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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxnas förhållande till alkohol ser ut, beroende 

på om de är med i en idrottsförening eller inte, respektive har specialidrott på schemat. Vidare 

är målet att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion sett till kön bland unga 

vuxna i idrottsföreningar. Frågeställningarna som formulerades för att besvara syftet var: (I) 

Hur skiljer sig alkoholkonsumtion bland unga vuxna som är med i en idrottsförening 

respektive inte är med i en idrottsförening? (II) I vilken grad varierar alkoholkonsumtion 

mellan könen bland unga vuxna i idrottsföreningar? (III) Hur varierar alkoholkonsumtion 

bland sistaårselever på gymnasiet som har specialidrott på schemat respektive inte har 

specialidrott? 

 Studiens metod var kvantitativ och en färdig enkät från Alcohol Use Disorders 

Identification Test med kompletterande frågor har använts för att besvara frågeställningarna. 

De 98 respondenterna gick sista året på gymnasiet, det vill säga fyller nitton år under 2016, 

och var fördelade tre olika gymnasieskolor i Sverige. 

 Studiens resultat visade att lagidrottare och individuella idrottare skiljer sig i 

mängd konsumerad alkohol. 87,1 % av idrottarna som drack mycket alkohol var lagidrottare 

(p = 0,007). Det var 13,3 % av respondenterna som inte var med i en idrottsförening som 

konsumerade sex standardglas i veckan, att jämföra med resterande 86,7 % av de som heller 

inte var med i en idrottsförening och inte konsumerade sex standardglas i veckan. Det fanns 

en statistisk signifikant skillnad mellan könen när respondenterna drack 10 standardglas eller 

fler, då männen gjorde det mer frekvent än kvinnorna (p = 0,038). Det gick inte att se en 

signifikant skillnad i hur ofta man konsumerade alkohol beroende på om man hade 

specialidrott på skolschemat eller inte (p = 0,762).  

 Sammanfattningsvis visade denna studie att elever som hade specialidrott 

konsumerade mer alkohol än de elever som inte hade specialidrott. Den visade också en 

signifikant skillnad i att lagidrottare konsumerade mer alkohol än vad individuella idrottare 

gjorde. Det fanns inget samband mellan hur många standardglas man drack per tillfälle sett 

till faktorer som kön och om man var fysiskt aktiv i en idrottsförening. Det gick heller inte att 

se en skillnad i alkoholkonsumtion sett till faktorer som kön och tillhörande en 

idrottsförening. Däremot fanns det en signifikant skillnad i alkoholkonsumtionen mellan 

könen hos de som drack 10 standardglas eller fler, där männen konsumerade mer än 

kvinnorna. Att vara med i en idrottsförening tenderar, enligt denna studies resultat, att vara en 

faktor som leder till att man dricker fler antal standardglas per tillfälle. 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5	  

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 5	  

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 7	  

1.4 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 10	  

2. Metod ................................................................................................................................... 11	  

2.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 11	  

2.2 Urval ............................................................................................................................... 12	  

2.2.1 Bortfall och svarsfrekvens ........................................................................................... 12	  

2.3 Etiska aspekter ................................................................................................................ 12	  

2.4 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 13	  

2.5 Statistik ........................................................................................................................... 13	  

3. Resultat ................................................................................................................................. 13	  

4. Diskussion ............................................................................................................................ 20	  

4.1 Styrkor och svagheter ..................................................................................................... 22	  

5. Slutsats ................................................................................................................................. 24	  

5.1 Framtida forskning ......................................................................................................... 24	  

 

Käll- och litteraturförteckning 

Figurförteckning 

Figur 1. Frekvens av alkoholkonsumtion sett till idrottsförening ............................................ 15 

Figur 2. Mängd konsumerad alkohol per tillfälle sett till idrottsförening ................................ 15 

Figur 3. Mängd konsumerad alkohol per tillfälle sett till kön och idrottsförening .................. 17 

Figur 4. Mängd konsumerad alkohol per tillfälle sett till specialidrott i skolan ...................... 18 

Figur 5. Frekvens av alkoholkonsumtion sett till specialidrott i skolan ................................... 19 

 

Bilaga 1. Litteratursökning 

Bilaga 2. Missivbrev 

Bilaga 3. Enkät



 

 

5 

1. Inledning 

För en utomstående kan den allmänna uppfattningen tyckas vara given. Självfallet 

konsumerar unga vuxna som idrottar mindre alkohol sett till både mängd och frekvens, än de 

som inte idrottar. De har träning både fredagar och lördagar, och match tidigt på söndagar. 

Hur ska de ha tid? Hur ska de orka? De är ju uppfostrade i den ofta rena och hälsosamma 

idrottsvärlden, med vetskapen om att alkohol inte gagnar deras karriärer i den positiva 

riktning som de strävar efter.  

 

Ska man tro Elofsson, Blomdahl, Lengheden & Åkesson (2014) fungerar det så som det 

beskrivs ovan. De menar på att unga vuxna som är med i en idrottsförening inte dricker lika 

mycket alkohol som de som inte idrottar. Det förklaras genom att dessa ungdomar antas ha 

tagit åt sig av budskapet gällande alkohol och förstått de kort- och långsiktiga konsekvenserna 

av alkoholkonsumtion. Varför polletten har trillat ned hos just dessa individer antas vara för 

att de förstått sambandet mellan att prestera i idrott och leva ett hälsosamt liv, menar Elofsson 

et al. (2014)  

 

Som utomstående kanske man antar att resonemanget är rimligt eftersom det vore osannolikt 

att tro att unga idrottare skulle utsätta sig för alkoholens många gånger negativa 

idrottsmässiga effekter som försämrad reaktions- och tankeförmåga (Riddargatan 1, 

mottagningen för alkohol & hälsa 2016). Men, som så många gånger förr går meningarna isär 

och åsikterna är många. Vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har en avhandling 

visat att idrottare mellan 17 och 18 år dricker alkohol oftare än jämnåriga som inte idrottar. 

Man kom även fram till att lagidrottare konsumerar mer alkohol än de som utövar individuella 

idrotter, samt att variationen mellan könen har en stor inverkan på alkoholkonsumtionen. 

(Holmkvist 2007) 

 

Hur ser egentligen unga vuxnas förhållande till alkohol ut och vilken roll spelar 

idrottsföreningar i det?  

 

1.2 Bakgrund 

Med unga vuxna menas individer som går sista året på gymnasiet, födda 1997 eller tidigare. 

För att anses gå i en idrottsklass krävs det att man går på en skola med schemalagd 
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specialidrott, där man exempelvis tränar fotboll på skoltid. En vanlig klass anses man gå i om 

man läser alla andra gymnasieprogram som inte innefattar idrott, mer än på de obligatoriska 

idrottslektionerna.  

 

En idrottsförening kan verka inom många olika områden och discipliner. För att verkligen 

sätta ord på och definiera vad en idrottsförening är har vi tagit fram definitionerna för dess två 

sammanslagna ord, idrott och förening.  

 

Idrott är en fysisk aktivitet som utförs i syfte att få motion och rekreation, eller för att uppnå 

tävlingsmässiga resultat (Nationalencyklopedin, idrott 2016). En förening är en 

sammanslutning som med sina egna stadgar och regler kan ha ett skiftande medlemsantal utan 

att dess föreskrifter behöver revideras (Nationalencyklopedin, förening 2016). 

 

Slår man ihop idrott och förening blir det således en grupp vars medlemsantal kan variera 

över tid och inom vilken man utför någon form av fysisk aktivitet för att träna, må bra eller nå 

tävlingsresultat. Vi kommer i denna uppsats att definiera en person som ”medlem i en 

idrottsförening” när de är medlemmar i föreningen för att tävla och träna. Att vara medlem i 

en medlemsstyrd idrottsförening i egenskap av supporter kommer därför inte att räcka för att 

vara med i denna studie.  

 

På Folkhälsomyndighetens hemsida går det att läsa följande definition av vad fysisk aktivitet 

är: ”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten 

2016). 

 

Definitionen av alkohol är ”den finaste beståndsdelen av något”. Ordets nuvarande betydelse 

har sitt ursprung ur det medeltidslatinska uttrycket ”det finaste (det vill säga spriten) i vinet”. 

Alkohol är detsamma som etanol eller etylalkohol. (Nationalencyklopedin, alkohol 2016) 

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har varierat mycket under de senaste 50 åren. De 

senaste 10 åren har konsumtionen minskat och andelen skolelever som inte dricker alls ökade 

år 2011 till 45 % bland pojkarna och 41 % bland flickorna i årskurs 9. (Nationalencyklopedin, 

alkoholkonsumtion 2016) 
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Ett standardglas med alkohol definieras som ett glas innehållandes 14 gram alkohol. När 

kvinnor dricker fler än 9 standardglas per vecka, och män fler än 14, anses det vara ett 

riskbruk. Det kan även vara ett riskbruk när kvinnor dricker fler än 3 standardglas vid samma 

tillfälle, att jämföra med 4 standardglas för männen. (IQ – Riskbruk och beroende, 2016) 

 

1.3 Forskningsläge 

Det fanns ofantligt många olika studier och mycket forskning som handlade om just alkohol, 

men även dess relation till unga vuxna och fysisk aktivitet. Med anledning av detta var det 

intressant att undersöka hur alkoholkonsumtionen såg ut hos unga vuxna som idrottade. 

Författarnas idrottsliga bakgrund och kunskaper om alkohol har bidragit till att skapa en 

ytterligare förståelse under uppsatsprocessen. Nedan följer ett urval av olika studier som berör 

ämnet och syftet med denna uppsats.  

 

En studie visade att högre nivåer av fysisk aktivitet kan vara förenad med högre 

alkoholanvändning bland elever på college (Musselman & Rutledge 2010). Ett annat 

forskarlag menar att flera populationsbaserade studier har visat ett positivt samband mellan 

fysisk aktivitet och alkoholintag. Analyser har visat att fysisk aktivitet ökar sannolikheten för 

hög alkoholkonsumtion. (Leasure, Neighbors, Henderson & Young 2015) 

 

I en rapport från Gymnastik- och idrottshögskolan framgick det att 40 % av ungdomarna i 

studien instämde helt eller delvis på påståendet ”det är okej att festa så länge man sköter sig 

vid tävling och match”. Elittränande män och kvinnor uppgav också att det är mer okej för 

deras ledare att de festar så länge de ser till att det inte går ut över träning och match, i 

förhållande till vad fritidstränande män och kvinnor meddelade. Detta gällde på samma sätt 

för lagidrottande män och kvinnor i högre grad än för individuellt idrottande unga vuxna. 

(Mattsson, Ekblom & Unogård 2014)        

 

När det kommer till idrott och alkoholkonsumtion har det blivit känt att skaderisken ökade 

hos idrottsstudenter om man konsumerade alkohol inom sex timmar före en fysisk aktivitet. 

Risken att råka ut för en idrottsrelaterad skada var då större hos kvinnor än hos män. Manliga 

idrottsstudenter drack i genomsnitt alkohol en gång i veckan, att jämföra med kvinnliga 

idrottsstudenter som drack en gång per månad. Samma frekvens på alkoholkonsumtionen 
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uppgavs även gälla för idrottare respektive icke-idrottare. Resultatet visade att idrottsstudenter 

av det manliga könet konsumerade en större mängd alkohol per tillfälle än vad den kvinnliga 

motsvarigheten gjorde. (Mattsson et al. 2014)        

 

Alkoholkonsumtion under hög- och lågsäsong hos idrottare har det också forskats om. På ett 

universitet i USA har det gjorts en studie om detta där det var 160 stycken unga vuxna, 

hälften män och hälften kvinnor, med en medelålder på 19 år som deltog. Data från 11 

stycken olika sporter samlades in före lagens lågsäsong och under lagens högsäsong. All data 

för lågsäsong samlades in innan försäsong (inom en månad) eller mindre än en vecka efter det 

att försäsongen hade börjat, vilket garanterade att idrottarnas uppskattningar av 

alkoholkonsumtionen skulle omfatta en tidsram (30 dagar bakåt i tiden) som antingen helt 

eller till största delen inte innehöll träningar eller tävlingar. I studien utvärderades hur många 

glas deltagarna drack per vecka, hur många dagar i veckan de drack och vilken slags 

alkoholdryck de drack mest under en vecka. Resultaten visade en signifikant skillnad under 

låg- och högsäsong i alkoholkonsumtion och även en signifikant skillnad mellan könen. De 

tre saker man undersökte visade att alkoholkonsumtionen minskade när man gick från 

lågsäsong till högsäsong. (Martens, Dams-O’Connor & Duffy 2016) 

 

Skillnader i alkoholrelaterade beteenden och tillhörande konsekvenser har det också forskats 

om. I denna studie var urvalet amerikanska universitetsidrottare, klubbidrottare, motionärer 

och de som inte studerade på högskola. Metoden var sekundär analys av data från National 

College Health och det visade sig att motionärer, som inte tillhörde en idrottsförening drack 

mer frekvent än de andra grupperna. Idrottare som gick på college och studenter som inte 

studerade på högskola hade också upplevt större alkoholrelaterade konsekvenser. Jämfört med 

klubb- och universitetsidrottare rapporterade motionärer ett berusningsdrickande betydligt 

oftare än idrottsutövare. Slutsatsen var att motionärer hade en högre risk för 

alkoholkonsumtion än universitetsidrottare och klubbidrottare och de som inte gick på 

universitet. (Barry, Howell & Piazza-Gardner 2015) 

 

Bland idrottande universitetsstudenter i Storbritannien har ett forskningslag undersökt hur 

alkoholkonsumtionen varierade mellan lagidrottare och individuella idrottare. Med hjälp av 

enkäter tog man reda på respondenternas alkoholkonsumtion, hur de identifierade sig själva 

som idrottare samt deras subjektiva grad av välmående. I studien deltog totalt 1785 personer 

(58,7 % män) och medelåldern var 20 år. Av det totala antalet deltagare utövade 77,9 % 
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lagsporter och 22,1 % individuella idrotter. Vad man fann var att lagidrottare mer ofta ansågs 

dricka alkohol på ett sätt som var farligt, och då även i större mängder, än individuella 

idrottare. Man såg ett signifikant positivt samband mellan deltagarnas självbild som atleter 

och alkoholkonsumtion, men mellan självskattad glädje och alkoholkonsumtion fann man 

däremot inget signifikant samband. (Zhou, Heim & O´Brien 2015)  

 

I ännu en studie undersökte forskarna skillnaden i alkoholkonsumtion mellan könen. Jämfört 

med män är fler kvinnor nykterister hela livet, de dricker mindre och är mindre benägna att 

hamna i problem på grund av alkoholen. Kvinnor löpte även mindre risk för att få 

alkoholrelaterade sjukdomar eller abstinens på alkohol som kan ge besvär. Dock utvecklade 

kvinnor som drack överdrivet mycket fler medicinska besvär än män. Könsrelaterade effekter, 

såsom effekter på hjärnan och nivåer av könshormoner, kan bidra en del till dessa skillnader 

ovan. Psykologiska och sociokulturella faktorer kan också spela en stor roll för skillnader i 

alkoholeffekterna. (Erol & Karpyak 2015) 

 

I USA har det gjorts en studie där man jämförde college-idrottare och icke-idrottare. Syftet 

var att jämföra användningsmönster och attityder till alkohol mellan grupperna som nämnts 

ovan. 160 stycken studenter från två olika college deltog i studien som utgjordes av ett 

frågeformulär och de jämfördes på atletiskt deltagande, kön och geografisk härkomst.  

Resultatet visade att det fanns skillnader i alkoholbeteende bland college-idrottare och icke-

idrottare. College-idrottare hade mer negativa attityder till alkoholkonsumtion, men 

det resulterade inte i en skillnad i dryckesbeteende från icke-idrottare. (Overman & Terry 

1991) 

 

Grupptryckets inverkan på alkoholanvändning undersöktes i en studie där 2000 slumpmässigt 

utvalda rumskamrater från ett campus deltog. Uppskattningen av grupptrycket påverkades av 

hur bra gruppen kände varandra och en individs tidigare alkoholbakgrund visade sig vara 

väldigt viktig. I genomsnitt drack studenter sig redlösa 2–5 gånger under en månad och om 

det var en rumskamrat som drack på campus ökade alkoholkonsumtionen till 3–5 gånger 

under en månad. Gruppeffekterna på berusningsdrickande och för de som redan drack på 

campus var ungefär dubbelt så stor som de genomsnittliga gruppeffekterna. Studenter som 

inte hade en alkoholbakgrund bidrog inte till ett negativt grupptryck. Vänskapen mellan 

jämnåriga var av stor betydelse. Om gruppen bestod av ”bästa vänner” ökade 

alkoholtillfällena med 1,25–1,61 tillfällen per månad, och även om gruppen inte var så nära 
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vänner ökade alkoholtillfällena med 0,75–1,00 gånger per månad. (Guo, Li, Owen, Wang & 

Duncan 2015) 

 

I Sverige släpper IQ, ett dotterbolag till Systembolaget, varje år ett alkoholindex där de 

sammanställt människors attityd till alkohol. Över 2000 individer, fördelade över hela 

Sverige, deltog i undersökningen och minimiåldern var 16 år. I åldersspannet 16–29 år har 

andelen personer med en riskfylld alkoholkonsumtion minskat från 37 % till 23 % mellan 

2004–2015. (IQ - Alkoholindex 2016)  

 

I Spanien studerade man 96 stycken ungdomar i åldern mellan 14 och 17 år som hade upplevt 

åtminstone en intensiv alkoholperiod under det föregående året. Tio fokusgrupper sattes 

samman och 30 stycken djupa, enskilda intervjuer genomfördes. Alkoholkonsumtionen 

influerades av kulturella, sociala och personliga betydelser. Den främsta orsaken till att dessa 

ungdomar i Spanien hade en hög alkoholkonsumtion trots sin ringa ålder var att de ville 

förbättra sina sociala relationer. (Romo-Avilés, Marcos-Marcos, Marquina-Márquez & Gil-

García 2016) 

 

Med denna forskning som grund har författarna kunnat besvara syftet och frågeställningarna 

som presenteras nedan. Kunskapen som denna studie kan bidra till skulle kunna leda till en 

bättre förståelse för ungdomar och dess relation till alkohol. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur unga vuxnas förhållande till alkohol ser ut, beroende 

på om de var med i en idrottsförening eller inte, respektive hade specialidrott på schemat. 

Vidare var målet att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion sett till kön bland 

unga vuxna i idrottsföreningar. 

 

Frågeställningar 

1. Hur skiljer sig alkoholkonsumtion bland unga vuxna som är med i en idrottsförening 
respektive inte är med i en idrottsförening? 
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2. I vilken grad varierar alkoholkonsumtion mellan könen bland unga vuxna i 
idrottsföreningar? 
 

3. Hur varierar alkoholkonsumtion bland sistaårselever på gymnasiet som har 
specialidrott på schemat respektive inte har specialidrott? 

 

2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Författarna har använt en kvantitativ metod i denna studie. Detta för att nå ut till en större 

massa och på så sätt få en mer övergripande bild av situationen och därmed kunna dra mer 

generella slutsatser hos en större population. En färdig enkät från AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Identification Test) har använts i denna studie, där testpersonerna fick svara på 

frågor om sina alkoholvanor. Det är en enkät, med hög validitet och reliabilitet, som visat sig 

vara tillförlitlig i syfte att upptäcka om problem med alkohol existerar (Socialstyrelsen 2016).  

Författarna la till tre stycken frågor som hade med idrottsföreningar att göra. Frågor såsom ”är 

du aktiv i en idrottsförening?”, ”vilken sport utövar du?” och ”går du i en idrottsklass?”. Detta 

för att skräddarsy den slutgiltiga enkäten i syfte att kunna besvara frågeställningarna på bästa 

tänkbara sätt. Författarna valde, efter noga övervägande, att ta bort vissa frågor från AUDIT:s 

originalenkät som ansågs vara för irrelevanta för att besvara studiens syfte.  
 

I början var tanken att bara ha med idrottsgymnasium från Stockholmsområdet, men efter 

mejlande utan svar började författarna att tänka större och breddade studien till att innefatta 

även andra delar av Sverige. Författarna ringde huvudsakligen till rektorerna på relevanta 

idrottsgymnasier runt om i Sverige och tog det första steget till ett samarbete om intresse 

fanns. Det blev tillslut tre gymnasieskolor som deltog i studien. Författarna besökte inte 

skolorna utan skickade istället ett kuvert innehållande enkäterna med Posten.  

 

Kontaktpersonen på en av gymnasieskolorna mottog sextio enkäter; trettio stycken till elever 

med schemalagd specialidrott i skolan och trettio stycken till elever som enbart gick på ett 

vanligt gymnasieprogram. För att förtydliga detta och underlätta för författarna markerades 

enkäterna med en 1:a och en 2:a, där ettan betydde specialidrott på schemat/idrottsklass och 

tvåan betydde ”vanlig” klass.  
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Till de två andra gymnasieskolorna skickades trettio stycken enkäter vardera. Efter att 

eleverna hade fyllt i alla enkäter skickade kontaktpersonerna tillbaka dessa till författarna i ett 

kuvert med förbetalt porto som författarna köpt och skickat med i den första försändelsen. 

 

Resultatet från enkäterna lades in i Microsoft Excel, med hjälp av en kodlista, för att sedan 

överföras till statistikprogrammet SPSS, version 24. Sedan beräknades resultaten fram för att 

kunna besvara frågeställningarna i den slutliga analysen och diskussionen. Sist av allt skrevs 

en sammanfattning samt de slutsatser som författarna kommit fram till.  

 

2.2 Urval  

Studiens urval bestod av elever som gick sista året på gymnasiet, både kvinnor och män, i 

åldrarna 18–19 år. Målgruppen var individer som hade specialidrott på skolschemat, gick i en 

vanlig klass eller i en idrottsklass. Målet med studiens urval var att få resultat där 50 % kom 

ifrån de som tillhörde en idrottsklass och 50 % från de som gick i en vanlig klass.  

 

2.2.1 Bortfall och svarsfrekvens 

Författarna skickade totalt ut 120 enkäter och bortfallet i studien uppgick till 22 stycken. 

Samtliga 98 enkäter som returnerades var korrekt ifyllda.  

 

2.3 Etiska aspekter 

Alkohol är ett känsligt ämne för många i dagens samhälle och etiska aspekter är därför väldigt 

viktiga att ta upp. Författarna skrev i enkätens missivbrev att respondenternas svar är och 

skulle behandlas anonymt i studien och endast redovisas på gruppnivå. Respondenterna 

informerades också om att de när som helst fick avbryta enkäten, hoppa över frågor och 

avsluta sin medverkan i studien. 

 

Om respondenterna skulle ha varit minderåriga hade dessa inte fått besvara enkäten utan att 

ha en skriftlig underskrift från målsman. Därför valde författarna att skicka enkäten till 

studenter som fyllt 18 år för att göra processen så enkel som möjligt. Att detta skulle vara 

fallet minimerades dessutom genom att enkäten delades ut till just sistaårselever på 
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gymnasiet, det vill säga individer som generellt är födda 1997 och under år 2016 fyller nitton 

år. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Test-retest-reliabiliteten bedöms vara relativt låg till följd av problematiken med att svara på 

enkäter, då man möjligtvis fyller i ett svar utan att tänka efter noggrant alternativt svarar 

”bättre” än vad fallet egentligen är. Däremot antas den så kallade interbedömarreliabiliteten 

vara relativt hög. Skälet till det är bland annat att författarna inte träffade respondenterna eller 

gav ut någon information som skulle ha kunnat påverka resultatet i en eller annan riktning. 

Författarna har dock inte haft någon kontroll över vad lärarna sagt och förmedlat till 

respondenterna i samband med att enkäten delades ut, något som skulle ha kunnat påverka 

resultatet. 

 

Studier har visat att enkäten, AUDIT, är av bra teknisk kvalitet och således har en hög 

validitet och reliabilitet (Socialstyrelsen 2016). Efter att författarna tog bort redan befintliga 

frågor och la till egna så kan validiteten och reliabiliteten för själva enkäten ha blivit något 

lägre eller förändrats helt. Eftersom att enkäten initialt hade en hög tillförlitlighet antas den 

fortfarande haft det efter att den rekonstruerades, då författarna la till tre frågor av totalt nio.   

 

2.5 Statistik  

Först fördes enkätresultaten in i Microsoft Excel med hjälp av en kodlista för att sedan läggas 

in i statistikprogrammet SPSS, version 24, där resultaten sedermera beräknades. Författarna 

använde sig av Chi-två och Pearsons korrelationstest för att se om det fanns en skillnad och 

ett eventuellt samband i alkoholkonsumtion mellan respondenterna sett till om de var aktiva i 

en idrottsförening eller inte samt om det fanns en skillnad mellan könen och om man hade 

specialidrott på schemat eller inte. Signifikansnivån fastställdes till p < 0,05.  

3. Resultat 

Frågeställning 1 
Hur skiljer sig alkoholkonsumtion bland unga vuxna som är med i en idrottsförening 
respektive inte är med i en idrottsförening? 
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Att vara med i en idrottsförening visade sig enligt denna studies resultat att vara en faktor som 

ledde till att man drack fler antal standardglas med alkohol per tillfälle (p = 0,402). Det totala 

antalet respondenter som uppgav att de konsumerade 10 standardglas eller mer per tillfälle var 

20 stycken, av dessa var 12 stycken med i en idrottsförening. Antalet personer som 

konsumerade 7–9 standardglas per tillfälle var 37 stycken och av dessa var 27 stycken med i 

en idrottsförening och 10 stycken var inte med i en idrottsförening. Däremot visade sig detta 

inte vara statistiskt signifikant. 

 

Av det sammanlagda antalet idrottare i studien, 66 stycken, var 71,2 % av dessa lagidrottare 

och 28,8 % av dessa individuella idrottare.  Lagidrottare respektive individuella idrottare 

skiljde sig avseende mängd konsumerad alkohol. Fler lagidrottare hade i större utsträckning 

en riskfylld alkoholkonsumtion sett till mängd, jämfört med individuella idrottare. 87,1 % av 

de idrottare som drack mycket var lagidrottare (p = 0,007).  

 

Om man istället såg till om man var med i en idrottsförening eller inte och hur ofta man 

konsumerade sex standardglas så gick det inte att se några skillnader mellan grupperna. Enligt 

denna studies resultat var det dock 13,3 % av respondenterna som inte var med i en 

idrottsförening som konsumerade sex standardglas i veckan, att jämföra med de respondenter 

som var med i en idrottsförening där 6 % uppgav att de drack sex standardglas i veckan. (p = 

0,553) 
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Figur 1. Frekvens av alkoholkonsumtion sett till idrottsförening. Diagrammet förklarar hur 

ofta respondenterna konsumerade alkohol sett till om de var fysiskt aktiva i en idrottsförening 

(blå stapel) eller inte (röd stapel). 

1 = aldrig 
2 = en gång/månad eller mer sällan 
3 = 2–4 gånger/månad 
4 = 2–3 gånger/vecka 
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Figur 2. Mängd konsumerad alkohol per tillfälle sett till idrottsförening. Diagrammet 

förklarar hur mycket alkohol respondenterna vanligtvis konsumerade per tillfälle beroende på 

om det var med i en idrottsförening (blå stapel) eller inte (röd stapel). 

1 = 1–2 standardglas 
2 = 3–4 standardglas 
3 = 5–6 standardglas  
4 = 7–9 standardglas 
5 = 10 standardglas eller fler  
 
 
Frågeställning 2 
I vilken grad varierar alkoholkonsumtion mellan könen bland unga vuxna i idrottsföreningar? 
 
Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan hur många standardglas per tillfälle 

respondenterna drack sett till faktorer som kön och om man var fysiskt aktiv i en 

idrottsförening. Det gick heller inte att se ett samband mellan en mer frekvent 

alkoholkonsumtion med hänsyn till kön och att vara med i en idrottsförening.  

 

När författarna enbart undersökte hur många standardglas per tillfälle respondenterna drack, 

med kön som enda variabel, visade det sig att männen konsumerade signifikant (p = 0,038) 

fler glas än kvinnorna per tillfälle. 17 stycken män (18,5 % av respondenterna) drack 10 glas 

eller fler vid samma tillfälle jämfört med kvinnorna där det var 3 stycken (3,3 % av 

respondenterna) som drack 10 glas eller fler. 

Studiens resultat visade att det var vanligast att dricka sex standardglas mer sällan än en gång 

per månad och varje månad bland båda könen. Antalet gånger respondenterna drack sex 

standardglas vid samma tillfälle skiljde sig inte signifikant mellan könen (p = 0,629). 
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Figur 3. Mängd konsumerad alkohol per tillfälle sett till kön och idrottsförening. Diagrammet 

förklarar hur mycket alkohol respondenterna vanligtvis konsumerade per tillfälle sett till 

faktorer som kön och om man var fysiskt aktiv i en idrottsförening. 

1 = 1–2 standardglas 
2 = 3–4 standardglas 
3 = 5–6 standardglas  
4 = 7–9 standardglas 
5 = 10 standardglas eller fler 

 
Frågeställning 3 
Hur varierar alkoholkonsumtion bland sistaårselever på gymnasiet som har specialidrott på 

schemat respektive inte har specialidrott? 

 

På frågan om hur många standardglas (se bilaga 2) med alkohol respondenterna dricker en 

typisk dag visade det sig vara relativt jämt fördelat sett till procent. När elever med 

specialidrott drack så konsumerade de större mängder alkohol, såsom 7 till 10 standardglas 

vid varje tillfälle, men det visade sig inte vara statistiskt signifikant (p = 0,693).  

 

Studiens resultat visade att det inte gick att se en signifikant skillnad i hur ofta man 

konsumerade alkohol beroende på om man hade specialidrott på skolschemat eller inte (p = 

0,762). Av 98 stycken respondenter var det 10,2 % som aldrig drack alkohol. Av dessa var 60 

% elever med specialidrott. 
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Figur 4. Mängd konsumerad alkohol per tillfälle sett till specialidrott i skolan. Diagrammet 

förklarar hur mycket alkohol respondenter med (blå stapel) respektive utan specialidrott (röd 

stapel) i skolan konsumerade per tillfälle. 

1 = 1–2 standardglas 
2 = 3–4 standardglas 
3 = 5–6 standardglas  
4 = 7–9 standardglas 
5 = 10 standardglas eller fler  
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Figur 5. Frekvens av alkoholkonsumtion sett till specialidrott i skolan. Diagrammet förklarar 

hur ofta respondenter med (blå stapel) respektive utan specialidrott (röd stapel) i skolan 

konsumerade alkohol.  

1 = aldrig 
2 = en gång/månad eller mer sällan 
3 = 2–4 gånger/månad 
4 = 2–3 gånger/vecka 
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur unga vuxnas förhållande till alkohol ser ut, beroende 

på om de var med i en idrottsförening eller inte, respektive hade specialidrott på schemat. 

Vidare var målet att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion sett till kön bland 

unga vuxna i idrottsföreningar. 

 

Musselman & Rutledge menar att högre nivåer av fysisk aktivitet kan vara förenad med högre 

alkoholanvändning (2010). Detta tolkar författarna som att de individer som är med i 

idrottsföreningar och/eller tränar på egen hand då borde dricka mer än de som varken är 

medlemmar i en idrottsförening eller tränar. Vår studie visade att de som har specialidrott på 

schemat faktiskt drack mer alkohol när de väl konsumerade alkohol (7–10 standardglas).  

Detta skulle kunna grunda sig i att de elever som hade specialidrott även var de som idrottade 

på fritiden. Detta påstående stärks av Holmkvist som menar att idrottare mellan 17 och 18 år 

dricker alkohol oftare än jämnåriga som inte idrottar (2007).  

 

Overman & Terry visade i sin tur att det enbart är marginella skillnader i alkoholrelaterat 

beteende bland de som idrottade respektive inte idrottade på college (1991). En invändning på 

det är att studien är gammal och att alkoholkulturen mycket väl kan ha förändrats sedan dess. 

Däremot är våra resultat gällande alkoholkonsumtion och specialidrott inte signifikanta vilket 

gör det svårt att dra några vidare slutsatser om detta.  

 

Leasure et al. har visat på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och alkoholintag (2015). 

Det innebar att om man var fysiskt aktiv ökade sannolikheten för att man konsumerardemer 

alkohol, vilket även vår studies resultat visade. Vår studie kunde dessutom statistiskt 

signifikant visa en skillnad i att lagidrottare konsumerade mer alkohol än vad individuella 

idrottare gjorde. Lagidrottare verkade ha en mer riskfylld alkoholkonsumtion sett till mängd 

än vad individuella idrottare hade. Nästan 9 av 10 respondenter som drack mycket var 

lagidrottare. Vårt fynd stöds också av Zhou et al. som även de visat på att lagidrottare oftare 

dricker större mängder alkohol och på ett mer riskfyllt sätt än vad individuella idrottare gör 

(2015).  

 

En av de största skillnaderna mellan lagidrott och individuell idrott är att lagidrott utförs i 

grupp och individuell idrott på egen hand. Det speglar sig i allt från förberedelser till träning, 
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tävling och match. Därmed är det inte sagt att individuella idrottare enbart utövar sin idrott 

utan tränings- och tävlingskamrater. Tränar man flera gånger i veckan och utövar en lagidrott 

så kommer man väldigt nära varandra i ett lag och det kan mycket väl vara där som man har 

sina bästa vänner. Guo et al. har visat att om en grupp består av ”bästa vänner” ökar antalet 

tillfällen per månad då alkohol konsumeras, jämfört med en grupp bestående av ”inte så nära 

vänner” (2015). Resultatet i vår studie kan ha påverkats av om respondenterna var inne i en 

låg- eller högsäsong i sina respektive sporter när de svarade på enkäten, så som Martens, 

Dams-O´Connor & Duffy nämnde i sin studie (2016).  

 

Något dessa lagidrottare och individuella idrottare kan tänkas ha gemensamt ur ett 

psykologiskt perspektiv är den stora mentala pressen som ofta finns i att alltid prestera bra. 

Pressen kan komma från idrottarna själva, från tränare eller andra i deras närhet. Alkohol 

skulle därför kunna vara ett flyktmedel. Detta i sig förklarar inte varför lagidrottare 

konsumerar större mängder alkohol än individuella idrottare, men en infallsvinkel skulle 

kunna vara att individuella idrottare kanske är mer motståndskraftiga mot mental påverkan 

och därför inte behöver ta till alkohol.  

 

Ser man till den idrottsmässiga prestationen är individuella idrottare väldigt utlämnade till sig 

själva och kanske därför tar ett större ansvar för sina förberedelser och livsstil. En lagidrottare 

skulle kunna tänkas komma undan med att ha slarvat med förberedelserna till exempel inför 

en match eftersom lagkamraterna kan kompensera för en dålig prestation. Lagidrottare kan 

också utsättas för grupptryck och det är inte alltid lätt att stå emot, framför allt inte om man är 

ung. Anta att en individ i ett idrottslag inte gillar att dricka alkohol men känner sig tvingad för 

att platsa i laget och känna samhörighet med gruppmedlemmarna. Det kan även gå åt andra 

hållet, det vill säga att de individer som dricker mycket alkohol känner att de alltid måste 

dricka mycket för att fortsätta vara accepterade i gruppen. 

 

Romo-Avilés et al. har visat att alkoholkonsumtionen bland ungdomar påverkas av kulturella, 

sociala och personliga faktorer. Att förbättra sina sociala relationer var även en av orsakerna 

till hög alkoholkonsumtion (2016). Som lagidrottare träffar man på fler människor i 

anslutning till själva idrottandet än vad individuella idrottare gör. Det skulle därför också 

kunna vara en förklaring till varför lagidrottare konsumerar mer alkohol. 

Gymnasieskolorna som författarna skickade sina enkäter till låg i mindre kommuner och detta 

kan även ha påverkat resultatet. Eftersom det till exempel finns färre aktiviteter i mindre 
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städer och orter, än i exempelvis Stockholm, kan alkoholkonsumtion bli en större komponent 

i de unga vuxnas vardag. Möjligen hade denna studies resultat kunnat bli annorlunda om 

författarna hade skickat enkäterna till skolor i tre större städer. En annan aspekt kan vara att 

storstäder har fler uteställen som säljer alkohol än småstäder, och då kanske individerna i 

småstäder konsumerar mer alkohol i hemmet eller utomhus, något som skulle kunna göra 

alkoholkonsumtionen högre och mer okontrollerad.  

 

I vår studie är det 13,3 % av respondenterna som inte var med i en idrottsförening, som 

konsumerade minst sex standardglas med alkohol i veckan. Som nämnts tidigare kan 

alkoholen i sig vara skadlig på många sätt, men om man dessutom inte tränar och är fysiskt 

aktiv kan det möjligen vara så att dessa effekter har en ännu större skadeverkan. Det kanske 

till och med är så att de som idrottar drack mer eftersom att de är medvetna om att de 

förbränner extra kalorier genom sitt idrottande. I och med detta kan man anta att icke-idrottare 

mår sämre dagen efter att de konsumerat alkohol, i form av exempelvis ångest och dåligt 

samvete.  

 

Vad kommer hända om de unga männen i vår studie, som redan idag konsumerar mycket 

alkohol, fortsätter med denna höga konsumtion eller till och med ökar den? Erol & Karpyak 

menar att dessa individer löper en större risk att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar och 

fler besvär till följd av exempelvis abstinens. Benägenheten att drabbas av problem på grund 

av alkoholen kommer att öka och risken för att drabbas av alkoholism blir påtaglig. (2015) 

 

Skulle det fåtal kvinnor som i vår studie uppges konsumera mycket alkohol fortsätta göra det i 

framtiden kommer de sannolikt att utveckla större medicinska besvär än motsvarande för 

männen. Oavsett kön kommer en hög alkoholkonsumtion att vara negativ och kunna leda till 

stora problem på flera olika plan och även påverka personer i individens närhet. (Erol & 

Karpyak 2015) 

 

4.1 Styrkor och svagheter 

Styrkorna med denna studie var att det fanns en hög svarsfrekvens bland respondenterna som 

deltog i studien, samt att enkäterna som returnerades var fullständigt ifyllda. En anledning till 

varför svarsfrekvensen var hög kan ha berott på att ämnet för denna studie ligger rätt i tiden. 

Processen att skicka ut enkäterna och få tillbaka dem var smidig, vilket underlättade 
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författarnas arbete. De tre gymnasieskolorna som deltog hade positiva rektorer och lärare som 

gärna ville delta i studien och samarbetade bra med författarna under hela studien.  

Ursprungsenkäten var tidigare testad och av hög kvalitet, vilken den även antas ha haft efter 

att enkäten ändrades. Om enkäten inte hade varit testad sedan innan hade troligtvis resultatet 

och svarsfrekvensen varit annorlunda. Vad som inte kunnat undvikas var dilemmat att 

uppsatsens respondenter kom från mindre städer i Sverige. Den externa validiteten, en del av 

studiens tillförlitlighet, för denna uppsats kan därför försämras om ett urval från större städer, 

såsom Stockholm eller Göteborg, skulle ha besvarat enkäten. Författarna tror att resultaten 

från enkäten hade blivit annorlunda med unga vuxna respondenter från en stor stad än de 

resultat författarna fått nu. Detta eftersom att det förmodligen krävts respondenter från samma 

regioner i Sverige för att få likvärdiga svar vid en andra mätning. Det idealiska urvalet hade 

varit att ha med respondenter från både större och mindre städer i Sverige. 

 

Svagheterna med denna studie var bland annat att det var få skolor som initialt var 

intresserade av att delta. Författarna fick mejla och ringa många skolor innan de hittade skolor 

som var intresserade. Till slut var det tre skolor som deltog i studien, dock hade det varit 

bättre med fler än 98 respondenter för att få ett större urval. Dessutom var författarna aldrig 

och besökte skolorna vilket kan ha påverkat resultatet och intresset för att besvara enkäten. 

Kanske hade bortfallet varit ännu mindre om författarna hade besökt skolorna och presenterat 

enkäten. Författarna berättade aldrig för kontaktpersonerna på skolorna hur de skulle 

presentera enkäten, mer än det medföljande missivbrevet. Om kontaktpersonerna presenterade 

enkäten med exempelvis glädje och entusiasm kan man tänka sig att många respondenter hade 

velat delta, medan om kontaktpersonen skulle presenterat enkäten med ointresse kanske 

respondenterna inte hade velat delta.  

 

Att ha använt en enkät som är självskattad kan också ha påverkat resultatet, då det kan vara 

svårt att minnas hur mycket alkohol man exempelvis har konsumerat. Kanske skattade 

respondenterna såsom de trodde att författarna önskade, alltså att de inte alls drack lika 

mycket som de kanske egentligen gör.  
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5. Slutsats 

Sammanfattningsvis visade vår studie att elever som hade specialidrott på schemat 

konsumerade mer alkohol än de elever som inte hade specialidrott på schemat. Resultatet 

visade även på en signifikant skillnad i att lagidrottare konsumerade mer alkohol än vad 

individuella idrottare gjorde. Det fanns ingen skillnad mellan hur många standardglas 

respondenterna drack per tillfälle sett till faktorer som kön och om man var fysiskt aktiv i en 

idrottsförening. Det gick heller inte att se ett samband mellan alkoholkonsumtion, kön och att 

vara med i en idrottsförening. Däremot fanns det en signifikant skillnad i 

alkoholkonsumtionen mellan könen när de drack tio standardglas eller fler, där männen 

konsumerade mer än kvinnorna. 

5.1 Framtida forskning 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka äldre individer än i denna studie, för 

att se om det finns någon skillnad i alkoholkonsumtion mellan dessa åldersgrupper. Denna 

studies resultat visade att lagidrottare konsumerade mer alkohol än individuella idrottare och 

därför vore det intressant att i framtiden undersöka varför det var så. Det hade även varit 

spännande att undersöka vilka idrotter vars alkoholkonsumtion var störst respektive minst och 

om det ens finns någon sådan skillnad i alkoholkonsumtion.  
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Bilaga 1. Litteratursökning 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxnas förhållande till alkohol ser ut, beroende 

på om de är med i en idrottsförening eller inte respektive har specialidrott på skolschemat. 

Vidare är målet att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtionen sett till kön bland 

unga vuxna i idrottsföreningar. 
 

1. Hur skiljer sig alkoholkonsumtion bland unga vuxna som är med i en idrottsförening 
respektive inte är med i en idrottsförening? 
 

2. I vilken grad varierar alkoholkonsumtion mellan könen i idrottsföreningar 
 

3. Hur varierar alkoholkonsumtion bland sistaårselever på gymnasiet som har 
specialidrott på schemat respektive inte har specialidrott? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Alcohol consumption sport, Alcohol consumption sport season, alcohol consumption athletes, 
alcohol sport athletes, alcohol sport athletes risky drinking, alcohol sport athletes gender, 
alcohol athletes nonathletes, alcohol use sex gender, Peer influence, alcohol, training, 
alcohol consumption, befolkning Olofström, befolkning Jönköping, befolkning Karlskrona, 
alkohol negativa effekter 
 
 
Var har du sökt? 
SportDiscus, PubMed, Google, Nationalencyklopedin 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus: Alcohol consumption sport, Alcohol consumption sport season, alcohol 
consumption athletes 
PubMed: Alcohol sport athletes, alcohol sport athletes risky drinking, alcohol sport athletes 
gender, alcohol athletes nonathletes, alcohol use sex gender, Peer influence, alcohol, training, 
alcohol consumption 
Nationalencyklopedin: Definition av idrott och förening 
Google: befolkning Olofström, befolkning Jönköping, befolkning Karlskorna, alkohol 
negativa effekter 
 
 
Kommentarer 
Det finns väldigt mycket forskning som på ett eller annat sätt berört uppsatsens ämne. 
Däremot har det varit svårt hitta mer specifik forskning som skulle kunna ligga till grund för 
mer detaljerade fakta. 

 

 

 



 

Bilaga 2. Missivbrev 

 

 
 

 

Hej! 
 

Vi heter Amanda Molander och Ruben Åhman och studerar sista året till hälsopedagoger på 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Under våren 2016 kommer vi att skriva vår C-uppsats och 

är därmed intresserad av Dig, som sistaårselev på gymnasiet, för att undersöka dina 

alkoholvanor i samband med träning och tävling. 
 

Om studien 

Studien har för avsikt att undersöka hur unga vuxnas förhållande till alkohol ser ut, beroende 

på om de är fysiskt aktiva i en idrottsförening eller inte, respektive går i en idrottsklass eller 

inte, sista året på gymnasiet. Vidare är målet att undersöka eventuella skillnader i 

alkoholkonsumtionen sett till kön bland unga vuxna i idrottsföreningar. Deltagandet i studien 

är naturligtvis frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta enkäten. Dina svar på 

enkäten är helt anonyma och kommer inte på något sätt kunna kopplas till Dig.  

Hör gärna av dig till oss vid eventuella frågor! 

 

Kontaktuppgifter: 

Amanda Molander - amanda.molander@student.gih.se, 0704699528 

Ruben Åhman - ruben.aman@student.gih.se, 0722211892 

Tack på förhand! 

 

Varma hälsningar,  
 

Amanda och Ruben 

 

 

 



 

Bilaga 3. Enkät 
 

 
 

Hur gammal är du? ______ år   Man      Kvinna 

        [ ]            [ ] 

1a. Har du specialidrott på skolschemat? 

Ja      Nej   

[ ]      [ ] 

1b. Om ja, har du flyttat hemifrån för att gå på ditt gymnasium? 

Ja      Nej                    

[ ]      [ ] 

 

2a. Är du fysiskt aktiv i en idrottsförening? 

Ja      Nej                  

[ ]      [ ] 

 

2b. Om ja, vilken idrott är det samt är du en individuell idrottare eller 

lagidrottare? 

 

2c. Om nej, tränar du på egen hand? 

Ja      Nej                   

[ ]      [ ] 

3. Varför tränar du?  

Må bra [ ] Bli bättre på min idrott [ ] Utseendemässiga skäl [ ] För att någon sagt åt 

mig det [ ]  



 

4. Hur ofta dricker du alkohol? 

Aldrig [ ] 1 gång i månaden eller mer sällan [ ] 2-4 gånger i månaden [ ] 2-3 gånger i 

veckan [ ]  4 gånger/vecka eller mer [ ]  

5. När under en vanlig vecka dricker du alkohol? 

Aldrig [ ] Måndag - torsdag [ ] Fredag - söndag [ ]  

6. Hur många ”glas” (se exempel ovan) dricker du en typisk dag då du dricker 

alkohol? 

1 – 2      3 – 4      5 – 6      7 – 9      10 glas eller fler                                      

[ ]            [ ]           [ ]           [ ]                   [ ] 

7. Hur ofta dricker du sex sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle? 

Aldrig [ ] Mer sällan än en gång i månaden [ ] Varje månad [ ] Varje vecka [ ] 

Dagligen eller nästan varje dag [ ] 

8. Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att träna/tävla eller avstått en 

planerad aktivitet dagen efter du har druckit alkohol? 

Aldrig [ ] 1 gång i månaden eller mer sällan [ ] 2-4 gånger i månaden [ ] 2-3 gånger i 

veckan [ ]  4 gånger/vecka eller mer [ ]  

9. Hur ofta under det senaste året har du känt skuld och/eller haft dåligt samvete 

på grund av ditt drickande?  

Aldrig [ ] Mer sällan än en gång i månaden [ ] Varje månad [ ] Varje vecka [ ]  

 


