri AB, 2003). s. 
99-102. 
16 Fredrik Rohde, Idrott Ungdom & Alkohol – Mitt ledaransvar (Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, 1990). s. 32. 
17 Fredrik Rohde, Idrott Ungdom & Alkohol – Mitt ledaransvar (Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, 1990). s. 71-
72. 
18 Lars Svedberg, Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 2003). s. 
15. 
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1.2.6 Ekonomins betydelse för alkoholkonsumtionen 
 

Gunnar Bergeå undersöker i en studie hur stor betydelse ekonomin har för 

alkoholkonsumtionen bland den vuxna befolkningen i delar av Örebro. Enligt undersökningen 

fanns en tendens till att ju högre konsumtionsfrekvensen var, desto större var tillgången av 

kontanta medel.19

 

1.2.7 Sammanfattning av forskningsläget 
 

Genom att studera tidigare forskning har vi konstaterat att det föreligger en osäkerhet kring 

alkoholkonsumtionen bland unga vuxna. Majoriteten av de resultat vi har funnit tyder dock på 

att lagidrottande unga vuxna konsumerar större mängd alkohol än andra unga vuxna. Vi har 

dock funnit en studie där resultatet visar det motsatta. Denna ligger till grund för en debatt 

vilket är av intresse som utgångspunkt för vår studie. 

 

Som Lalander nämner, så har ingen forskning inriktats kring faktorer som har betydelse för 

varför unga vuxna bland olika specifika grupper dricker alkohol. Något som dock vi kommer 

att undersöka. 

 

Den forskning som vi har tagit del av angående grupper och olika former av 

gruppsammansättningar är i första hand från två olika källor. De båda källorna beskriver två 

olika former om vad en grupp kan utvecklas till. Den ena formen är den mer funktionella, 

uppgiftsorienterade gruppen. Källorna kallar denna form för den ”instrumentella” eller den 

”sekundära” gruppen. Den andra formen är en mer personlig och känslomässig form av grupp 

och källorna kallar den för ”emotionella” eller den ”primära” gruppen. 

 

Enligt viss forskning vi har hittat innehåller lagidrotten element som svarar väl mot de 

argument unga vuxna har för att konsumera alkohol. Syftet med denna studie är således att 

undersöka alkoholvanorna bland lagidrottande unga vuxna i två Stockholmskommuner. 

 
 
 
 
 
                                                 
19 Gunnar Bergeå, Hagaprojektet – Undersökning av drogbruket - med tonvikt på alkohol - hos den vuxna 
befolkningen två av Örebros kommundelar (Socialmedicinska avdelningens arbetsrapporter, nr 32, 1985). s. 74. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka alkoholvanorna bland lagidrottande unga vuxna (18-20 år) 

i två Stockholmskommuner. 

 

Frågeställningar: 

- Hur stor är alkoholkonsumtionen bland lagidrottande unga vuxna? 

- Av vilka skäl konsumerar lagidrottande unga vuxna alkohol? 

- Hur påverkar följande faktorer alkoholkonsumtionen? 

o Erfarenheter av alkohol 

o Umgängeskrets inom laget 

o Ekonomi 

o Medvetenhet kring förebyggande arbete 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Det finns många olika lagidrotter som alla skulle kunna vara intressanta för oss att undersöka. 

Vi valde dock att avgränsa studien genom att endast undersöka idrotterna fotboll, innebandy 

och ishockey. Motiveringen till valet av dessa idrotter är att dessa är de mest populära 

idrotterna.20 Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Vi valde att avgränsa målgruppen till åldrarna 18-20 år. Motiveringen till detta val är att vi 

tror att alkoholkonsumtionen ökar vid 18-årsgränsen när försökspersonerna själva kan 

inhandla alkohol. Vi ville dock hålla oss till en relativt ung målgrupp då vi tror att det i den 

åldern finns mycket som påverkar inställningen till alkohol och dessutom för att kunna 

jämföra med hur alkoholkonsumtionen ser ut i skolan utifrån CAN:s tidigare undersökningar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ola Stadler <ola.andersson@rf.se> Idrotten i siffror, 2004 <http://www.rf.se/t3.asp?p=14967> (2006-03-09). 

 8



1.5 Analysram 
 

I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera hur vi kommer att bearbeta och analysera de 

resultat som framkommer i studien. 

 

1.5.1  Alkoholkonsumtionsindex 
 

För att underlätta arbetet med att analysera resultaten använde vi oss av CAN:s 

alkoholkonsumtionsindex som analysverktyg. Indexet är en tabell där försökspersonerna delas 

in i kategorier utifrån skattad årskonsumtion i cl 100 % alkohol. Det bör iakttagas att indexet 

inte är ett mått på den verkliga alkoholkonsumtionen utan beaktar ett ungefärligt genomsnitt 

av alkoholkonsumtionen. 

 

Konsumtionsindex Skattad årskonsumtion i cl 

100 % alkohol 

0 (icke-konsumenter) 0 

1 - 49 

2 50 - 149 

3 150 - 299 

4 300 - 499 

5 500 - 999 

6 1000 - 

 
Figur 1 visar CAN:s alkoholkonsumtionsindex.21

 

Enligt CAN motsvarar 150 cl 100 % alkohol per år ungefär fem burkar starköl á 50 cl eller 30 

cl sprit per månad.22 Syftet med att använda indexet är att lättare kunna belysa eventuella 

likheter/skillnader mellan de olika indexgrupperna samt att kunna klarlägga samband mellan 

dessa och olika faktorer som påverkar alkoholkonsumerandet. 

 
 
 
 
                                                 
21 Linnea Rask, CAN Rapport nr 87 – Drogvanor i gymnasiets år 2, 2004  (Stockholm: Olssons grafiska 2005), s 
23. 
22 Ibid, s. 23-24. 
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1.5.2 Orsaker till alkoholkonsumtion 
 

Vid bearbetning av orsakerna till varför försökspersonerna konsumerar alkohol delas 

svarsalternativen in utifrån fyra egenkonstruerande relevanta teman; kommunikativa, 

psykologiska, rekreativa och sociala. Vi delar in försökspersonerna i de olika temana 

beroende på vilket svar de angivit i enkäten och bildar på så sätt grupper utifrån deras orsaker 

till alkoholkonsumtion. Därefter analyserar vi de olika grupperna och söker efter olika 

faktorer som kan tänkas påverka deras skäl till alkoholkonsumtion. 

 

1.5.3 Faktorer kring alkoholkonsumerandet 
 

Utifrån den tidigare forskningen har vi konstruerat en modell bestående av olika faktorer som 

kan tänkas påverka en ung vuxens alkoholvanor. Denna modell ligger som utgångspunkt för 

den empiriska studien, bland annat i form av att faktorerna i modellen utgör teman i enkäten. 

Alkoholvanor bland 
lagidrottande unga vuxna 

Umgängeskrets 
inom laget 

Förebyggande 
arbete 

Ekonomi 

Erfarenheter  

Figur 2 visar faktorer som påverkar alkoholkonsumtionen. 

 

”Erfarenheter” som en av faktorerna ansåg vi vara en viktig del i modellen, då positiva 

erfarenheter av alkohol leder till en ökad alkoholkonsumtion, enligt tidigare forskning.23 Vi 

vill därav undersöka hur denna faktor påverkar alkoholkonsumtionen hos försökspersonerna. 

En individs erfarenheter av alkohol är troligtvis mycket varierande. Oftast skulle en person 

kunna ha en person både positiva och/eller negativa erfarenheter från alkoholkonsumerandet. 

Det vi vill få fram genom att undersöka denna faktor, är om försökspersonerna har 

                                                 
23 John Lilja, Sam Larsson, Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (Kristiansstads Boktryckeri AB, 2003). s. 
104. 
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övervägande positiva eller negativa erfarenheter av alkohol och om dessa påverkar 

alkoholkonsumerandet. Vi vill även undersöka när försökspersonerna gjorde sin alkoholdebut. 

Tidigare forskning tyder på att en tidig alkoholdebut genererar i en högre alkoholkonsumtion 

senare i livet.24 Finns det något samband mellan tidig alkoholdebut och alkoholkonsumtionen 

i dagsläget hos försökspersonerna?  

 

En annan betydelsefull faktor angående unga lagidrottares alkoholvanor, som går att koppla 

till den tidigare forskningen, är den information om alkohol som föreningarna förmedlar till 

ungdomar i form av förebyggande arbete. Att gemensamt arbeta fram en alkoholpolicy i laget 

som sedan alla anpassar sig efter finns förstås i den bästa av världar25, men frågan är om det i 

realiteten finns någon alkoholpolicy inom dagens idrott och i sådant fall påverkar den 

lagidrottarnas alkoholvanor.  

 

Den tredje faktorn i denna analysram berör umgängeskretsen inom laget. I tidigare forskning 

har det framkommit att en av de största anledningarna till att man dricker är att stärka 

gemenskapen och då gemenskap är en av grundstenarna inom lagidrott26, vill vi även 

undersöka denna aspekt. Finns det något samband mellan försökspersonernas 

alkoholkonsumtion och deras umgängeskrets inom laget? Dricker individer med stor 

umgängeskrets inom laget mer eller mindre än de som har en mindre umgängeskrets? 

 

Den fjärde faktorn berör försökspersonernas ekonomiska status. Enligt en undersökning kring 

drogbruket i Örebro fanns en tendens till att ju högre konsumtionsfrekvensen var, desto större 

var tillgången av kontanta medel27. Vi vill därför undersöka ifall försökspersonernas 

ekonomiska förutsättningar påverkar alkoholvanorna. 

 

När vi fortsättningsvis i uppsatsen nämner ”faktor/faktorer” refererar vi till analysramens 

olika delar. 

 

 

                                                 
24 John Lilja, Sam Larsson, Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (Kristiansstads Boktryckeri AB, 2003). s. 
77. 
25 Fredrik Rohde, Idrott Ungdom & Alkohol – Mitt ledaransvar (Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, 1990). s. 71-
72. 
26 CAN:s tidsskrift Alkohol & narkotika nr 1:2006. s. 11. 
27 Gunnar Bergeå, Hagaprojektet – Undersökning av drogbruket - med tonvikt på alkohol - hos den vuxna 
befolkningen två av Örebros kommundelar (Socialmedicinska avdelningens arbetsrapporter, nr 32, 1985). s. 74. 
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1.5.4 Hypotes 
 

Vi har skapat en hypotes som grundar sig på tidigare forskning gjord av bland annat professor 

i kultursociologi Mats Trondman och Fil dr. Stig Elofsson, angående alkoholkonsumtionen 

inom lagidrotten och den grupprocess som sker inom denna. Genom resultaten i dessa studier, 

har Trondman och Elofsson skapat en uppfattning om att aktiva ungdomar inom lagidrotter 

generellt dricker stora mängder alkohol, på grund av bland annat grupptryck och stor 

umgängeskrets.28, 29 Denna uppfattning har vi använt oss av i form av en hypotes som vi ska 

pröva i vår studie. Hypotesen lyder att lagidrottare konsumerar större mängder alkohol än 

andra. För att denna hypotes skall verifieras krävs det att resultatet i denna studie kan påvisa 

en signifikant skillnad i det genomsnittliga alkoholkonsumerandet i jämförelse med CAN:s 

resultat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Ibid. s. 11. 
29 Stig Elofsson, Dricker ungdomar i idrottsföreningar mindre än andra ungdomar? Svensk idrottsforskning 
1997 (1997:1), s. 36-40. 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
  

För att kunna genomföra denna studie inom tidsramarna har vi varit tvungna att inrikta oss 

inom några olika områden. Vi valde att inrikta studien ur geografiskt synpunkt genom att 

begränsa upptagningsområdet till två kommuner inom Stockholms län. Detta kunde troligtvis 

påverka resultatet och vi valde därför att använda oss av två stora kommuner för att minska 

risken för att lokala avvikelser skulle påverka resultatet, detta för att skapa så representativa 

undersökningsgrupper som möjligt. 

 

Undersökningsgruppen skaffade vi genom att kontakta så många föreningar som möjligt inom 

de två kommunerna. Vi utgick från att kontakta ett herrjuniorlag och ett damjuniorlag från 

respektive idrott. Målsättningen var att få in svar från totalt 50 försökspersoner från vardera 

kön. Orsaken till att vi valde denna typ av urval var att vi ville få en representativ grupp med 

så stort empiriskt underlag som möjligt. 

 

2.2 Val av metod 
 

Med avseende på studiens syfte; att undersöka alkoholvanorna bland lagidrottande unga 

vuxna (18-20 år) i två Stockholmskommuner, använde vi oss av en kvantitativ undersökning 

där enkäter passade bäst som datainsamlingsmetod.30

 
Datamaterialet i studien bestod av enkäter där försökspersonerna fick svara på diverse frågor 

angående deras alkoholvanor. Enkäten var till största delen utformad med slutna frågor som 

berörde tre huvuddelar. Den första delen bestod av frågor som berörde information om 

försökspersonen, exempelvis kön och ålder. I andra delen ställdes frågor som berörde 

försökspersonernas alkoholvanor. Dessa frågor låg som grund när vi senare placerade in dem i 

konsumtionsindexet och sedan analyserade svaren. I tredje delen behandlades frågor kring 

bland annat orsaker till konsumerandet av alkohol och inställningen till alkohol. Här ställdes 

även frågor berörande vad försökspersonerna hade för erfarenheter av alkohol. I fjärde delen 

av enkäten ville vi undersöka försökspersonernas ekonomiska situation. Detta genomfördes 

genom att ställa frågor angående försökspersonerna och deras familjers tillgångar. Tanken 
                                                 
30 Se Bilaga 2 – Enkät 
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med dessa frågor var att de skulle visa på eventuella likheter eller skillnader i alkoholvanor 

bland lagidrottande unga vuxna beroende på vilken ekonomisk status de hade. 

 

2.3 Procedur 
 

Vid framställandet av vår enkät tittade vi på tidigare gjorda undersökningar om alkoholvanor 

och alkoholkonsumtion för att få idéer och förslag på hur enkäter av denna typ skulle kunna 

utformas. Från de tidigare undersökningarna använde vi oss av vissa frågor som 

omformulerades för att passa vår målgrupp. 

 

Vi lät göra en pilotstudie på fyra jämnåriga personer till försökspersonerna. När denna var 

genomförd analyserade vi svaren för att klarlägga om vi fått svar som verkade tillförlitliga 

och att ”pilotförsökspersonerna” inte hade missförstått några frågor. När pilotstudien var 

genomförd var vi tvungna att göra några justeringar och omformulera ett par frågor innan 

enkäten kunde klassificeras som färdigarbetad.  

 

När enkäterna var klara kontaktade vi föreningar som kunde tänkas vara intresserade av att 

vara med i studien. Detta gjorde vi genom att kontakta respektive förenings kansli där vi 

frågade om föreningen hade något eller några juniorlag i våra utvalda idrotter med spelare 

som passade in på vår målgrupp. Om föreningen hade ovan beskrivna lag kontaktade vi sedan 

det enskilda laget och bestämde en tid som passade för att utföra enkätundersökningen. Med 

en målsättning om ett så litet externt bortfall som möjligt skedde all datainsamling i samband 

träningstillfällen. Väl på plats presenterade vi vår studie för testpersonerna, delade ut 

enkäterna och samlade in dem vid samma tillfälle, även detta för att minska det externa 

bortfallet. Allt insamlat datamaterial har behandlats konfidentiellt och återfinns i författarnas 

ägo. 

 

2.4 Databearbetning 
 

2.4.1 Alkoholkonsumtionen hos försökspersonerna 
 

Vi började således med frågeställningen kring hur stor alkoholkonsumtionen var hos 

lagidrottande unga vuxna. Vi utgick i denna fråga från tre teman. Dessa teman var hur stor 

konsumtionen var totalt, bland könen och bland de olika idrotterna. Sedan delade vi in 
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individerna i olika grupper beroende på kön och vilken idrott de utövade. När detta var klart 

jämfördes de olika grupperna med varandra för att fastställa eventuella likheter och skillnader. 

Sammanställningsarbetet genomfördes med hjälp av datorprogrammen Microsoft Excel och 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

När vi räknat ut den totala alkoholkonsumtionen hos våra testpersoner var vi angelägna om att 

jämföra våra resultat med den senaste studien utförd av CAN. Detta för att göra studien 

djupare och kunna dra fler slutsatser än om vi enbart utfört studien på lagidrottande unga 

vuxna. För att detta skulle vara möjligt fick vi beräkna ut ett genomsnitt av konsumtionen 

bland våra försökspersoner. I enkäten fick försökspersonerna uppskatta hur mycket de 

konsumerade under en representativ vecka i antal starköl/starkcider, glas vin, antal drinkar 

och antal alkoläsk. Utifrån det kunde vi beräkna deras totala årliga alkoholkonsumtion genom 

att multiplicera svaret som försökspersonerna angivit i enkäten med 52 för att därefter dela in 

dem i CAN:s alkoholkonsumtionsindex. 

 

Då majoriteten av försökspersonerna var män, tvingades vi att beräkna CAN:s genomsnitt 

med en lika stor andel män och kvinnor som i denna studie. Detta för att män enligt tidigare 

forskning konsumerar mer alkohol än kvinnor. Det i sin tur skulle kunna leda till att vår 

jämförelse hade blivit missvisande. Praktiskt genomfördes detta genom att vi använde CAN:s 

genomsnittskonsumtion för män (690 cl/år) och multiplicerade det med antalet män i vår 

studie. Sedan adderade vi det med genomsnittskonsumtionen för kvinnor (410 cl/år) 

multiplicerat med antalet kvinnor i vår studie, för att därefter dividera summan av dessa med 

det totala antalet godkända försökspersoner i denna studie. Ekvationen ser ut som följer:  

(690*x+410*y)/(x+y) = CAN:s nya genomsnitt 

(x= antalet män i vår studie, y= antalet kvinnor i vår studie) 

 

2.4.2 Orsaker till alkoholkonsumtion 
 

När vi bearbetade orsakerna till varför försökspersonerna konsumerade alkohol använde vi 

oss av de teman vi konstruerat; kommunikativa, psykologiska, rekreativa och sociala. Vi 

delade in försökspersonerna i de olika temana beroende på vilket svar de angivit i enkäten och 

bildade på så sätt grupper utifrån deras orsaker till alkoholkonsumtion. Därefter analyserade 

vi de olika grupperna och sökte efter olika faktorer som kunde tänkas påverka deras skäl till 

sin alkoholkonsumtion. 
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2.4.3 Faktorer kring alkoholkonsumerandet 
 

För att ta reda på försökspersonernas erfarenheter av alkoholbruk ställdes tre frågor i enkäten. 

När vi sedan skulle sammanställa och dra slutsatser kring om de hade positiva eller negativa 

erfarenheter använde vi framförallt fråga 13 i enkäten där försökspersonerna skulle rangordna 

sina erfarenheter, där svar nr 1 motsvarade den mest förekommande erfarenheten, svar nr 2 

näst mest förekommande och så vidare. När vi grupperade in försökspersonerna i grupperna 

”positiva” eller ”negativa” erfarenheter fick de fem vanligaste svaren i rangordningen ligga 

till grund för om försökspersonen hade positiva eller negativa erfarenheter av alkohol. Om 

försökspersonen hade tre eller flera positiva erfarenheter bland de fem första svaren i 

rangordningen klassades individen som ”positiv” och på motsatt sätt om tre av de fem första 

svarsalternativen besvarats med negativa erfarenheter. Däremot om försökspersonen hade 

svarat tre positiva alternativ bland de fem första i rangordningen men svar nr 1 och 2 bestod 

av negativa svar ansågs försökspersonen ha negativa erfarenheter kring sin 

alkoholkonsumtion.  

 

Bearbetningen gällande faktorn umgängeskretsen inom laget genomfördes genom att 

försökspersonerna fick ange hur många inom deras lag de umgicks med. Denna empiri 

sammanställdes sedan i Microsoft Excel för att sedan signifikanstestas i SPSS. 

 

Den ekonomiska bearbetningen gick till på så sätt att vi hade ett i förhand bestämt 

poängsystem där vi skattade de olika ekonomiska tillgångarna som mer eller mindre 

värdefulla. Att ha tillgång till bil var exempelvis värt tre poäng, att bo i villa fem och så 

vidare.31 Sedan adderade vi ihop alla poängen och fick på så vis en summa som vi bestämde 

motsvarade försökspersonens ekonomiska status. Sedan jämförde vi försökspersonernas 

alkoholvanor med den ekonomiska statusen för att se om vi kunde hitta några samband. Vi 

sökte även efter likheter och skillnader mellan försökspersoner med, enligt vårt poängsystem, 

god respektive mindre god ekonomi. 

 

För att undersöka om försökspersonerna upplevde att deras lag eller förening hade någon 

alkoholpolicy ställde vi två frågor. Den ena frågan handlade om ifall laget hade någon 

alkoholpolicy. Om försökspersonen kryssade i svarsalternativ ”ja” fick de besvara en 

följdfråga som innebar att försökspersonen kortfattat skulle beskriva vad policyn innebar. En 
                                                 
31 Bilaga nr 3. 
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likadan fråga ställdes sedan kring föreningens alkoholpolicy.  För att en alkoholpolicy inom 

ett lag eller förening ska kunna påverka den aktivas (försökspersonens) alkoholvanor anser vi 

att den aktiva måste veta vad policyn innebär. Vi bestämde därför att en spelare som kryssat i 

svarsalternativ ”ja”, men som inte beskrivit alkoholpolicyn tillhörde den grupp av aktiva som 

kryssade nej på frågorna. Detta för att få reda på om en aktiv alkoholpolicy leder till några 

skillnader gällande den aktivas relation till alkohol. 

 

2.5 Tillförlitlighet 
 

Vi anser att validiteten i denna studie är hög då vi har mätt det som är relevant i 

sammanhanget och inget annat. Det finns dock vissa brister i enkäten, till exempel på fråga 13 

där det för ”positiva erfarenheter” finns sex fasta svarsalternativ och för ”negativa 

erfarenheter” endast fyra. Det finns därför en risk att försökspersonerna omedvetet anger fler 

positiva än negativa svar. 

 

I studien finns det vissa brister beträffande reliabiliteten. Att antalet försökspersoner inte kom 

upp till en, enligt vårt tycke, rimlig nivå är förstås en sådan. Det totala antalet enkäter uppkom 

till 66 st. I vissa fall kontaktade vi flera lag från samma idrott och kön då antalet spelare i 

åldern 18-20 år var för litet inom ett lag.  

 

Vi vill även påpeka att det inte ingick några kvinnliga ishockeyspelare i denna studie. Detta 

på grund av att tiden för studiens genomförande förelåg direkt efter avslutad ishockeysäsong. 

Det är även betydligt färre kvinnliga än manliga försökspersoner. Att enkäterna besvarades i 

samband med träningstillfällen kan även det tyckas vara en brist i reliabiliteten, då tränare och 

lagledning fanns i närheten. 

 

Tidsramarna för detta examensarbete visade sig vara ett hinder för insamlingen av data, då 

antalet försökspersoner per lag inte uppkom till det antal vi förväntade oss innan den 

empiriska undersökningen. 

 
Eftersom vi själva var närvarande vid samtliga tillfällen då enkäterna fylldes i, fanns det inga 

externa bortfall. Däremot fanns det ett internt bortfall på 8 % på grund av ej korrekta eller ej 

angivna svar. 
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3. Resultat 
 

Med avseende att denna del skall vara så intressant och lättförståelig som möjligt, presenteras 

här endast de resultat som har någon betydelse för syftet och frågeställningarna till studien. 

 

Resultatdelen i sig är organiserad i kronologisk ordning utifrån de frågeställningar som vi 

ämnade använda oss av. 

 

3.1 Kartläggning av alkoholkonsumtionen hos försökspersonerna 
 

I denna del presenteras en kartläggning av hur stor alkoholkonsumtionen är hos samtliga 

försökspersoner. Indelningen av försökspersonerna kommer att presenteras utifrån aspekterna 

kön, idrottstillhörighet samt alla försökspersoner som en total grupp. Här presenteras även en 

redovisning av CAN:s undersökning angående alkoholkonsumtionen bland andraårs 

gymnasieelever i Sverige. Detta för att jämföra deras resultat med resultatet som denna studie 

påvisar.  

 

3.1.1 Genomsnittlig alkoholkonsumtion 
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Figur 3 visar den genomsnittliga alkoholkonsumtionen per år mätt i cl 100 % 

alkohol.32

                                                 
32 Thomas Hvitfeldt, Linnea Rask, CAN Rapport nr 90 – Skolelevers drogvanor 2005 (Stockholm: Olssons 
grafiska 2005), s. 260. 
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Vid en jämförelse mellan resultaten i denna studie och resultatet från CAN:s studie kan det 

utläsas att den totala årliga alkoholkonsumtionen ligger på en lägre nivå bland 

försökspersonerna i den här studien än i CAN:s. Skillnaderna är dock små där CAN i sina 

resultat redovisar alkoholkonsumtion som i genomsnitt ligger på 628 cl 100 % alkohol per år 

medan motsvarande siffra i denna studie var 578 cl. Skillnaden är alltså 50 cl 100 % alkohol 

per år vilket motsvarar 1,7 st starköl á 50 cl per månad. 

 
 

Konsumtionsindex Skattad årskonsumtion i 

cl 100 % alkohol 

Totalt Män Kvinnor 

0 (icke-

konsumenter) 

0 17 % 16 % 19 % 

1 - 49 0 % 0 % 0 % 

2 50 - 149 16 % 13 % 25 % 

3 150 - 299 11 % 11 % 13 % 

4 300 - 499 11 % 11 % 12 % 

5 500 - 999 22 % 20 % 25 % 

6 1000 - 23 % 29 % 6 % 

 

Figur 4: Här presenteras en procentuell fördelning bland undersökningsgrupperna 

totalt, män och kvinnor i alkoholkonsumtionsindex. 

 

Efter indelningen i indexet visar resultatet att den indexgrupp som innehöll flest 

försökspersoner var grupp 6 vilket innebär den högsta alkoholkonsumtionsgruppen. Den 

innehöll 23 % av det totala antalet försökspersoner mot jämförelsevis indexgrupp 1 som inte 

innehöll någon försöksperson alls. 
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3.1.2 Kön 
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Figur 5 visar den genomsnittliga alkoholkonsumtionen per år mätt i cl 100 % 

alkohol. 

 

Jämför man könen emellan kan man se en tydlig skillnad i den årliga alkoholkonsumtionen. 

Männen konsumerar nästan dubbelt så mycket alkohol i jämförelse med kvinnorna, 662 cl/år 

mot 341 cl/år. Detta kan man urskilja i figur 3. Placerar man in försökspersonerna utifrån kön 

i alkoholkonsumtionsindexet, kan man även där se en påtaglig skillnad. Genomsnittet för 

fotbollsmännen alkoholkonsumtion ligger på 342 cl/år medan genomsnittet för 

fotbollskvinnorna ligger på 306 cl/år. Könen ligger anmärkningsvärt nära varandra i den 

genomsnittliga alkoholkonsumtionen hos fotbollspelarna, vilket man tydligt kan skåda i figur 

5. Inom innebandyn kan tydligare skillnader mellan könen beskådas vad gäller 

alkoholkonsumtionen. Innebandymännen konsumerar nästan dubbelt så mycket som 

innebandykvinnorna. Innebandymännen konsumerar 674 cl/år medan innebandykvinnorna 

konsumerar 358 cl/år.  

 

Jämför man männens resultat i denna studie med männens resultat i CAN:s studie kan man se 

en liten skillnad i den årliga alkoholkonsumtionen. Männens resultat i denna studie ligger 

något lägre än männen i CAN:s. 
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3.1.3 Idrott 
 

Konsumtionsindex Skattad 

årskonsumtion 

 

i cl 100 % 

alkohol 

Fotboll Fotboll 

Män 

Fotboll 

Kvinnor 

Inne- 

bandy 

Inne- 

bandy 

Män 

Inne- 

bandy 

Kvinnor 

Ishockey 

0 (icke-konsumenter) 0 20 % 20 % 20 % 19 % 20 % 18 % 10 % 

1 - 49 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 50 - 149 30 % 33 % 20 % 14 % 0 % 27 % 5 % 

3 150 - 299 5 % 7 % 0 % 14 % 10 % 18 % 15 % 

4 300 - 499 25 % 20 % 40 % 5 % 10 % 0 % 5 % 

5 500 - 999 15 % 13 % 20 % 29 % 30 % 27 % 20 % 

6 1000 - 5 % 7 % 0 % 19 % 30 % 10 % 45 % 

Figur 6: Här presenteras en procentuell fördelning bland samtliga 

undersökningsgrupperna idrotterna emellan i alkoholkonsumtionsindex. 

 

Den årliga alkoholkonsumtionen visade sig ha störst skillnad när vi jämförde idrotterna 

emellan. De som hade i särklass högst alkoholkonsumtion var ishockeyspelarna. De hade 

nästan dubbelt så högt värde som innebandyspelarna och mer än dubbelt så högt värde som 

fotbollspelarna. Jämför man fotbollsmännen och fotbollskvinnornas genomsnittliga 

alkoholkonsumtion finner man inga större skillnader. Jämför man innebandyspelarna så finner 

man att innebandymännen konsumerar i genomsnitt nästan dubbelt så mycket alkohol som 

innebandykvinnorna, 674 cl/år mot 358 cl/år. Resultatet som presenteras i indexet ovan visar 

att försökspersonerna i de lägre indexgrupperna till störta delen består av fotbollsmän och 

kvinnor samt innebandykvinnor. De högre indexgrupperna består till största delen av 

innebandymän och ishockeyspelare. Det är anmärkningsvärt att alla grupperna i denna studie 

förutom ishockeyspelarna har en högre procentuell andel icke-konsumenter av alkohol än vad 

CAN presenterar i sin studie.  
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3.1.4 Sammanfattning av kartläggningen 
 

I kartläggningen av de olika undersökningsgrupperna framkom en hel del intressanta resultat. 

Den undersökningsgrupp som konsumerade mest alkohol var ishockeyspelarna. Den grupp 

som konsumerade minst var fotbollspelarna. Jämför man resultaten i denna studie med CAN:s 

resultat kan man se en genomgående högre grad av alkoholkonsumtion bland CAN:s 

undersökningsgrupper. Sammanfattning av detta är alltså att lagidrottande unga vuxna i de 

aktuella kommunerna konsumerar alkohol i mindre grad än genomsnittet av andraårs 

gymnasieelever i Sverige. Jämför man genomsnittet könen emellan så konsumerar männen 

nästan dubbelt så mycket som kvinnorna. För männen var indexgrupp 6 i 

alkoholkonsumtionsindexet vanligast och för kvinnorna var indexgrupp 2 vanligast. Detta kan 

man sammanfatta med att lagidrottande unga män konsumerar alkohol i mycket större 

mängder än vad lagidrottande unga kvinnor gör. 

 

3.2 Orsaker till alkoholkonsumtion 
 

För att underlätta bearbetningen av empirin samt läsningen för denna frågeställning har vi 

framställt fyra olika kategorier som vi arbetar utifrån. De olika kategorierna kan kopplas till 

orsakerna till varför man konsumerar alkohol. Dessa är kommunikativa, psykologiska, 

rekreativa samt sociala skäl. 

 

3.2.1 Kommunikativa skäl 
 

Med kommunikativa skäl menas skäl som har med kommunikationen att göra. Det vill säga 

framför allt verbal kommunikation, men även visuell och taktil kommunikation. De 

kommunikativa skäl som fanns som alternativ i enkäten var; ”Det underlättar sociala 

kontakter och ökad muntlig kommunikation” och ”Lättare att ta kontakt med kvinnor/män 

som kan tänkas bli framtida partners”. Ett samband kan här ses mellan hög indexgrupp och 

ofta förekommande kommunikativa skäl till alkoholkonsumerandet. Den genomsnittliga 

alkoholkonsumtionen bland dem som angivit kommunikativa skäl var 850 cl/år. Bland 

idrotterna var det ishockey som hade det procentuellt högsta värdet. Skillnaderna mellan 

könen i denna fråga var knappt märkbar. Den högsta indexgruppen, det vill säga indexgrupp 

6, hade det procentuellt högsta värdet av kommunikativa skäl. Tittar man på alla som angivit 
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kommunikativa skäl till alkoholkonsumerandet och försöker hitta samband mellan dessa och 

exempelvis umgängeskrets inom laget så kan man inte urskilja några tydliga sådana.  

 

3.2.2 Psykologiska skäl 
 

Psykologiska skäl handlar om ens mentala inre påverkansfaktorer till varför man konsumerar 

alkohol. Dessa skäl handlar mycket om ens egna känslor och vad man själv känner när man 

konsumerar alkohol. De psykologiska skäl som fanns som alternativ i enkäten var; ”Ökad 

känsla av kontroll och ett ökat självförtroende”, ”Alkoholintaget under förfesten markerar 

övergången till helgen, förfesten får en att slappna av efter stressen i skolan/jobbet under 

veckan” samt ”Alkohol minskar bekymmer och smärtor”. Ett mindre samband kan man finna 

mellan hög indexgrupp och ofta förekommande psykologiska skäl till alkoholkonsumerandet. 

Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland dem som angivit psykologiska skäl var 787 

cl/år. 

 

3.2.3 Rekreativa skäl 
 

Med rekreativa skäl menas anledningar som har att göra med alkoholkonsumerandet som ett 

nöje. Det rekreativa skälet som fanns som alternativ i enkäten var; ”Roligare att gå på fest om 

man dricker alkohol”. Ett samband kan här ses mellan hög indexgrupp och ofta 

förekommande rekreativa skäl till alkoholkonsumerandet. Rekreativa skäl var den kategori 

som det förekom flest svar i bland samtliga enkäter. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen 

bland dem som angivit rekreativa skäl var 768 cl/år. 

 

3.2.4 Sociala skäl 
 

När vi nämner sociala skäl som anledning till alkoholkonsumerandet menar vi att man ser det 

sällskapliga värdet öka. Det sociala skälet som fanns som alternativ i enkäten var; ”Alkoholen 

hjälper till att öka gemenskapen”. Ett samband kan här ses mellan hög indexgrupp och sociala 

skäl till alkoholkonsumerandet. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland dem som 

angivit sociala skäl var 803 cl/år. 
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3.2.5 Samvariationer mellan olika orsaker till konsumtion av alkohol 
 

Orsakerna som sådana verkar inte ha någon betydande verkan på hur stor en individs 

alkoholkonsumtion är. Däremot har det framkommit att antalet anledningar ökar med ökande 

alkoholkonsumtion. Detta gestaltas i figur 7 nedan. 

 

0 0 
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2
2.23

2.78
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Figur 7 visar medeltalet av hur många orsaker till konsumtion försökspersonerna har 

angivit inom respektive indexgrupp. 

 

Jämför man konsumtionen bland försökspersonerna som angivit kommunikativa skäl till 

konsumtion med de övriga grupperingarna, kan man utläsa att de i genomsnitt konsumerar 

större mängd alkohol. 

 

Vi har i våra data inte kunnat tyda några samband mellan någon specifik orsak till konsumtion 

och de olika faktorerna till alkoholkonsumerandet. 
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3.2.6 Sammanfattning av orsaker till alkoholkonsumtion 
 

Det mest intressanta samband vi funnit i denna del av resultatet är att försökspersoner som 

ligger högt upp i konsumtionsindexet har fler orsaker till att konsumera alkohol än 

försökspersoner som ligger längre ner i konsumtionsindexet. Vi har utöver detta resultat inte 

kommit fram till några tydliga skillnader mellan låg- och högkonsumenter gällande vilka 

orsaker de har till konsumtion. 

 

Vi kan inte se några samband mellan någon särskild orsak till konsumtion och någon av 

faktorerna i analysramen. 

 

De personer som har angivit kommunikativa skäl till alkoholkonsumerandet förbrukar alkohol 

i genomsnittlig större mängd än genomsnittet bland de andra grupperingarna. Rekreativa skäl 

var den kategori som förekom oftast bland försökspersonernas enkätsvar. 

 

3.3 Faktorer kring alkoholkonsumerandet 
 

I denna del presenteras resultat rörande faktorer som kan tänkas påverka en ung vuxen 

lagidrottares alkoholkonsumtion. För att underlätta så mycket som möjligt har dessa faktorer 

egna rubriker. Faktorerna är erfarenhet av alkohol, umgänge inom laget, ekonomi och 

medvetenhet kring förebyggande arbete. Här behandlas frågor gällande samband mellan dessa 

olika faktorer och försökspersonernas alkoholvanor. 
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3.3.1 Erfarenheter av alkohol 
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Figur 8 visar en procentuell fördelning mellan positiva och negativa erfarenheter av 

alkohol i de olika indexgrupperna. 

 

När det gäller positiva och negativa erfarenheter av alkoholbruk fanns det enligt resultaten i 

denna studie en signifikant skillnad mellan hög- och lågkonsumenter av alkohol. De 

lagidrottande unga vuxna med positiva erfarenheter av alkoholbruk konsumerade alkohol i 

högre omfattning än lagidrottande unga vuxna med negativa erfarenheter. Detta samband var 

signifikant (p=0,006). När vi tittade på hur det ser ut inom respektive kön fanns det även här 

en tydlig skillnad mellan kvinnor med positiva erfarenheter och högre alkoholkonsumtion och 

kvinnor med negativa alkoholvanor och lägre konsumtion (p=0,008). Hos männen kunde vi 

tyda liknande resultat, däremot var dessa resultat inte signifikanta. 
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Figur 9 visar den genomsnittliga åldern när alkoholdebut sker hos de olika 

underökningsgrupperna. 

 

Alkoholdebuten har betydelse för hur mycket alkohol lagidrottande unga vuxna konsumerar. 

Resultaten visade att lagidrottande unga vuxna som gjorde en tidig alkoholdebut konsumerade 

mer alkohol än de som gjorde en senare alkoholdebut. Enligt våra resultat var detta signifikant 

när vi testade alla försökspersoner. Det är även signifikant för männen om man testar dem för 

sig. Däremot var det inte signifikant när vi testade kvinnorna enskilt. Tendenser kunde dock 

utläsas till att det skulle kunna vara så även inom denna grupp. Bland innebandyspelarna 

skedde alkoholdebuten tidigast och bland fotbollspelarna senast. Ett samband kan här ses 

mellan fotbollspelarnas låga alkoholkonsumerande och sena alkoholdebut. Den högsta åldern 

fann vi hos fotbollspelarna (15,8 år) och den lägsta åldern fanns hos innebandyspelarna (14,6 

år). Ett tydligt samband kan här ses mellan låg alkoholkonsumtion och sen alkoholdebut 

(p=0,016). Inget tydligt samband kunde här urskiljas mellan de som angivit rekreativa skäl 

och deras ålder för alkoholdebut. Genomsnittet för åldern för alkoholdebuten var en aning 

högre än de andra grupperingarna när det handlar om orsaker. 

 

3.3.2 Umgänge inom laget 
 

Vi fann ett tydligt samband i alkoholkonsumtionen mellan lagidrottande unga vuxna med stor 

umgängeskrets inom laget i jämförelse med dem som har en mindre. Alkoholkonsumtionen 

verkar stå i direkt relation till umgängeskrets inom laget (p=0,016), till exempel har de som 

angivit att de umgås med en till tre personer i laget en genomsnittlig alkoholkonsumtion på 
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560 cl/år medan de som umgås med fem till sju personer har en genomsnittlig 

alkoholkonsumtion på 759 cl/år. Även bland kvinnorna fann vi detta samband i 

alkoholkonsumtionen mellan de som har stor umgängeskrets respektive liten (p=0,036). 

Skillnaderna mellan männen med stor umgängeskrets och de som inte hade det var ej 

signifikant, men det fanns dock ett samband mellan stor umgängeskrets inom laget och stor 

alkoholkonsumtion i denna studie. 

 

3.3.3 Ekonomi 
 

När vi sökte efter signifikanta samband gällande ekonomi och alkoholkonsumtion fann vi 

inga sådana vare sig bland männen eller kvinnorna och då naturligtvis inte heller vid ett 

gemensamt signifikanstest. Detta betyder att denna faktor, enligt vår studie, inte påverkar 

alkoholkonsumtionen märkbart. Vi kunde dock finna en tendens till samband bland kvinnorna 

där de som hade högre ekonomisk status, enligt våra beräkningar, konsumerade något större 

mängder alkohol än de som hade lägre ekonomisk status. Denna tendens kunde vi även finna i 

de resultat vi fick fram hos männen. När analyserna gjordes på kvinnor och män gemensamt 

kunde det naturligtvis utläsas en liknande tendens till det samband som precis redovisades. 

 

3.3.4 Medvetenhet kring förebyggande arbete 
 

Vid analysen av resultaten kring alkoholpolicyn inom laget och föreningen fanns det inga 

statistiskt säkerställda samband när vi gjorde en total sammanställning på alla 

försökspersonerna. När vi däremot analyserade kvinnornas enkätsvar kom vi fram till att de 

som hade en klar bild av att laget hade en alkoholpolicy och vad den innebar konsumerade 

mindre alkohol än sina lagkamrater. Detta samband gick dock inte att urskilja när vi 

analyserade männens svar i enkäterna. 
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3.3.5 Sammanfattning av faktorer kring alkoholkonsumerandet 
 

De lagidrottande unga vuxna med positiva erfarenheter av alkoholbruk konsumerade alkohol i 

högre omfattning än de med negativa erfarenheter. Resultaten visade även att lagidrottande 

unga vuxna som gjorde en tidig alkoholdebut konsumerade mer alkohol än deras jämnåriga 

kamrater.  

 

De som hade en större umgängeskrets inom laget konsumerade mer alkohol än de som hade 

en mindre. Beträffande sambandet ekonomi och alkoholkonsumtion fann vi inga signifikanta 

samband vare sig bland männen eller bland kvinnorna och inte heller vid ett gemensamt 

signifikanstest vilket betyder att denna faktor enligt vår studie inte påverkar 

alkoholkonsumtionen märkbart. Vi fann ett signifikant samband mellan kvinnors 

alkoholkonsumtion och medvetenheten kring det förebyggande arbetet inom laget. Däremot 

fann vi inga ytterligare samband gällande denna faktor. 
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4. Avslutande diskussion 
 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka unga vuxna lagidrottares 

alkoholvanor i två kommuner i Stockholmsområdet. Den avslutande diskussionen avser att 

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

analysram kring ämnet. Därefter försöka få klarhet i vad det är som påverkar de unga vuxnas 

alkoholvanor i dessa kommuner. För att besvara syftet ställdes dessa frågeställningar: 

 

- Hur stor är alkoholkonsumtionen bland lagidrottande unga vuxna? 

- Av vilka skäl konsumerar lagidrottande unga vuxna alkohol? 

- Hur påverkar följande faktorer alkoholkonsumtionen? 

o Erfarenheter av alkohol 

o Umgängeskrets inom laget 

o Ekonomi 

o Medvetenhet kring förebyggande arbete 

 

De lagidrottande unga vuxna i de aktuella kommunerna konsumerar i genomsnitt 578 cl 100 

% alkohol per år, vilket motsvarar ungefär fyra starköl (5,2 %) i veckan. Kvinnorna 

konsumerar i genomsnitt 341 cl 100 % alkohol per år vilket motsvarar ungefär två och en halv 

starköl i veckan. Männen konsumerar i genomsnitt 662 cl 100 % alkohol per år vilket 

motsvarar ungefär fem starköl i veckan. Beträffande idrotterna konsumerar ishockeyspelarna 

mest, 896 cl 100 % alkohol per år, vilket motsvarar ungefär sex och en halv starköl i veckan. 

Innebandyspelarna konsumerar i genomsnitt 508 cl 100 % alkohol per år vilket motsvarar 

ungefär tre och en halv starköl i veckan. Fotbollspelarna konsumerar i genomsnitt 331 cl 100 

% alkohol per år vilket motsvarar ungefär två och en halv starköl i veckan. Andelen 

försökspersoner som är icke-konsumenter är högre i vår studie i jämförelse med CAN det är 

endast ishockeyspelarna som har en lägre andel icke-konsumenter. 

 

De vanligaste skälen till varför försökspersonerna konsumerar alkohol bygger på en rekreativ 

inställning, det vill säga att de konsumerar alkohol för att öka nöjet i samband med fest. Även 

kommunikativa skäl är ofta förekommande skäl, det vill säga att man konsumerar alkohol för 

att lättare ta kontakt med andra människor. 
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Enligt studiens resultat påverkar erfarenheten av alkohol hur stor konsument av alkohol 

försökspersonerna är. Positiva erfarenheter leder till högre alkoholkonsumtion. Hur stor 

umgängeskrets inom laget försökspersonerna har påverkar också alkoholkonsumtionen. Stor 

umgängeskrets innebär större alkoholkonsumtion. Däremot kunde vi inte finna några 

samband mellan ekonomi och alkoholkonsumtionen. Gällande medvetenheten kring 

förebyggande arbete fann vi att detta endast påverkar alkoholkonsumtionen hos kvinnorna. 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Kritiken som Elofsson riktar mot Bogarve och Andrén-Sandberg i den tidigare forskningen 

skulle i vissa avseenden även kunna diskuteras i denna studie, till exempel att vi inte hade 

någon kontrollgrupp. Å andra sidan borde detta inte påverka vårt resultat nämnvärt då våra 

jämförelser sker mot aktuella siffror från CAN.  

 

Bortfallet i denna studie kan innefatta de spelare som ej var närvarande vid träningstillfällena 

då vi genomförde enkätundersökningen och därmed inte fick tillfälle att medverka i studien. 

Huruvida detta hade påverkat resultatet kan vi inte säkert besvara. Vi finner dock ingen 

anledning till att det skulle vara så.  

 

Gällande enkätens utformning fanns det vissa brister. I fråga 13 fanns sex fasta svarsalternativ 

för ”positiva erfarenheter” och endast fyra för ”negativa erfarenheter”. Det fanns därför en 

risk att försökspersonerna omedvetet angav fler positiva än negativa svar. Detta skulle kunna 

leda till att försökspersonerna lättare klassificerades som personer med fler positiva 

erfarenheter än negativa. Å andra sidan hade vi i denna fråga även ett öppet svarsalternativ 

där försökspersonerna fick formulera egna svarsalternativ vilket minskade risken för att 

försökspersonerna blev klassificerade fel. 

 

4.2 Lagidrottares alkoholkonsumtion 
 

Utifrån vad resultaten visar i denna studie angående alkoholkonsumtionen kan det diskuteras 

kring den tidigare forskning vi har funnit. Debatten som vi har tagit upp tidigare i studien 

tyder på osäkerheten kring detta ämne. I enlighet med vår studie så visar Bogarve och 

Andrén-Sandbergs studie att idrottande ungdomar konsumerar mindre alkohol än andra 

ungdomar. Ett troligt motiv till detta är att idrottsmännen är medvetna om alkoholens 
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skadeverkningar på kroppen men framförallt att de har kunskap kring alkoholens 

prestationssänkande effekt. 

 

En vidare diskussion angående detta för oss in på anledningen att spekulera i om ett idrottslag, 

som gruppsammansätting, har betydelse för varför lagidrottande unga vuxna konsumerar 

mindre än andra. Som Svedberg och Rohde beskriver, finns det två olika sorters grupper. Ett 

idrottslag kan utan någon längre överläggning beskrivas som en ”sekundärgrupp”33 eller 

”instrumentell grupp”34, det vill säga att gruppen har ett gemensamt mål eller en likartad 

social position som är skapad i huvudsak för en uppgift. Detta kan ha stor betydelse för 

individernas alkoholvanor. Är man medlem i en sådan grupp måste man ”dra sitt strå till 

stacken” gällande inställning och när det gäller ett idrottslag, där den fysiska förmågan är av 

stor betydelse, är det viktigt för individerna att prestera maximalt. Eftersom det är allmänt 

känt att alkoholens effekter försämras den fysiska förmågan är detta ytterligare ett motiv till 

varför lagidrottande unga vuxna konsumerar mindre än andra. 

 

Ett idrottslag som ligger lägre ner i seriesystemet borde, enligt motiveringen ovan, konsumera 

mer alkohol än de elitsatsande lagen, då stommen i laget oftast utgörs av kompisar där 

vänskapen (emotionella gruppen) ofta går före resultatet. I ett sådant lag finns en större 

primärgrupp där den instrumentella uppgiftsorienterade gruppen hamnar i andra hand. 

 

Ett resultat som är väl värt att diskutera är det faktum att ishockeyspelarna i genomsnitt 

konsumerar mycket mer alkohol än vad till exempel fotbollsspelarna gör. En anledning skulle 

kunna vara skillnaderna mellan de olika idrottsliga kulturerna. Idrottsmän och kvinnor på 

elitnivå tränar idag maximalt av vad deras kroppar klarar av. För att då fortsätta utvecklas 

måste man maximera de positiva påverkningarna som till exempel äta bra mat samt att 

minimera de negativa påverkningarna som till exempel alkohol. Våra resultat kan tolkas som 

att ishockeyn inte har kommit lika långt som fotbollen i denna process. Påskyndandet av 

denna process inom fotbollen kan bero på att fotbollen i Sverige är mångkulturell och därmed 

är influerad av fler kulturer och religioner som inte har samma syn på alkohol som vi svenskar 

har. Denna blandning av kulturer och religioner går inte att på samma sätt finna inom 

                                                 
33 Lars Svedberg, Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 2003). s. 
15. 
34 Fredrik Rohde, Idrott Ungdom & Alkohol – Mitt ledaransvar (Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, 1990). s. 32. 
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ishockeyn som är en relativt liten idrott bland människor i Sverige med annan kultur och 

religion. 

 

Det kan även bero på att fotbollen har en inomhussäsong under vinterhalvåret i Sverige. 

Resultatet är att utövarna spelar turneringar och matcher året runt. Medan ishockeyn har en 

tydligare ”off-season”-period där endast träning genomförs och då fler tillfällen ges till att 

släppa själva idrottandet och dess skyldigheter. En annan aspekt på denna fråga är att 

ishockeyns ”off-season”-period föreligger under sommarhalvåret då det konsumeras mer 

alkohol än någon annan period under året. 

 

En iakttagelse att ta hänsyn till utifrån jämförelsen med CAN:s undersökning i 

resultatanalysen, är att CAN undersöker endast andra års gymnasieelever vilket innebär att det 

finns en möjlighet att man ej fyllt 18 år. Detta i sin tur betyder att möjligheten till att inhandla 

alkohol är begränsad. Skulle alla försökspersoner i CAN:s studie ha fyllt 18 år, hade detta 

sannolikt lett till att den genomsnittliga konsumtionen i CAN:s resultat varit högre än vad 

resultatet nu visar och skillnaderna mellan CAN:s och vår studie hade varit ännu större. Enligt 

resultaten är alltså siffrorna i denna studie lägre (578 cl/år) än resultaten i CAN:s studie (628 

cl/år35) och trots denna aspekt kvarstår alltså diskussionen kring varför lagidrottande unga 

vuxna dricker mindre än genomsnittet hos andraårs gymnasieelever. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att det inte fanns några kvinnliga ishockeyspelare 

med i studien. Detta hade förmodligen dragit ner ishockeyspelarnas genomsnittliga 

alkoholkonsumtion eftersom den för kvinnorna var betydligt lägre än männens. Vi ställer oss 

frågan om även det totala genomsnittet hade minskats i och med detta antagande. Detta skulle 

i sådant fall leda till ännu större skillnader mellan genomsnittet i vår studie och detsamma i 

CAN:s. Å andra sidan är ishockeyspelarnas genomsnitt i vår studie högt över det totala 

genomsnittet, vilket skulle kunna betyda att även ishockeykvinnor konsumerar stora mängder 

alkohol. Detta hade i sådant fall minskat skillnaden i det totala genomsnittet. 

 

 
 
 
                                                 
35 Thomas Hvitfeldt, Linnea Rask, CAN Rapport nr 90 – Skolelevers drogvanor 2005 (Stockholm: Olssons 
grafiska 2005), s. 260. 
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4.3 Orsaker till alkoholkonsumtion 
 

Utifrån resultaten är det av stort intresse att diskutera orsakerna till varför vissa grupper 

konsumerar mer än andra. Som resultatet visar finns det ett tydligt samband mellan hög 

alkoholkonsumtion och oftare förekommande orsaker till alkoholkonsumerandet. Kan detta ha 

att göra med att dessa personer har för avsikt att försvara sitt alkoholbeteende i och med det 

uttalade positivt influerande orsakerna? Man kan tolka detta som att de lagidrottande unga 

vuxna som konsumerar mycket har en mer liberal syn på alkoholkonsumerandet och att de 

inte ser det negativa sidorna av detta. 

 

4.4 Faktorer kring alkoholkonsumerandet 
 

De lagidrottande unga vuxna med positiva erfarenheter av alkoholbruk konsumerade alkohol i 

större omfattning än de med negativa erfarenheter. Resultaten visade även att lagidrottande 

unga vuxna som gjorde en tidig alkoholdebut konsumerade mer alkohol än deras jämnåriga 

kamrater. Vid en jämförande analys av dessa gruppers genomsnittliga alkoholdebut kan man 

klart tyda sambandet mellan tidig alkoholdebut och hög alkoholkonsumtion. Det faktum att 

åldern för alkoholdebut påverkar alkoholkonsumtionen talar här sitt tydliga språk. Den högsta 

åldern för alkoholdebut visade sig vara hos fotbollspelarna (15,8 år) medan den inföll nästan 

ett år tidigare för ishockeyspelarna (15 år). Detta styrker även den tidigare forskningen vi har 

hittat kring denna fråga, det vill säga att ”en tidig alkoholdebut genererar i en högre 

alkoholkonsumtion senare i livet”36. Detta kan bero på vilken umgängeskrets man som ung 

hamnar i, då vi finner anledning att tro att umgängeskretsen under ungdomsåren ofta är av 

samma slag som senare i livet. 

 

Trondman skriver att den höga alkoholkonsumtionen bland lagidrottande ungdomar är en 

baksida av idrottens positiva sidor och menar att lagidrottarnas stora umgängeskrets är en 

anledning till den höga konsumtionen.37 I enlighet med Trondmans studie, visar våra resultat 

att de som har stor umgängeskrets konsumerar större mängder alkohol än de som har en 

mindre. Däremot visar våra resultat även att lagidrottande unga vuxna konsumerar alkohol i 

mindre omfattning än genomsnittet. Vi anser att detta tyder på att lagidrottare inom de 

aktuella kommunerna inte har så stor umgängeskrets som Trondman påvisar. 
                                                 
36 John Lilja, Sam Larsson, Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (Kristiansstads Boktryckeri AB, 2003). s. 
77. 
37 CAN:s tidsskrift Alkohol & narkotika nr 1:2006. s. 10-11. 
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Gällande sambandet ekonomi och alkoholkonsumtion fann vi inga signifikanta sådana vare 

sig bland männen eller bland kvinnorna och inte heller vid ett gemensamt signifikanstest. 

Utifrån dessa resultat kan vi konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inte har någon 

betydelse när det handlar om alkoholkonsumtionen hos försökspersonerna. Denna faktor är 

följaktligen den som har minst betydelse i vår analysram. Detta kan bero på att största delen 

av försökspersonerna fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, vilket de troligen även 

byggde sina svar i enkäten på. En försöksperson med en familj som har goda tillgångar kan 

tänkas ha goda ekonomiska förutsättningar för att konsumera alkohol men eftersom detta inte 

gav utslag i studien antar vi att de försökspersoner som lever i välbärgade familjer inte har 

bättre personlig ekonomi än försökspersoner i mindre välbärgade familjer. 

 

Vi kan utifrån resultatanalysen konstatera att det råder ett samband mellan medvetenheten 

kring förebyggande arbeten och alkoholkonsumtionen hos de kvinnliga lagidrottarna. De 

kvinnor som var medvetna om det förebyggande arbetet konsumerade i genomsnitt mindre 

alkohol än de som inte var medvetna. Detta är ett mycket positivt resultat, sett ur 

idrottsföreningars ögon. Sammanfattningsvis kring medvetenhetsfaktorn är att de flesta trots 

allt inte är medvetna om deras förenings förebyggande arbete. Dessa är två starka argument 

till att idrotten borde satsa mer resurser på förebyggande arbeten mot alkohol och droger. 

 

4.5 Slutsatser och vidare forskning 
 

Slutsatsen av denna studie är att de lagidrottande unga vuxna inom de aktuella kommunerna 

konsumerar mindre mängder alkohol än genomsnittet bland andra års gymnasieelever. I och 

med detta resultat konstaterar vi vår hypotes som falsifierad. En vidare slutsats är att de 

kvinnor som är medvetna om det förebyggande arbetet konsumerar mindre alkohol än de 

övriga. Detta är ett starkt argument till att idrotten borde satsa mer resurser på förebyggande 

arbeten mot alkohol och droger. 

 

Ett lag spelande längre ner i seriesystemet är ofta en emotionell grupp och inte en 

uppgiftsbaserad. Detta kan tolkas som att det för spelare i ett sådant lag ofta är viktigare med 

de sociala kontakterna än det idrottsliga resultatet. Detta borde i sin tur betyda att spelarna i 

ett sämre lag inte tar samma hänsyn till alkoholens prestationssänkande effekt som spelarna i 
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ett mer elitsatsande lag. Det skulle därför vara intressant att i fortsatt forskning fokusera på att 

jämföra alkoholvanorna i elitsatsande idrottslag och mindre satsande idrottslag. 
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Bilaga 1 – Käll- och litteratursökning 
 
Frågeställningar: 

- Hur stor är alkoholkonsumtionen bland lagidrottande unga vuxna? 

- Av vilka skäl konsumerar lagidrottande unga vuxna alkohol? 

- Hur påverkar följande faktorer alkoholkonsumtionen? 

o Erfarenheter av alkohol 

o Umgängeskrets inom laget 

o Ekonomi 

o Medvetenhet kring förebyggande arbete 

 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Idrott*, alkohol*, grupp* Exercise, alcohol, sport 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vi valde dessa ämnesord för att vi ansåg dessa relevanta för studien. Eftersom vi fick många träffar på 
dessa sökord, så krävdes ingen vidare sökning på området. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH bibliotek 
Libris 
Pub Med 

Alkohol* Idrott* 
Alkohol* Idrott* 
Alcohol* AND Sport* 

57 
36 
All 666 
Rewiew 70 

8 
4 
 
7 

 
KOMMENTARER:  
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Bilaga 2 - Enkät 

Enkät 
Ålder:______år 
 
 
Kön: Kvinna  Man 
 
 
 
1. Vad har du för målsättning inom denna idrott? 
 

 Bli proffs 
 Bli så bra som möjligt 
 Ha kul med kompisarna 
 För att hålla igång kroppen 
 Annat___________________________________ 

 
 
2. Hur gammal var du när du gjorde din alkoholdebut? 
Ålder:________ 
 
3. I vilket sammanhang gjorde du din alkoholdebut? 
 

 På fest 
 Med familjen 
 På semester 
 På träningsläger 
 På lagfest 
 På idrottsevenemang 
 Annat:___________________________________ 

 
 
4. Uppskatta hur ofta du dricker? 
(Ungefär) 
 

 Aldrig 
 1-2 ggr/månad 
 3-4 ggr/månad 
 5-6 ggr/månad 
 7 eller fler ggr/månad 

 
Om du svarat Aldrig på fråga 4, gå vidare till fråga 11. 
 
5. Uppskatta ungefärlig mängd alkohol du dricker under en vecka? 
(Representativt) 
 
antal starköl/cider (50cl): _________ glas vin: _________     drinkar (6cl sprit):_________ 
 
flaskor alkoläsk:__________ 
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6. Hur mycket upplever du att du dricker i jämförelse med dina lagkamrater? 
 

 Mer 
 Lika mycket 
 Mindre 

 
 
7. Hur får du tag i alkohol? 
 
(Kryssa i ett/flera alternativ som passar bäst, MAX 4 ST) 
 

 Blivit bjuden av föräldrar 
 Blivit bjuden hos kamrat 
 Blivit bjuden på smuggelsprit 
 Blivit bjuden på hembränt 
 Köpt på systembolaget 
 Köpt hembränt 
 Köpt smuggelsprit 
 Föräldrar har köpt ut 
 Tagit från mina föräldrar 
 Druckit på restaurang 
 Tillverkat sprit själv 
 Annat (vid behov, skriv fler alternativ): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Vilken inställning har du till alkohol? 
 

 Det är roligt, du dricker alltid när du är på fest 
 Det är roligt att dricka men du tänker på att det är skadligt 
 Det är kul någon gång ibland 
 Du dricker någon gång ibland men tycker inte att det är kul 
 Du dricker aldrig alkohol 
 Annat (vid behov, skriv fler alternativ): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. I vilka sammanhang dricker du? 
 
(Kryssa i ett/flera alternativ som passar bäst, MAX 4 ST) 
 

 Ensam hemma 
 Ensam på pub eller restaurang 
 Med kamrater i samband med måltid på pub eller restaurang 
 Med kamrater utan måltid på pub eller restaurang 
 Med kamrater utomhus 
 Hemma med kamrater 
 På privata fester 
 Med familjen 
 Hemma med flick-/eller pojkvän 
 På idrottsevenemang 
 Annat (vid behov, skriv fler alternativ): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Vilken är de största anledningarna till att du dricker? 
 
(Kryssa i ett/flera alternativ som passar bäst, MAX 4 ST) 
 

 Det underlättar sociala kontakter och ökad muntlig kommunikation 
 Lättare att ta kontakt med tjejer/killar som kan tänkas bli framtida partners  
 Ökad känsla av kontroll och ett ökat självförtroende 
 Alkoholen hjälper till att öka gemenskapen 
 Roligare att gå på fest om man dricker alkohol 
 Alkoholintaget under förfesten markerar övergången till helgen, förfesten får en att 

slappna av efter stressen i skolan/jobbet under veckan 
 Alkohol minskar bekymmer och smärtor 
 Annat (vid behov, skriv fler alternativ): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Vilka positiva erfarenheter av alkoholbruk har du? 
(Vid behov, kryssa i flera alternativ) 
 

 Du blir gladare  
 Det blir lättare att ta kontakt med människor 
 Du blir mer säker på mig själv 
 Du känner dig mer som en i gruppen 
 Det blir roligare att festa 
 Du blir mindre stressad 

Annat (vid behov, skriv fleralternativ): ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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12. Vilka negativa erfarenheter av alkoholbruk har du? 
(Vid behov, kryssa i flera alternativ) 
 

 Du blir illamående 
 Du blir aggressiv 
 Baksmällan 
 Gör saker som du inte borde göra  

Annat:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Rangordna de erfarenheter du angivit i fråga 11 och 12 (positiva och negativa) 
beroende på hur ofta du upplever dem. Fyll i rutorna med siffror, 1 är mest 
förekommande, 2 är näst mest osv. 
 

 Du blir gladare  
 Det blir lättare att ta kontakt med människor 
 Du blir mer säker på mig själv 
 Du känner dig mer som en i gruppen 
 Det blir roligare att festa 
 Du blir mindre stressad 
 Du blir illamående 
 Du blir aggressiv 
 Baksmällan 
 Gör saker som du inte borde göra  
 Annat:___________________________________________________________________ 
 Annat:___________________________________________________________________ 

 
 
14. Hur många i ditt lag umgås du med på fritiden? 
Ca:_______ 
 
 
15. Hur många i ditt lag brukar du dricka alkohol tillsammans med? 
Ca:_______ 
 
 
16. a) Hur ofta arrangerar ni lagfester? 
 

 Aldrig 
 1 gång/år 
 2 ggr/år 
 3 ggr/år 
 4 eller fler ggr/år 
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16. b) Hur ofta är du med på dessa? 
 

 Aldrig 
 20 % av tillfällena 
 40 % av tillfällena 
 60 % av tillfällena 
 80 % av tillfällena 
 Alltid 

 
17. Vad arbetar dina föräldrar med? 
 
Mamma:_______________________________ 
Pappa:_________________________________ 
 
 
18. Vad studerar/arbetar du med? 
______________________________________ 
 
19. Hur bor du? 
 

 Hemma hos dina föräldrar 
 Tillsammans med kompisar 
 Sambo 
 Ensam 
 Annat___________________________________ 

 
20. I vilken boendeform bor du? 
 

 Bostadsrättslägenhet 
 Hyreslägenhet 
 Radhus eller liknande 
 Villa 
 Annat_________________________________ 

 
21. Har du/ni tillgång till...? 
 

 Bil 
 Båt som man kan övernatta i 
 Sommarstuga 
 Persondator 
 Vägg-TV 

          
 
22. Hur ofta reser du utomlands i semestersyfte? 
 

 Aldrig 
 1 gång/år 
 2 ggr/år 
 3 ggr/år 
 4 eller fler ggr/år 
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23. a) Pratar ni om alkohol i laget?  
 

  Ja  Nej 
 
 
 
23. b) Om ja. Hur sker samtalen kring alkohol i laget? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
24. a) Finns det någon uttalad alkoholpolicy inom ditt lag? 

  Ja  Nej 
 
 
 
24. b) Om ja, beskriv kortfattat vad den innebär: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
25. a) Finns det någon uttalad alkoholpolicy inom föreningen? 
 

  Ja  Nej 
 
 
 
25. b) Om ja, beskriv kortfattat vad den innebär: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
26. a) Har du märkt att din förening på något sätt arbetar med alkoholförebyggande 
arbete? 
 

  Ja  Nej 
 
 
 
26. b) Om ja, vad har föreningen gjort? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan! 
Tobias och Jonas, Gymnastik- och Idrottshögskolan 
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Bilaga 3 - Beräkning av ekonomisk status 
 
Poängsystem 
 
Föräldrars sysselsättning: 
Arbetar   5 p 
Sjukskriven   2 p 
Pensionär   2 p 
Arbetslös   0 p 
 
Sysselsättning: 
Arbetar   5 p 
Studerar   2 p 
Arbetslös   0 p 
 
Boende: 
Tillsammans med vän/vänner 5 p 
Sambo   5 p 
Ensam   3 p 
Hemma hos föräldrar  1 p 
 
Boendeform: 
Villa   5 p 
Radhus eller liknande  4 p 
Bostadsrätt   3 p 
Hyresrätt   2 p 
 
Tillgångar: 
Sommarstuga  5 p 
Båt som man kan övernatta i 4 p 
Bil   3 p 
Vägg-TV   2 p 
Persondator   1 p 
 
Antal utomlandsresor i semestersyfte per år: 
4 eller fler ggr  4 p 
3 ggr   3 p 
2 ggr   2 p 
1 ggr   1 p 
Aldrig   0 p 
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