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Abstract 

Författare: Mikael Solinger & Peter Almheden 

Titel: En undersökning av ”Säker & trygg förening”  

Handledare: Erik Wesser 

Examinator: Jan Petersson & Ulf Drugge 

 

This survey is about differences in alcohol use among youth from 14 to 16 years old that are 

active in a sport association. In the survey we are separating team athletes from individual 

athletes because of the results of previous research that establishes differences in alcohol use 

between the two groups (Trondman 2005), (Kyösti Linna 2006) and (Rainey CJ 1996). The 

main aim of the survey is to investigate if there are differences in alcohol patterns among 

youth in a certification program for sport associations and youth in associations that not jet are 

included in such a program.  

In this survey we are using quantitative research design with a questionnaire using fixed 

design. Among individual athletics the results showed some difference in alcohol use as well 

as in attitude. Individual athletes in the certifying program had a lower use of alcohol as well 

as a more restrictive attitude towards alcohol. The survey discovered that few informants 

knew that their association was involved in the certifying program. According to Vedung 

(1998) one of the main factors of success in implementing any program is to spread the 

change to the basic users of an organisation. This is not the case in the certified team 

associations and that can be one reason why the program had no success with that group. An 

independent football association in Kalmar had the most significant results in the survey. The 

football association had a larger number of informants that had not been drinking alcohol 

during the last sex months than any other group. This program had more of a bottom-up 

organisation with the initiative coming from the association itself while the community 

program of the Swedish city had a top-down approach.    
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1. Förord 

Den här C-uppsatsen är gjord av Mikael Solinger och Peter Almheden på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Ämnet intresserar oss på grund av att vi såg 

tendenser till att myten om föreningsaktivitet som normstärkande inte stämde. Därför ville vi 

titta närmare på hur det förhåller sig med ungdomars alkoholkonsumtion och deras attityd till 

alkohol. Idén till uppsatsen fick vi genom arbetet med vår B-uppsats kring samma ämne. 

Certifierings arbetet Säker och trygg förening upptäckte vi av en ren slump och vi tyckte att 

det var extra intressant att undersöka en lokal verksamhet inom området.  

Kaja Halleen-Holmström på Kalmar kommun och Johan Göransson på Smålandsidrotten vill 

vi tacka för att de presenterat verksamheten och gett oss tillgång till kontaktpersoner i 

respektive förening. Föreningsföreträdare, ledare och alla ungdomar som vi varit i kontakt 

med och som svarat på enkäten vill vi tacka för deras tålamod och engagemang. Sist men inte 

minst vill vi lyfta fram vår handledare Erik Wesser som varit ärlig, rak och gett oss 

konstruktiv kritik samt många vägledande tips. 

 

1.1 Arbetsföredelning 

Grundprincipen för vår arbetsfördelning har varit att vi ska göra allt tillsammans, för att på så 

sätt få insikt i uppsatsen samtliga delar. Oftast har vi suttit tillsammans vid olika datorer och 

skrivit på olika delar i uppsatsen för att sedan byta och ge feedback på det som skrivits. Vi har 

också när vi skrivit fört en dialog oss emellan för att på så sätt behålla den röda tråden i 

arbetet.  Resultat och analysdelen samt andra bärande delar i uppsatsen har vi skrivit helt och 

hållet tillsammans. Något som vi dock delade upp var insamlingen av det empiriska 

materialet, då vi inte såg någon vinst med att vara två vid utlämnandet av enkäten. Vi har 

gemensamt planerat arbetets tidsplan och disposition.  

  

2. Inledning 

År 2006 genomfördes en drogvanenkät i Kalmar kommun riktad mot elever i årskurs åtta, 

avsikten var att undersökningen skulle ge en ökad insikt i ungdomars konsumtion av alkohol 

och droger. I enkäten kom det fram att 40 % av pojkarna och 49 % av flickorna druckit 

alkohol under det senaste halvåret, det är nästan varannan elev i årskursen (Kalmar kommun 

2006). I Kalmar kommun finns det ungefär 150 registrerade idrottsföreningar, enligt 
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Ungdomsstyrelsen (2005) är 86 % av alla ungdomar aktiva i någon idrottsförening under sin 

uppväxt. Enligt den statistiken får vi en majoritet av de ungdomar som växer upp i Kalmar 

kommun som är eller har varit delaktiga i någon idrottsförening. 

 

Vårt intresse för ämnet väckte redan under arbetet med B-uppsatsen. Ungdomar som aktivt 

utövar någon form av individuellidrott1 har prövat alkohol oftare än ungdomar som ägnar sig 

åt lagidrott2. Däremot är de ungdomar som ägnar sig åt lagidrott mer frekvent i toppen av 

statistiken när det gäller antal berusningstillfällen (Trondman, 2005, s.9).  

 

Runt idrotten idag finns en kultur som är influerad av alkohol. Det förekommer idag en 

omfattande sponsring från alkoholbranschen till fotboll, hockey och andra idrotter i Sverige 

(SOU 2003-:65). Falcon och Carlsberg är två varumärken som förknippas med idrott på allra 

högsta nivå, något som kanske inte går obemärkt förbi hos de ungdomar som engagerar sig i 

Sveriges största folkrörelse idrotten. Det är inte enbart åskådarna runt idrotten som har en del 

i alkoholkulturen, den finns bland de aktiva utövarna och även här bland idrottare på en hög 

nivå. De senaste exemplen är med Elfsborgs Daniel Mobaeck (Barometern, 2008) eller MFF:s 

Dusan Melichárek (Sydsvenskan, 2008) som gripigts för rattfylla. Detta är inget nytt fenomen 

med alkohol bland elitidrottare, den första ersättningen som bröt amatörbestämmelserna var 

när Malmö FF betalade sina spelare med mat och brännvin (Nilsson, 1993, s.89). 

 

Med bakgrund av den problematik som finns i dagens samhälle i Kalmar kommun men även i 

övriga Sverige kring idrott och alkohol vill vi närmare undersöka Kalmar kommuns arbete 

med Säker och trygg förening där kommunen certifierar de föreningar som bland annat har 

utformat en alkoholpolicy. Alkoholpolicyarbetet är en del av 11 delar som ligger till grund för 

certifieringen. Inför varje år kontrolleras föreningen och certifieras på nytt ifall de fortfarande 

lever upp till de kraven som Kalmar kommuns ställer på föreningarna.  

  

 

                                                 
1 Lagidrottsföreningar är föreningar där medlemmarna utövar idrott där det inte är möjligt att tävla individuellt.  

 
2 Individuella idrottsföreningar är föreningar där medlemmarna utövar idrott där det går att tävla individuellt. 
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3. Problemformulering 

Förebyggande arbete mot alkoholkonsumtion är något som staten satsar pengar på (REF). En 

allmän uppfattning om föreningsidrottande är att det har en hälsobefrämjande effekt på de 

ungdomar som väljer att engagera sig (Kyösti Linna, 2006, s.2). I linje med detta går det t ex 

på Svenska fotbollsförbundets hemsida att läsa följande mening under rubriken Mål utan 

alkohol; ”Socialt utvecklade fritidsaktiviteter som fotboll minskar risken för alkoholproblem”. 

Denna uppfattning stämmer inte överens med de resultat som pedagogie magister Kyösti 

Linna (2006) kommer fram till. Att en lägre alkoholkonsumtion hör i ihop med 

föreningsidrott är något som även Mats Trondman (2005) professor i sociologi motsätter sig, 

eftersom alkoholkonsumtionen var störst bland de idrottande ungdomarna i allmänhet och de 

elitsatsande i synnerhet. Resultatet av ovanstående resonemang är att de ungdomar som är 

bland de mest utsatta för alkohol och därför löper större risk att få alkoholproblem är de som 

föreningsidrottar. På grund av detta samband tycker vi det är intressant att undersöka det 

förebyggande arbete mot alkoholkonsumtion som riktar sig till föreningar såsom Säker och 

trygg förening gör med sitt alkoholpolicy arbete. Säker och trygg förening startades 2005 som 

ett projekt men övergick snart att vara en permanent verksamhet. Hur väl verksamheten har 

lyckats med att implementera sitt arbete är avgörande för om arbetet får någon effekt på 

ungdomarna i de certifierade föreningarna. Kalmar kommun arbetar med implementeringen i 

tre faser; Inventering, spridning bland ledarna och spridning bland ungdomarna, varje fas tar 

ungefär ett år för föreningen att genomföra.  

 

När policydokument ska implementeras är en förutsättning för ett lyckat resultat att det kan 

implementeras på alla nivåer i organisationen. Om en verksamhet inte har stöd hos berörda 

politiker stryps resurserna och verksamheten stannar av. Om det inte har stöd hos berörda 

tjänstemän kommer arbetet gå långsamt. Om implementeringen av det nya policydokumentet 

som är en produkt av ovanstående funktioners arbete inte når fram till brukaren blir de 

ovetande om policyn. Resultat av det är att implementeringen helt eller delvis misslyckats då 

ingen attitydförändring sker (jfr Vedung 1998, s. 168,180ff). Policydokumentet blir då endast 

en pappersprodukt som är representabel att ha på sin hemsida men står verkligen föreningen 

för detta när inte ens medlemmarna känner till den?  

 

Enligt Nilsson (1993) är grupper med ungdomar extra känsliga för påverkan från grupptryck. 

Vi väljer att titta närmare på grupptryck eftersom implementering av en alkoholpolicy och 
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även andra sätt att arbeta med alkoholfrågor sker i grupper som utgörs av föreningarna. 

Grupptryck kring alkohol kan antingen innebära att det förväntas att individen i gruppen ska 

dricka eller att de ska avstå utifrån vad föreningen har för attityder, normer och värderingar 

kring alkohol.     

 

Kalmar kommun med hjälp av Smålandsidrotten3 arbetar med att kvalitetssäkra och certifiera 

föreningar. Att en förening är certifierad innebär att den genomgått ett kvalitetssäkringsarbete 

inom tio olika områden varav alkohol och drogpolicy är en del av certifieringen. Arbetet går 

under namnet Säker och trygg förening vilket innebär att utövare, ledare och organisationen 

tar del av materialet. En av de tio delar som Säker och trygg förening inriktar sig på att 

certifiera är alkohol och drogpolicy, de arbetar med föreningarna för att på så sätt sprida ett 

mer sunt förhållningssätt till alkohol. Arbetet riktar sig i första hand till barn och ungdomar. 

Det kan röra sig om föreläsningar, hjälp med att skapa handlingsplaner eller utformning av 

policydokument. Hur dessa dokument utformas beror på vad den aktuella föreningen har för 

normer och värderingar kring alkohol och droger (Kalmar kommun, 2008).   

 

Säker och trygg förening har pågått sedan 2005 och arbetssättet har börjat sprida sig till fler 

kommuner i landet, detta utan att ha blivigt utvärderat. Därför känner vi att det vore intressant 

att undersöka om de föreningar som blivit certifierade uppvisar en högre debutålder för 

alkohol eller om ungdomarna har en lägre alkoholkonsumtion. Vi undersöker också om 

attityden till alkohol skiljer sig åt jämfört med de föreningar som inte genomgått certifieringen 

och med IFK Kalmar.  

 

En annan aktör som arbetar med liknande frågor i Kalmar kommun är fotbollsklubben IFK 

Kalmar som skrivet ett kontrakt mot bruk av alkohol med sina spelare mellan 14 till 16 års 

ålder. (IFK Kalmar) Vi kommer att undersöka hur de aktiva i föreningen står sig mot de 

certifierade och de ocertifierade föreningarna.  Vi har i denna uppsats ingen möjlighet att 

undersöka alla de tio områdena som Säker och trygg förening arbetar med utan inriktar oss 

därför endast på den del som rör alkohol. 

 

                                                 
3 Smålandsidrotten är ett frivilligt samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund, SISU. Smålandsidrotten är en 
gemensam stödorganisation med uppgift att i första hand stödja regionala föreningar. 
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3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur Kalmar kommuns alkoholförebyggande arbete med ”Säker och 

trygg förening” har lyckats med implementeringen av föreningens alkoholpolicy, genom att 

undersöka ungdomarnas alkoholkonsumtion och attityder till alkohol. De tre grupper vi 

jämför är ungdomar i certifierade föreningarna, ungdomar i de föreningar som inte är 

certifierade samt ungdomarna i föreningen IFK Kalmar.  

 

3.2 Frågeställningar 

• Skiljer sig alkoholkonsumtionen åt hos ungdomar i en certifierad förening, ocertifierad 

förening samt IFK Kalmar och i så fall på vilket sätt? 

• Skiljer sig attityden till alkohol åt hos ungdomar i en certifierad förening, ocertifierad 

förening samt IFK Kalmar och i så fall på vilket sätt? 

• I vilken utsträckning har det alkohol förebyggande arbetet nått fram till ungdomarna i 

de certifierade föreningarna samt i IFK Kalmar?  

 

 
 

4. Disposition 

Vi kommer nu att efter de inledande delarna började med tidigare forskning, först den svenska 

och sedan den internationella. Efter det går vi in på teoridelen, här kommer vi att inrikta oss 

på implementering och grupptryck. Implementering väljer vi därför vi vill se hur den biten har 

fungerat med Säker och trygg förening. Vi väljer att titta närmare på grupptryck därför att vi 

har vissa föraningar om att ungdomar i ålder 14-16 är påverkbara av grupptryck och om det 

har något med bruket av alkohol och deras attityder till alkohol at göra. Efter teoridelen går vi 

vidare till metodavsnittet, vi kommer här att utveckla vårt metodval och beskriva våra etiska 

övervägande. Resultat och analys avsnittet kommer härnäst och det kommer vi att bygga runt 

en rad olika diagram som vi sedan förklarar och analyserar. Det sista i uppsatsen är vår 

diskussion, det är här vi utvecklar våra tankar och idéer som kommit fram under uppsatsens 

gång.   
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5. Tidigare forskning 

5.1 Svensk forskning 

Mats Trondman (2005) professor i sociologi tar i sin undersökning upp en frågeställning som 

har vissa likheter med vår egen undersökning. Trondman (2005, s.2) har valt att vända sig till 

unga vuxna, ungdomar som går sista året på gymnasiet. I undersökningen belyses 

ungdomarnas alkoholvanor och han har valt att göra det utifrån en rad olika 

undersökningsområden. De olika områdena är alkoholkonsumtionens funktion, omfattning, 

mängd, avsikt, konsekvens samt ta reda på antalet absolutister i åldersspannet. I 

undersökningen har Trondman även valt att ta med en rad olika variabler. Han vill undersöka 

om det finns skillnader i ovanstående områden mellan de unga vuxna som föreningsidrottar, 

de som slutat föreningsidrotta och de som aldrig föreningsidrottat. Två andra aspekter han tar 

med är om informanterna elittränar eller fritidstränar samt om de utövar en individuellidrott 

eller en lagidrott (Trondman, 2005, s.3f). 

 

Trondman (2005, s.13) kommer i undersökningen fram till tre empiriska tendenser. Den första 

är att de unga vuxna som föreningsidrottar har en större alkoholkonsumtion än populationen i 

stort. Den andra tendensen han ser är att ju mer informanterna idrottar desto mer alkohol 

konsumeras hos dessa. Och den sista är att de informanter som ägnar sig åt lagidrott har en 

högre alkoholkonsumtion än de som utövar en individuell idrott. Trondman (2005, s.13ff) ger 

i sin analys inte skulden till idrottsföreningarna, han menar att det är en liten del av 

informanternas alkoholkonsumtion som sker i direkt samband med träningar eller tävlingar. 

Föreningsidrotten beskriver han istället som en katalysator, alltså något som startar ett 

händelseförlopp utan att vara direkt inblandad. Det han istället riktar in sig på är vilka 

ungdomar som väljer att vara aktiva inom idrottsrörelsen. Föreningsidrottandet stärker och 

utvecklar det sociala kapitalet hos de aktiva. Det nätverk som föreningsidrottandet erbjuder 

skapar ett starkare socialt kapital vilket erbjuder fler sociala sammankomster där alkohol kan 

figurera.  

 

Markus Holmkvist (2007) har gjort en liknande studie som den Trondman (2005) genomfört. 

Holmkvist (2007) har vänt sig till ungdomar som utövar antingen lagidrott eller individuell 

idrott, sedan jämför han siffrorna mot ett genomsnitt i populationen som gjorts i Uppsala 

kommun.  
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I undersökningen framkommer det att lagidrottare har en högre alkoholkonsumtion än de som 

sysslar med individuell idrott, samtidigt som både dessa grupper konsumerar mer alkohol än 

populationen som helhet. Det fanns även ett samband med idrotter som har ett kampmoment 

och högre alkoholkonsumtion (Holmkvist, 2007, s.31ff). 

Bland slutsatserna återfinns det att en vuxennärvaro kan ha en mildrande effekt på 

alkoholkonsumtionen, då främst i samband med träningsläger eller dylikt. En annan 

förebyggande åtgärd som tas upp är en ökad information om alkoholens effekter på kroppen 

gällande idrottsutövning till ungdomarna (Holmkvist, 2007, s.45). 

 

En undersökning som delvis skiljer sig åt mot tidigare forskning är en uppsats som är skriven 

av Jonas Tomth & Tobias Wallbom (2006), den heter; ”hör idrott och alkohol ihop? En studie 

om alkoholvanor bland lagidrottande unga vuxna i två Stockolmskommuner.” Som titeln 

kanske förklarar handlar undersökningen om alkoholvanor bland ungdomar i olika lagidrotter. 

Tomth & Wallbom (2006, s.18f) redovisar att informanterna i undersökningen har ett lägre 

konsumtionsindex än i de undersökningar som CAN har gjort på samma målgrupp, dock är 

det inga större skillnader.  

 

Det är tre olika lagsporter som undersökts, fotboll, innebandy och ishockey, i de två första 

sporterna har både killar och tjejer ingått i undersökningen medan endast killar återfinns inom 

ishockeyn. Här förekommer det stora variationer mellan sporterna, killarna inom ishockeyn 

konsumerar nästan tre gånger så mycket alkohol per år som killarna inom fotbollen 

någonstans mitt emellan återfinns innebandy killarna. Snittet bland killarna är under CAN års 

konsumtion, men tittar men enskilt på de olika sporterna är det endast fotboll som ligger 

under CAN:s siffror. Tjejerna som utövar fotboll och innebandy ligger nära varandra, 

innebandyn något över men utan att komma upp i de mängder som CAN visar på i sin 

undersökning (Tomth & Wallbom, 2006, s.18, 20).  

 

Tomth & Wallbom (2006, s.27f) fann ett samband mellan umgängeskretsen inom laget och 

alkoholkonsumtion. De i laget som på fritiden umgicks med en till tre lagkamrater 

konsumerade mindre alkohol än de som umgicks med fem till sju lagkamrater. De tjejer som 

kände till föreningens alkoholpolicy konsumerade mindre än sina lagkamrater. Detta samband 

gick ej att urskilja bland killarna.   
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5.2 Internationell forskning 

Pedagogie magister Kyösti Linna (2006) har genomfört en undersökning på finlandssvenska 

ungdomar i åldern 16-20 år. Syftet med undersökningen är att se hur dessa ungdomar förhåller 

sig till alkohol och på vilket sätt ett aktivt idrottande påverkar attityden till alkohol. I 

undersökningen tillfrågades 200 informanter, där hälften var aktiva inom idrottsrörelsen och 

den andra halvan stod utanför idrottsrörelsen.  

De resultat som framkom i undersökningen var att ungdomar dricker alkohol oavsett om de är 

aktiva inom idrotten eller inte. Det gick dock att urskilja att de ungdomar som är 

föreningsaktiva oftare dricker sig berusade än de icke föreningsaktiva. Några skillnader 

mellan individuellidrott och lagidrott gick inte att upptäcka, dock upptäcktes ett visst samband 

mellan hög träningsmängd och en högre alkoholkonsumtion (Linna, 2006, s.7f). I 

diskussionen tar Linna (2006, s 10f) upp att alkoholen fått en plats i den moderna idrotten och 

här har tränare och ledare en viktig roll i föreningarna. De har en möjlighet att påverka 

ungdomarna i tidig ålder genom att lyfta frågor rörande alkoholen och dess biverkningar samt 

föregå som goda förebilder. 

 

Rainey, McKeown, Sargent, Valois (1996) har gjort en amerikansk studie på idrottsaktiva 

high school elever. Studien kretsar kring både alkohol och tobaksvanor och gjordes i form av 

en enkät som skickades ut till 81 allmänna skolor i USA. Studien visar att det finns skillnader 

i dryckesvaror mellan de som idrottar och de som inte gör det. De ungdomar som går i high 

school i USA är motsvarande årskurs 9 till trean på gymnasiet i Sverige och studien spänner 

över samma åldersspann. Utav de i åldersgruppen som idrottade visade det sig att de generellt 

hade ett högre alkoholbruk. Studien visar även att de som idrottade oftare drack sig redlösa än 

andra när de drack alkohol. 

 

5.3 Sammanfattning 

Det centrala i den tidigare forskningen är att alla studier utom Tomth & Wallbom (2006) är 

eniga om att föreningsidrottande ungdomar drick mer än riksgenomsnittet.  

Kyösti Linna (2006) och Trondman (2005) ser att alkoholkonsumtionen ökar i takt med 

träningsmängden. Trondman (2005) och Holmkvist (2007) tar upp att lagidrottande ungdomar 

har en högre alkoholkonsumtion än övriga. Det vi tar fasta på är om föringsidrottande 

ungdomar i allmänhet drick mer alkohol samt att lagidrottande dricker mest inom gruppen 
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föreningsaktiva. Då säker och trygg förening och IFK Kalmar vänder sig till dessa ungdomar 

är det intressant att se hur väl de lyckas eftersom de enligt Trondman (2005), Kyösti Linna 

(2006), Rainey CJ m.fl. (1996) och Holmkvist (2007) vänder sig till en extra utsatt grupp när 

det gäller alkoholkonsumtion. 

 

6. Teori 

Vi kommer att ta våra teoretiska utgångspunkter från två olika håll. Det som är vår 

utgångspunkt i frågeställningarna är hur alkoholkonsumtionen och attityden till alkohol är hos 

ungdomarna i de olika föreningskategorierna. Den första och mest betydande utgångspunkten 

vi tar är utifrån implementeringen av Säker och trygg förening, vi vill här se om ungdomarna 

känner till det arbete som initieras utifrån Säker och trygg förening. Därför att vi på så sätt 

kan få svar om alkoholkonsumtionen och attityden till alkohol beror på Säker och trygg 

förening. För känner ungdomarna inte till att föreningen är med i Säker och tryggförening och 

arbetar med alkoholfrågor kan inte heller resultaten i föreningen tillskrivas effekten av Säker 

och tryggförening och av den anledningen anser vi att det är viktigt att ha med 

implementerings teorin för vi vill ju se om det är Säker och trygg förening som har påverkat 

ungdomarna. Den andra teoretiska utgångspunkten vi tar lägger vi inte samma vikt vid som 

den första, men vi vill ändå ha med denna aspekt. Det handlar om grupptryck förekommer i 

de olika föreningskategorierna och på vilket sätt de eventuellt kan påverka ungdomarna.  

 det tänkte vi väva samman med om grupptryck är en faktor som påverkar konsumtionen och 

attityden 

 

6.1 Implementeringsteori  

Vedung (1998) för i sin bok utvärdering i politik och förvaltning ett resonemang om 

framgångsrik implementering och de bakomliggande faktorer som finns med i en 

framgångsrik implementering. I ett inledande skede handlar det om att insatsen måste ligga i 

rätt politisk riktning och ha tillräckligt politiskt stöd. Förändringen ska vara rimligt stor 

eftersom ett flertal mindre successiva förändringar är lättare att driva än att implementera en 

stor förändring. Att implementeringen får tillräcklig uppmärksamhet för att få bra 

genomslagskraft är också viktigt. När det gäller beskrivningen av insatsen är det viktigt att 
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den grundar sig på en giltig teori samt att beskrivningen inte blir för komplex (Vedung 1998, 

s168). 

 

Implementeringsfasen är mycket kritisk och bygger initialt på myndighetsföreträdares 

kunskap och inställning till den. Frågor som; kommer det att finnas tillräkliga resurser? och 

kommer implementeringen att följas upp? är viktiga för att ge implementeringen tyngd. 

Mellanhänders inställning till implementeringen är också viktig för att riktningen inte ska 

ändras eller försvagas. Det är även av stor vikt hur gräsrotsbyråkraterna4 agerar samt vilken 

kunskap de besitter om det de ska implementera. Finns det tillräkliga resurser för 

gräsrotsbyråkraterna att verka? Använder sig gräsrotsbyråkraterna av överlevnadsstrategier 

där de väljer ut de fall där implementeringen kommer att lyckas. Utöver detta är det av stor 

vikt att fundera över hur brukarna tar emot projektet och hur väl det tränger ner i 

organisationen. Ett implementerings projekt kan vara utformat med all önskvärd tydlighet och 

vara väl underbyggt men om brukarna inte får kunskap om att det finns kommer effekten att 

utebli. En central del i att lyckas med implementeringen handlar om att se till att 

informationen tränger hela vägen ner till brukarna (Vedung 1998, s.178ff). Enligt vår 

förståelse av teorin är beslutande politiker representerade av kultur och fritidsförvaltningen, 

gräsrotsbyråkraterna är handläggarna eller konsulenterna på förvaltningen, mellanhänderna är 

föreningsledare samt föräldrar och brukarna representeras av våra informanter, alltså 

ungdomarna som är aktiva inom de berörda föreningarna.  

 

Vedung (1998) sammanfattar förutsättningarna för en lyckad implementering i tre 

huvudbegrepp; förmåga, vilja och förståelse. Förmågan kan definieras som resurser som kan 

bestå av tid, pengar och personal. För att lyckas är det viktigt att det in någon mån finns 

tillgängliga resurser i alla nivåer av implementeringen, från beslutande politiker till brukare. 

Viljan påverkar implementeringen genom berörda aktörers inställning och attityder. 

Motstridande egenintressen kan påverka viljan hos berörda parter. Förståelse definierar 

Vedung som att känna till innebörden av hur bristfällig kunskap om en insats påverkar dess 

implementering. Att förstå innebörden av implementeringen är en förutsättning för att kunna 

genomföra den på ett tillfredställande sätt (Vedung 1998). 

 

                                                 
4 Micheal Lipsky (1983) introducerade Street-level bureaucracy som översätts till gräsrotsbyråkrati på svenska. 
En gräsrotsbyråkrat definieras som en offentligt anställd tjänsteman vars arbete utmärks  av en daglig kontakt 
med invånarna, samt att den offentligt anställde har en stor rörelsefrihet utformandet av sitt arbete.     
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H. Thomas Johnson (1992, s.16f) tar i sin bok Relevance regained : from top-down control to 

bottom-up empowerment upp top-down kontroll i företag. Med det menas att om företaget 

styrs med ett top-down perspektiv är det en tydlig hierarki där cheferna tar besluten utan att 

involvera sina anställda. Han är främst inne på lönsamheten i ett företag utifrån dess 

ledarskapsmodell. Johnson menar att i de företag där all makt finns i toppen av hierarkin 

generar mindre inkomster än de företag där hela organisationen blir delaktig i beslutsfattande. 

För att motivera alla i ett företag krävs att alla blir delaktiga.  

 

Vi anser att den här aspekten är viktigt, inte utifrån ett företags ekonomiska intressen utan att 

om delaktigheten ökar så genererar det i fler lyckade arbeten. Detta är med utgångspunkt i 

detta rimligtvis något som är överfört bart till den offentliga sektorn. Det är lättare att få 

motivation att genomföra ett arbete om man själv varit med och skapat arbetet och känner att 

det finns en möjlighet till påverkan än om man får en färdig pappersprodukt i handen som 

endast ska implementeras.   

 

6.2 Grupptryck 

Vi kommer i detta avsnitt om grupper och grupptryck utgå ifrån Björn Nilssons bok Individ 

och grupp, en introduktion till gruppsykologi (1993). Nilsson (1993, s.24f) definierar en 

grupp som en familj, ett kamratgäng, arbetslaget eller en skolklass. Ett antal människor blir 

först en grupp när de tillsammans på ett eller annat samspelar med varandra. För att det ska 

definieras som en grupp behövs även att människorna i gruppen upplever sig som en enhet 

och har gemensamma mål att sträva efter samt att det ska finnas en ömsesidig påverkan 

mellan människorna i gruppen.  

Nilsson (1993, s26f) menar att det går att skilja mellan olika typer av grupper, fokus hamnar 

här på hur gruppen skapades och storleken på gruppen. Primärgruppen blir beskriven som en 

varaktig grupp med intima band mellan dess medlemmar, det kan handla om familjen eller 

kamratgruppen. Sekundär gruppen framställs som en grupp med högre grad av frivillighet och 

de brukar i regel vara större än primärgruppen till antal medlemmar. Sekundärgruppen kan 

vara en organisation eller en förening av något slag. I samma kapitel tar Nilsson (1993, s.27) 

också upp gruppstorleken som något avgörande. Han menar att ju större en grupp blir desto 

fler möjliga relationer blir det i gruppen. Blir gruppen för stor upplever dess medlemmar i allt 

mindre utsträckning att gruppen är något av dem själva. Det leder till att medlemmarna i 

gruppen får allt mindre kontroll att påverka gruppen och att ansvaret minskar hos dess 
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medlemmar. I stora grupper ökar anonymiteten och betydelsefullheten vilket kan skapa en 

svagare grupp.  

 

I alla grupper finns det mål att sträva efter, det kan vara uttalade eller outtalade mål eller 

gemensamma eller individuella mål (Nilsson, 1993, s.31). Beroende på hur tydliga målen är 

styr hur pass väl gruppen accepterar både individuella mål som kan finnas i gruppen men även 

gruppens gemensamma mål. Det vanligast är att desto tydligare målen är ju lättare blir målen 

att acceptera för dess medlemmar (Nilsson, 1993, s.35).  

 

Nilsson (1993, s.47ff) beskriver ordet konformitet, han menar att det i många grupper finns ett 

tryck mot likhet i grupper, det kan handla om kläder, värderingar eller beteenden, alltså att det 

skapas ett grupptryck. Han menar att det är lätt att upptäcka konformitet i grupper där framför 

allt ungdomar befinner sig, här är det snarare norm att det förekommer grupptryck. Om 

medlemmarna i en grupp är konforma ökar det chansen för att gruppen ska nå sina mål, detta 

på grund av att kraften kan läggas på att nå målen och inte på interna stridigheter. Detta 

kräver dock att gruppen har gemensamma mål att sträva efter annars skapar det oenighet och 

gruppen kan splittras.  

Även i väl fungerande grupper kan det finnas en eller ett par medlemmar som bryter mot de 

normer som gruppen skapat. Det är framför allt två sorters medlemmar som kan bryta mot 

gruppens normer, det är de med hög status och de med låg status i gruppen. Detta beror på att 

de med hög status har råd att bryta mot gruppens normer utan att riskera att uteslutas ur 

gruppen, det kan till och med stärka sin status genom att bryta mot normen. De med låg status 

kan bryta mot normerna därför att de ändå inte får speciellt mycket ut ur gruppen på grund av 

deras ställning, de kan riskera att uteslutas från gruppen därför att de ändå inte har något 

speciellt att förlora (Nilsson, 1993, s.47ff).  

 

Vi vill använda denna teori utifrån att grupptryck är något som påverkar alkoholkonsumtionen 

och attityden till alkohol hos ungdomarna. Vi vill framför allt se om det är några speciella 

föreningskategorier som är extra känsliga för grupptryck och om vi då kan se mer likartade 

svar från dem. 
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7. Metod 

7.1 Kvantitativ metod 

Detta är något som väger mycket tungt för oss, vi vill ha möjlighet att få fram siffror som ger 

oss svaren på våra frågeställningar. Inför C-uppsatsen var utgångspunkten för oss att fördjupa 

den kunskap vi hade fått under B-uppsatsen i form av intervjuer men då dök möjligheten att 

undersöka Säker och trygg förening upp. Eftersom att vi ska undersöka om Kalmar kommuns 

alkoholförebyggande arbete gentemot föreningar fungerar behöver vi vända oss till de 

certifierade föreningarna, de ocertifierade föreningarna för att få en kontrollgrupp samt att vi 

vill undersöka IFK Kalmars alkoholförebyggande arbete. Detta ger oss tre grupper, för att vi 

ska kunna få tillförlitliga svar anser vi att det är viktigt att komma ut till så många föreningar 

och ungdomar som möjligt, allt för att ge tyngd åt analysen. Att vi har valt att göra en 

kvantitativ studie beror på att detta var en metod som passade vårt syfte och våra 

frågeställningar (jfr Robson, 2007, s.239f). 

7.2 Deduktivt arbetssätt 

I vår uppsats stödjer vi oss på tidigare forskning när vi undersöker empirin. Vi använder det 

som tidigare forskning inom samma område kommit fram till för att utforma våra 

frågeställningar. Att arbeta hypotetiskt deduktivt innebär att vi bevisar det som tidigare 

forskning redan kommit fram till med vår empiriska undersökning och vi kan även lägga till 

något nytt som bidrar till den teoretiska förståelsen. Att utgå från teori och tidigare forskning 

lämnar mindre utrymme för forskarens egna subjektiva tolkningar och stärker därigenom även 

objektiviteten i forskningen, vi kommer i uppsatsen lägga mer vikt på tidigare forskning i 

relation till teori. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Efter att ha vägt för och nackdelar hos olika metoder mot varandra bestämde vi oss för att 

använda enkätstudier. När det gäller våra frågeställningar vill vi i första hand ha 

generaliserbara svar och därför utformade vi en enkät med i huvudsak fasta svarsalternativ 

(Patel & Davidsson, 1994, s.75). Vår utgångspunkt blir då en kombination av ordinära frågor 

med fasta svarsalternativ och en rad attitydpåståenden även dessa med fasta svarsalternativ. 

Vår enkät har frågor som tillsammans kan besvara de frågeställningar och det syfte som vi 
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har. Vi låter frågeställningarna vara vägledande för hur de olika frågorna utformas (Robson, 

2007, s.239f). För att besvara frågeställningen om attityder till alkohol kan frågor som; Hur 

ofta kan man dricka alkohol och fortfarande satsa på sin idrott? vara med i enkäten.  Frågor 

som tar sikte på attityden hos informanten ställs till både de som är med i en certifierad 

förening, en ocertifierad förening eller IFK Kalmar. Genom att jämföra svaren kan vi se om 

det finns någon skillnad i alkoholkonsumtionen och deras attityder till alkohol i de olika 

grupperna. 

 

När vi funderade på hur våra enkäter bäst skulle bli besvarade tyckte vi att det var viktigt att 

komma ut och möta målgruppen face to face. Detta såg vi som positivt eftersom vi då fick 

möjligheten att förklara hur enkäten skulle fyllas i och kunde även besvara eventuella frågor 

som uppkom (jfr Robson, 2007, s.237, 242). En nackdel med att själva närvara är att 

ungdomarna kan känna press att det måste svara på enkäten då vi är där, samtidigt blir det ett 

tillfälle för oss att presentera hur materialet ska behandlas och klargöra att det är godtagbart 

att stå över. Fördelen som vi ändå ser med att dela ut enkäten själva är att bortfallet minskar. I 

de föreningar som vi var tvingade att lämna enkäter till någon ledare visade sig svara i mindre 

utsträckning än de vi själva besökte. En tanke vi hade om det var är att när ledaren till 

ungdomarna delade ut och samlade in enkäten så minskade risken att någon utomstående som 

ledaren kunde se på den ifyllda enkäten.  

 

Patel och Davidson (1994, s.88) menar att det är viktigt med instruktioner och att det finns en 

tydlighet runt enkäten och alla dess frågor. Det ska inte finnas något utrymme för att frågorna 

ska kunna tolkas annorlunda bland informanterna. Det är något vi känner att vi har lyckats 

med genom att låta testa enkäten i kombination med att vi försökt undvika vanliga fallgropar 

vid enkätstudier så som; att ha ett komplicerat språk, ha enkla frågor som inte är tvetydiga, 

undvika frågor som innehåller negationer eftersom de är svåra att förstå. Andra exempel på 

fallgropar är att ha ledande frågor samt att se till att frågan har samma innebörd oavsett 

bakgrund (Robson 2007, s.245f). Genom pilotstudien fick vi få fram ett verktyg som är 

tillförlitligt gång efter gång, resultaten skall inte påverkas av hur enkäten är utformad, utan av 

de informanter som tar del av enkäten (Denscombe, 2000, s.282).  

 

Holme och Solvang (1997, s.167ff) tar upp begreppen reliabilitet och validitet, de menar att 

det inte räcker med reliabel information utan att vi också måste mäta rätt sak, i detta fall är det 

viktigt att känna till så många orsaker som möjligt som kan påverka svaren i enkäten. Det är 
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av stor vikt att frågorna är utformade på ett sådant sätt att vi får svar på våra frågeställningar, 

vi har haft syftet och frågeställningar med oss i hela uppsatsens gång för att hela tiden utgå 

från dem. Frågorna kan vara fullkomligt reliabla men har vi inte ställt rätt frågor ger det oss 

ändå inget i slutänden, ett exempel kan vara om vi helt plötsligt tar med frågor om narkotika i 

enkäten när det inte tas upp i syftet. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2003, s.108) menar att 

validitet handlar om giltigheten, lyckas vi föra över våra antaganden, teorier och 

frågeställningar till mätbara frågor i enkäten har vi lyckats.  

 

7.4 Enkätens struktur 

Denscombe (2000, s.106f) menar att det finns tre grundprinciper för hur en enkät ska 

utformas, den första är att enkäten ska vara på ett sådant sätt att frågorna som ställs ska kunna 

användas till en analys. Forskaren ska inte genom enkäten påverka informanternas svar utan 

endast inhämta det informanterna redan tycker. Det andra är att enkäten skall bestå i en rad 

frågor där alla informanter tar del av exakt samma frågor. Detta krävs för att man i 

behandlingen av enkäten ska veta att alla svar kommer från identiska frågor. Den sista delen 

är att gå direkt till källan, alltså låt de som besitter kunskapen om syftet svara på frågorna. 

Dessa punkter uppfyller vi med vår enkät eftersom den är systematiskt utformad och vänder 

sig till målgrupp som tas upp i syftet med relevanta frågor. 

 

Enkäten kan ha två olika upplägg eller en blandning av dessa två, frågorna i en enkät ska som 

nämnts ovan vara standardiserade, frågorna får inte skilja sig åt utan måste vara identiska hos 

alla informanterna. Det som däremot kan skilja sig åt i enkäten är svarsalternativen. De kan 

vara fasta eller öppna, vid fasta svarsalternativ finns det ett antal svar som informanten ska 

kryssa i. Är det däremot öppna svarsalternativ får informanten möjlighet att själv skriva dit 

sitt svar, det kan vara allt från ett ord till flera meningar (Patel & Davidsson, 1994, s.60ff). 

Dock får inte svarsalternativen skilja sig åt mellan informanterna, samma frågor ska ha 

antingen fasta eller öppna svarsalternativ. Vi har valt fasta svarsalternativ i vår undersökning, 

utom en sista fråga som är öppen för informanterna. Med hjälp av de fasta svarsalternativen 

undersöker vi både fakta kunskaper så som kön, föreningstillhörighet osv. men också åsikter 

och attityder till alkohol (jfr Denscombe 2000, s.108f).  

 

Fasta svarsalternativ lade vi vår tyngdpunkt på, som vi nämnt ovan vill komma åt svar som är 

generaliserbara. Vi vill i form av siffror få fram skillnader och likheter i de certifierade, de 
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ocertifierade föreningarna samt IFK Kalmar. Vi vill på ett tydligt sätt få fram om Säker och 

trygg förenings alkoholförebyggande arbete har trängt ner till ungdomarna och fått önskad 

effekt och med fasta svarsalternativ anser vi att vi kan svara på våra frågeställningar.  

Enkäten utformade vi utan onödiga fackutryck och i huvudsak enkla frågor utan omotiverade 

antaganden. Frågorna ska vara tydliga för målgruppen och även korta och koncisa, att 

frågorna är genomtänkta i sin utformning är viktigt för att inget ska störa besvarandet av 

enkäten (Denscombe 2000, s.118ff). 

 

7.5 Pilotstudie 

Innan vi gick ut med enkäten bestämde vi oss för att testa enkäten på en mindre grupp 

ungdomar i samma ålder för att se hur de reagerade på frågorna samt se vilka svar vi skulle få. 

Testgruppen var födda 92 och gick i en idrottsklass på en gymnasieskola i Kalmar. Vi fick lov 

att ge enkäten till fyra elever och efteråt intervjuade vi en av dem om hur de tyckte att enkäten 

var. Genom att testa enkäten fick vi en möjlighet att justera svarsalternativen och upptäcka 

onödiga fel eller missförstånd innan utlämnandet av enkätstudien och sammanställningsfasen 

(jfr Robson 2007, s.241ff). Vi ansåg att det var viktigt att genomföra en testning av enkäten 

för att öka enkätens reliabilitet (jfr Patel och Davidson 1994, s.88). Patel och Davidson (1994, 

s.88) menar att man måste försäkra sig om att enkäten uppfattas och besvaras på det sätt som 

man tänkt sig. Efter pilotstudien ändrade vi några frågor som missuppfattades. Det vi 

kontrollerade i pilotstudien var om frågorna uppfattades på det sätt vi önskade och att inga ord 

som kunde missuppfattas fanns med. En annan sak vi studerade lite extra var hur svaren 

fördelade sig på frågorna. Var det vissa av svarsalternativ som blev ifyllda och i de fallen gick 

vi tillbaka och synade frågan ytterligare en gång. Vi ändrade ett par av frågorna och några av 

svarsalternativen efter pilotstudien, tack vare den anser vi att enkäten har blivit mer reliabel.  

7.6 Population 

Enligt SCB (2008) finns det cirka 800 ungdomar i varje årskull i Kalmar kommun, det 

innebär att antalet 14-16 åringar är ungefär 2400. Av dessa är det knappt 70 % som är 

föreningsaktiva (Kalmar kommun, 2007). Detta innebär att det är ca 1500 som ligger inom 

ramen för vår totalpopulation. I vår population kommer vi att utgå från de föreningar som är 

med i Säker och trygg förening och sedan jämföra med ocertifierade föreningar samt IFK 

Kalmar. Eftersom det uteslutande är idrottsföreningar som är med i Säker och trygg förening 

begränsas kontrollgruppen till samma typ av föreningar, alltså lag och individuella 
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idrottsföreningar. Vi valde detta eftersom att det finns skillnader i alkoholkonsumtion mellan 

olika föreningstyper enligt Trondman (2005) och vi vill inte att detta ska påverka resultatet. 

 

7.7 Urval  

Vi anser att det är intressant att se om arbetet med Säker och trygg förening har gett något 

resultat i föreningarna och därför valde vi att fråga hela grupper. Ett klusterurval blev därför 

det naturliga valet för oss. Holme & Solvang (1997, s.181, 186f) menar att klusterurval är att 

dela upp populationen i ganska stora delar och sedan välja mindre andelar ur dessa för att 

undersöka närmare. Vi valde att dela upp urvalet på olika föreningskategorier, individuella 

idrottsföreningar och lag idrottsföreningar samt både föreningar som arbetat med Säker och 

trygg förening samt föreningar som ej gjort det, samt IFK Kalmar. Vår urvalsram består av en 

lista med alla idrottsföreningar i Kalmar kommun som är registrerade hos Smålansidrotten, 

utifrån den listan valde vi slumpmässigt fram de föreningar vi lämnat ut enkäten till. Vi tog 

här ingen hänsyn till föreningens placering såsom stad eller land utan det vi utgick från var 

om föreningen i fråga var en individuell idrottsförening eller lag idrottsförening eftersom det 

var de parametrarna vi tagit med i våra frågeställningar. Vi har valt denna uppdelning därför 

att vi i tidigare forskning har uppmärksammat att det finns skillnader i alkoholkonsumtion i de 

olika grupperna. Utifrån den kunskapen ser vi att undersökning blir mer tillförlitlig om vi 

delar upp ungdomarna ur dessa grupper.      

  

Uppdelningen av föreningskategorierna och om de är med i Säker och trygg förening blir fyra 

huvudgrupper sen har vi även valt att studera IFK Kalmar. Föreningarna som ingår i dessa 

fem grupper blir vart och ett kluster. Vi använde oss av ett sannolikhetsurval och därför 

kommer en individ att ha en känd sannolikhet att denne ska komma med i urvalet. (Djurfeldt 

m.fl. 2003, s.107). Det var dock en större sannolikhet för ungdomarna i IFK Kalmar och 

ungdomarna i de certifierade föreningarna att komma med i undersökningen eftersom de 

föreningarna är färre än de som inte är certifierade. Vi utgick från att tillfråga lika många 

individer från de certifierade föreningarna som från de icke certifierade föreningarna, då blir 

konfidensnivån på resultatet från de certifierade högre eftersom urvalet är en stor andel av den 

totala populationen informanter i de certifierade föreningarna (Djurfeldt m.fl. 2003, s126f). 

Med IFK Kalmar fick vi helt enkelt nöja oss med de ungdomar som fanns i föreningen i vårt 

åldersspann, denna grupp blev på grund av det mindre än övriga grupper.  
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När vi valde urval var vi begränsade av att det är just effekten av Säker och trygg förening vi 

undersöker, därför var vi bundna till de certifierade föreningarna. När det gäller 

kontrollgruppen kunde vi valt att jämföra med vilka ungdomar som helst i samma ålder. Men 

med tanke på de skillnader i alkoholbruk som finns mellan ungdomar i olika 

föreningskategorier och som ligger i linje med Trondman (2005) kommer vi inte att göra så. 

Samma föreningstyper jämförs mot varandra annars kan skillnaderna i alkoholbruk mellan 

föreningskategorier vara större än effekten och därmed bli en felkälla som raderar ut en 

eventuell effekt av Säker och trygg förening. Att försöka undvika systematiska fel ökar 

validiteten i undersökningen (Djurfeldt m.fl. 2003, s108f).  

 

När vi kontaktade de olika föreningarna hade vi antecknat hur många i vår ålderskategori som 

fanns i föreningen. Detta gjorde vi för att vi ska kunna lämna enkäter till dem som är 

frånvarande så att de kan fylla i den i efterhand och på så sätt höja vår svarsfrekvens. Detta 

var viktigt för att undvika ett stort bortfall som är ett stort problem inom kvantitativa 

undersökningar (jfr Djurfeldt m.fl. 2003, s112f). 

 

7.8 Etiska överväganden 

Vi behöver inte kunna peka ut enskilda informanter för att få svar på våra frågeställningar och 

därför behöver inte informanterna uppge sin identitet (Patel & Davidson, 1994, s.63). 

Däremot kommer vi inte att anonymisera föreningarna helt och hållet, vi behöver i uppsatsen 

kunna ta upp skillnader och likheter mellan de föreningar som varit med i Säker och trygg 

förening och de som står utanför samt skillnader mellan olika föreningskategorier. Den 

enskilda föreningens resultat kommer att vara en del av en kategoris svar. När vi undersöker 

IFK Kalmar väljer vi att redovisa deras svar separat eftersom de jobbar annorlunda jämfört 

med övriga föreningar. IFK Kalmar välkomnade att deras svar skulle redovisas separat 

eftersom de var intresserade av att se hur deras arbete fungerat. Vi är tydliga mot föreningar 

och informanter med att föreningen inte är anonym men att informanternas anonymitet kan 

säkerställas (jfr Vetenskapsrådet). Genom att vara tydliga med detta tror vi att vi framstår som 

trovärdiga och seriösa vilket vi tror är en förutsättning för att enkätsvaren är uppriktiga.  

 

Frågor om alkoholbruk kan vara ett känsligt ämne hos de informanter vi planerar att tillfråga. 

Om det fanns en möjlighet att uppgifterna skulle hamna hos föräldrarna till informanterna 

eller tränaren så fanns det en möjlighet att svaren från informanterna inte blivit 
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sanningsenliga, det är något som Holme & Solvang (1997, s.335) understryker. Vi var oftast 

själva närvarande vid utdelandet och ifyllandet av enkäten, vi såg framförallt två styrkor med 

detta. Det första var att om vi närvarar så behöver inte tränaren finnas med när informanterna 

fyller i enkäten. Hade tränaren gått omkring i rummet vid ifyllandet och sedan samlat in dem 

så ansåg vi att det fanns en risk att han informanterna inte svarat sanningsenligt. Innan 

informanterna började fylla i enkäten informerade vi alltid om att det är till oss de kommer att 

lämna enkäten och inte via tränaren eller kompisen fram till oss. Fördelen vi såg var också att 

vi fanns till hands och kunde vara tydliga gällande vår sekrettes och beskriva hur 

informationen hanteras, men även kunna svara på frågor om enkäten och vår uppsats.  

Vi bestämde oss för att först vända oss till de berörda föreningarna och få ett godkännande av 

dem innan vi gick vidare till ledarna och sedan informanterna. På detta sätt hade vi alltid 

ryggen fri om någon undrar vad vi gjorde (jfr Vetenskapsrådet). Det var två föreningar som 

vid första kontakten inte lätt oss dela ut enkäten till informanterna. I kontakterna med de 

certifierade föreningarna hänvisade vi till det brev som företrädarna från Säker och trygg 

förening skickat ut innan vi inledde kontakten med föreningarna.  

Vi gav informanterna en möjlighet att avstå från att fylla i enkäten eller visa delar av den om 

de upplevde den som integritetskränkande eller påträngande. Det är något vi uttryckligen 

påtalade vid utlämnandet av enkäten, detta nämner även Robson (2002, s.501f) som en viktig 

aspekt i såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar. Patel och Davidson (1994, s.109f) 

menar att det är viktigt att värna om de enskilda informanternas integritet när resultatet 

redovisas. Det fanns även en möjlighet att kontakta oss i efterhand om någon vill ta tillbaka 

sitt svar eller om det finns frågor.  

 

Vi anser att användandet av enkätstudie som metod istället för att intervjua ett fåtal 

informanter ökar chansen för att de enskilda informanternas uppgifter inte skall gå att utläsa. 

Hade vi intervjuat 6-8 informanter i ett antal olika föreningar hade det varit lättare att få fram 

vem i gruppen som svarat vad.  

Nyttan med vår uppsats är att resultatet kan användas till att utveckla och effektivisera 

kommunens med Säker och trygg förening vilket kan leda till att färre ungdomar i 

föreningslivet råkar illa ut på grund av bruk av alkohol. I andra hand handlar detta om att vi i 

vår yrkesroll som socionomer kommer att bli mer kunniga på området. Under vårt 

yrkesverksamma liv kan vi arbeta preventivt med de frågor som berörs. 
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8. Resultat och analys 

8.1 Disposition 

I Resultat och analys avsnittet har vi valt att dela upp med två underrubriker; 

alkoholkonsumtion och attityd till alkohol. Inom var och en av delarna kommer vi först att 

presentera resultatet i form av diagram utan analys. Efter att resultatet för varje del 

presenterats följer en löpande analys direkt efter. 

 

Resultatet är baserat på svar från sammantaget 154 informanter uppdelade på 5 kategorier. 

Här kommer en redovisning av hur många tillfrågade samt svarande det var inom varje 

föreningskategori. Certifierade lagföreningar består av svar från 35 av 50 tillfrågade 

informanter, svaren kommer från 4 olika föreningar. Ocertifierade lagföreningar består av 

svar från 39 av 50 tillfrågade informanter, svaren kommer från 4 olika föreningar. Certifierade 

individuella föreningar består av svar från 35 av 49 tillfrågade informanter, svaren kommer 

från 4 olika föreningar. Ocertifierade individuella föreningar består av svar från 27 av 44 

tillfrågade informanter, svaren kommer från 5 olika föreningar. IFK Kalmar består av svar 

från 18 av 22 tillfrågade informanter. 

Det samanlagda antalet svarande informanter är 154 av 215 vilket innebär en svarsfrekvens på 

72 %. Generellt sätt är bortfallet jämt fördelat över de olika föreningskategorierna med 

undantag av de ocertifierade individuella föreningarna där svarsfrekvensen är 61 %. Detta gör 

att resultatet i just den kategorin är osäkrare än i det övriga urvalet.       

 

8.2 Alkoholkonsumtion 

Det första diagrammet vi tar upp kretsar kring vår första frågeställning om hur 

alkoholkonsumtionen ser ut i de olika föreningskategorierna. Eftersom att antalet svaranden i 

de olika kategorierna skiftar något har vi valt att redovisa svaren i procent för att tydliggöra 

skillnaderna.  
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Diagram 1: Informanternas alkoholkonsumtion fördelat på certifierade och ocertifierade lag 

och individuella föreningar samt IFK Kalmar. (n=151) 
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Ovan ser vi hur certifierade lagföreningar har något fler som har druckit alkohol än de 

ocertifierade lagföreningarna. De certifierade lagföreningarna hade 43 % som uppgav att de 

aldrig hade druckit alkohol medan de ocertifierade har 49 % som uppger att de inte har 

druckit. Det betyder alltså att det är fler ungdomar som aldrig druckit alkohol i de 

ocertifierade lagföreningarna jämfört med de certifierade lagföreningarna. Utav andelen som 

har druckit i de ocertifierade lagföreningarna är det en högre andel, cirka 13 % som uppger att 

de dricker minst en gång i månaden men inte varje vecka. I de certifierade lagföreningarna är 

det 6 % som dricker en gång i månaden men inte varje vecka. De som har det mest 

utmärkande resultatet när det gäller alkoholbruket i vår studie är IFK Kalmar som har 72 % av 

de svarande som uppger att de inte har druckit. 17 % i IFK Kalmar uppger att de dricker minst 

en gång i månaden men inte varje vecka. Eftersom IFK Kalmar endast har damlag är det mer 

rättvist att jämföra siffrorna med vad tjejerna i de certifierade lagföreningarna svarat. De 

svaren skiljer sig inte så mycket från det totala det är fortfarande 43 % som uppger att de inte 

har druckit. Dock är det något fler som dricker minst en gång i månaden men inte varje vecka, 

9 %.  

 

Bland de individuella föreningarna ser vi att de certifierade föreningarna skiljer sig åt mot de 

ocertifierade. Det är 57 % av informanterna i de certifierade föreningarna som uppger att de 

aldrig druckit alkohol medan de i de ocertifierade föreningarna är 44 %. Tendensen är alltså 

att det är färre som druckit alkohol i de certifierade individuella föreningarna. I de 
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ocertifierade föreningarna är det 4 % som dricker minst en gång i veckan medan det inte är 

någon i de certifierade.  

 

Med nedanstående diagram vill vi visa att det finns skillnader i alkoholkonsumtionen 

beroende på om informanten känner till om dennes förening arbetar med alkoholfrågor. 

Diagrammet är till för att komplettera diagram 1 eftersom vi inte såg några större skillnader 

mellan de certifierade och de ocertifierade föreningarna.      

 

Diagram 2: Alkoholkonsumtion uppdelat på om informanterna vet om deras förening arbetar 

med alkoholfrågor på något sätt. (n=154)  
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Här kan vi skönja en skillnad i alkoholkonsumtion beroende på om informanten vet om att 

den egna föreningen jobbar med alkoholfrågor eller inte. 62 % av de informanter som vet att 

föreningen jobbar med alkoholfrågor uppger också att de aldrig har druckit alkohol. I de här 

siffrorna är hela urvalet med. Bland dem som visste att deras förening inte jobbar med 

alkoholfrågor var det 36 % som aldrig hade druckit alkohol. Det är även intressant att notera 

att de som var osäkra på om deras förening jobbade med frågorna hade druckit alkohol i 

mindre utsträckning än de som visste att föreningen inte jobbade med alkoholfrågor. 56 % av 

de osäkra uppgav att de aldrig hade druckit alkohol.  
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Med diagram 3 vill vi visa hur debutålder fördelar sig mellan de olika föreningskategorierna. 

Målet med alkoholarbetet är inte bara att minska alkoholbruket hos ungdomarna utan också 

att skjuta fram alkoholdebuten (Kalmar kommun, 2006).  

 

Diagram 3: Debutåldern uppdelat på certifierad, ocertifierad förening och individuell och 

lagförening samt IFK Kalmar. (n=74) 
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Bland de certifierade lagföreningarna är det fler som debuterat sent än i de ocertifierade 

lagföreningarna. Bland dem som debuterat som 13 år eller yngre är det 15 % bland de 

certifierade föreningarna och 30 % bland de ocertifierade lagföreningarna. I IFK Kalmar är 

det ingen som debuterat 13 år eller yngre. Bland de individuella föreningarna ser vi även här 

en skillnad mellan certifierade som har 25 % som debuterat vid 13 års ålder eller yngre och de 

ocertifierade som har 37 % sam debuterat vid 13 års ålder eller yngre. Bland dem som gjort 

sin alkohol debut är det 53 % som debuterade vid 14 års ålder. Enligt Kalmar kommuns 

drogvaneenkät är snitt åldern för alkoholdebut i Kalmar kommun 13-13,5 år (Kalmar 

kommun 2006).  

 

 I diagrammet nedan visar vi hur många av informanterna i de olika föreningskategorierna 

som känner till om deras förening arbetar med alkoholfrågor. Enligt Vedung (1998, s.178ff) 

är en av framgångsfaktorerna vid en implementering att en hög andel av brukarna känner till 

syftet med implementeringen.  
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Diagram 4: Andel som visste om att deras förening arbetade med alkoholfrågor uppdelat på 

certifierade och ocertifierade lag och individuella föreningar samt IFK Kalmar. (n=154) 
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Tabellen ovan visar att det är få informanter i samtliga föreningskategorier förutom IFK 

Kalmar som vet om att deras förening arbetar med alkoholfrågor. I diagrammet ser vi att det 

är 3 % av både certifierade och ocertifierade lagföreningar som vet om att deras förening 

arbetar med alkoholfrågor. En möjlig tolkning av detta är att Säker och trygg förening inte 

ligger bakom och påverkar resultatet, varken i positiv eller negativ riktning. Enligt Vedung 

(1998, s.178ff) är det en viktig framgångsfaktor för en implementering som Säker och trygg 

förening kan anses vara att informationen tränger hela vägen ner från politiker via tjänstemän 

och förenings ledare till ungdomarna i respektive förening. Enligt resultatet är det 3 % i de 

certifierade lagföreningarna som vet om att den egna föreningen jobbar med alkoholfrågor 

som är en del av Säker och trygg förenings policyarbete. Över 70 % uppger att de är osäkra på 

om deras förening arbetar med alkoholfrågor. Detta kan indikera att informanterna ändå har 

en aning om att föreningen arbetar med frågorna. Men dessa siffror visar ändå på att det Säker 

och trygg förening vill förmedla ändå inte har nått ner till de informanter det berör i de 

certifierade lagföreningarna i Kalmar. Tar vi då en titt på diagram 1 och de certifierade och 

ocertifierade lagföreningarna kan vi förstå varför det inte är några större skillnader på 

alkoholkonsumtionen i dessa grupper. Den lilla skillnad som ändå finns till ocertifierade 

lagföreningars fördel kan förklaras med att snitt hos den gruppen är ca 0.4 år lägre än hos de 

certifierade lagföreningarna (Bilaga 2, diagram 11). Eftersom att fler ungdomar har debuterat 

vid en högre ålder (Kalmar Kommun, 2006) finns det anledning att tro att detta ligger bakom 

skillnaden snarare än Säker och trygg förening.     
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Om vi då tittar närmare på de certifierade och de ocertifierade individuella föreningarna ser vi 

en högre andel som aldrig druckit alkohol i de certifierade föreningarna. Här har 

implementeringen av Säker och trygg förening varit mer lyckosam då vi kan se i diagram 1 

och diagram 4 att det är fler i de certifierade föreningarna som aldrig druckit alkohol och att 

de i högre utsträckning än i lagföreningarna känner till att deras förening arbetar med 

alkoholfrågor.  

 

IFK Kalmar uppvisar den högsta andelen av informanter som inte druckit alkohol under det 

senaste halvåret. Enligt diagram 4 ser vi att implementeringen av deras arbete mot alkohol i 

föreningen är väl förankrat bland spelarna, vilket kan tyda på att implementeringen lyckats i 

hög utsträckning (jfr Vedung, 1998). Det är 17 % av IFK Kalmars informanter svarat att de 

dricker alkohol en gång i månaden men inte varje vecka. Totalt är den siffran 7 % i hela 

urvalet. Detta kan tolkas utifrån att de i större utsträckning är påverkade av grupptryck. 

Nilsson (1993, s.24ff) menar att grupptryck förekommer i alla mindre grupper med 

gemensamma mål och i synnerhet bland ungdomar. I diagram 8 ser vi att informanterna i IFK 

Kalmar kan vara mer känsliga för grupptryck än det övriga urvalet. Detta kan innebära att det 

är svårt att bryta mot trycket att inte dricka alkohol, men när det väl sker förloras statusen i 

gruppen och då finns det inget som hindrar personen i fråga att dricka mer. Att informanterna 

i IFK Kalmar dricker oftare när de väl dricker kan förklaras med att gruppen har en snittålder 

på 16 år medan urvalet som helhet har en snittålder på 15.4 år.       

 

Enligt Trondman (2005) har lagföreningar ett högre alkoholbruk än individuella föreningar, 

men det är inte något som vi kan upptäcka i vår undersökning. Däremot kan vi styrka 

Trondmans (2005) antagande om att föreningsidrottande ungdomar dricker mer alkohol än de 

icke aktiva i samma ålder. Enligt Kalmar Kommun (2006) har 40 % av killarna och 49 % av 

tjejerna druckit alkohol under det senaste halvåret. Om vi jämför det med de siffror som vi fått 

fram så ligger det något över snittet i Kalmar Kommun med 44 % av killarna och 51 % av 

tjejerna som druckit alkohol under det senaste halvåret. (Bilaga 2, diagram 9)   

 

Resultatet i diagram 2 visar att en hög medvetenhet om att föreningen arbetar med 

alkoholfrågor hänger ihop med en lägre alkoholkonsumtion hos informanterna. Diagrammets 

resultat är hämtat från samtliga föreningskategorier där informanterna vet om att föreningen 

arbetar med alkoholfrågor. Oavsett hur föreningen arbetar med alkoholfrågor är det viktigare 

hur arbetet förankras hos ungdomarna än på vilket sätt man arbetar. I Bilaga 2, diagram 12 ser 
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vi hur informanterna själva ville att deras förening skulle jobba med alkoholfrågor. En 

fundering man också kan ha är om det är de ungdomar som redan från början är mer 

restriktiva mot alkohol som också är de ungdomar som lägger märke till hur föreningen 

arbetar med alkoholfrågor.  

 

I IFK Kalmar var det störst andel i procent som visste om att föreningen arbetade med 

alkoholfrågor. I IFK Kalmar har föreningen själv initierat sitt alkoholförebyggande arbete och 

där är också resultatet tydligare än hos de klubbar där påbudet om policyarbete kring alkohol 

har kommit uppifrån.(jfr Johnson, 1992). Det är intresseväckande att 30 % av informanterna i 

IFK Kalmar som uppgav att de var osäkra på om deras förening jobbade med alkoholfrågor, 

när föreningen enligt egen utsaga jobbar väldigt aktivt med denna fråga.  

  

8.3 Attityd till alkohol 

Diagrammet nedan visar informanternas attityd till alkohol och deras kunskap om deras 

förening arbetar med alkoholfrågor.   

 

Diagram 5: Informanternas attityd till alkohol i relation till deras uppfattning om föreningen 

arbetar med alkoholfrågor. (n=151) 
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I diagrammet ovan går det att urskilja vissa tendenser mellan de informanter som vet att 

föreningen arbetar med alkoholfrågor, de som tillhör en föreningen som inte jobbar med 

alkoholfrågor och de som är osäkra på om föreningen gör det eller inte. Visserligen kan det 

även bero på det resonemang som vi tidigare tog upp om att de ungdomar som är mest 

restriktiva också är de som uppmärksammar arbetet med alkoholfrågor mest. De informanter 

som uppger att föreningen arbetar med alkoholfrågor ligger klart över snittet i den totala 

populationen med en mer restriktiv hållning till alkohol, 55 % hamnar i den kategorin. Bland 

de informanter som uppger att föreningen inte arbetar med alkoholfrågor ligger samma siffra 

på 22 % som har en restriktiv hållning till alkohol. De informanter som är osäkra om 

föreningen arbetar med alkoholfrågor ligger cirka mittemellan de två andra grupperna, de 

hamnar på 34 %. Tittar vi sen på de informanter som återfinns i gruppen med en positiv 

hållning till alkohol återfinns den största gruppen bland de informanter som uppger att 

föreningen inte arbetar med alkoholfrågor, 24 %. Samma siffra hos de informanter som tillhör 

en förening som arbetar med alkoholfrågor är 9 %, alltså mindre än hälften så många. Även 

här hamnar de informanter som är osäkra om föreningen arbetar med alkoholfrågor 

någonstans mittemellan de andra två grupperna, 15 %. Bland de informanter som är mycket 

positiva i sin attityd till alkohol är det 3 % av informanterna som uppger att deras föreningar 

arbetar med alkoholfrågor som har en mycket positiv attityd till alkohol. Hos informanterna 

som uppgett att föreningen inte arbetar med alkoholfrågor är det istället 10 % som har en 

mycket positiv attityd till alkohol. 

 

I de kommande två diagrammen tar vi upp informanternas attityd till alkohol fördelat på 

föreningskategori och kön. Attitydskattningen bygger på 10 frågor (Bilaga 1, fråga 12, A-H 

samt J-K) Det första diagrammet tar upp killarnas attityd och det andra tar upp tjejernas 

attityd till alkohol.   
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Diagram 6: Killarnas attityd till alkohol uppdelat på föreningskategori. (n=49) 
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För att kort nämna diagrammet ovan är det en skillnad mellan de certifierade föreningarna och 

de ocertifierade. De certifierade uppvisar siffror där 50 % har en restriktiv hållning till 

alkohol, medan de ocertifierade ligger på 31 % respektive 25 %.  

 

Diagram 7: Tjejernas attityd till alkohol uppdelat på föreningskategori. (n=98) 
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Här går det inte på samma sätt som bland killarna att se likheter mellan de certifierade och de 

ocertifierade föreningarna när man tittar på deras attityd till alkohol. De två grupper som är 

mest restriktiva till alkohol är IFK Kalmar och de certifierade individuella föreningarna, de 

har 67 % respektive 71 % som är restriktiva eller mycket restriktiva till alkohol. Bland de 

certifierade individuella föreningarna är det också 23 % som var mycket restriktiva till 

alkohol. Det är lagföreningarna som har en mest positiv attityd till alkohol och då framför allt 

de certifierade lagföreningarna som har sammanlagt 43 % i kategorierna positiv hållning och 

mycket positiv hållning till alkohol, det är mer än dubbelt så många som i de individuella 

föreningarna.  

 

Om vi jämför killarnas och tjejernas attityder till alkohol så ser vi att tjejerna i lagföreningarna 

har en mer positiv inställning till alkohol än killarna i lagföreningarna. Bland de individuella 

föreningarna uppvisas motsatta siffror, där är det istället killarna som har en mer positiv 

hållning till alkohol än tjejerna. Vilket leder till att de totala siffrorna bland killar och tjejer 

inte uppvisar några större skillnader. 

 

Bland killarna såg vi inga skillnader när det gäller lagföreningarna. Det är något som vi kan 

relatera till det vi tog upp ovan om att en stor del av informanterna i lagidrottsföreningar inte 

kände till att föreningen jobbade med alkoholfrågor. Enligt Vedung (1998, s.178ff) krävs det 

att implementeringen når fram till informanterna för att den ska ha en chans att lyckas.  

När det gäller de individuella föreningarna var det fler generellt som uppgav att deras 

förening arbetade med alkoholfrågor både bland tjejer och killar. Trots att dessa siffror är lika 

mellan certifierade och ocertifierade föreningar skiljer sig attityden. Detta kan tyda på att 

Kalmar kommuns certifieringsarbete med Säker och trygg förening är bättre än det sätt som 

ocertifierade arbetar på gällande attityder till alkohol. En iakttagelse vi gjorde när vi besökte 

de certifierade individuella föreningarna var att föreningarna arbetade med frågorna även 

innan Kalmar kommuns kom in i bilden, det kunde vara regler som säger att man inte får 

dricka om man tävlar inom idrotten eller påbud från sportens centrala organisation om en viss 

hållning till alkohol.  

Detta sammantaget med Säker och trygg förenings arbete kan vara en anledning till att de 

certifierade individuella föreningarna uppvisar en mer restriktiv hållning till alkohol. Att de 

certifierade föreningarna har andra incitament till att arbete med alkoholfrågor gör att 

styrningen inte endast kommer uppifrån Kalmar kommun utan att de på eget initiativ eller 

genom den egna sporten fått iden att arbeta med alkoholfrågor (jfr Johnson, 1992). 
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Vi kan hos tjejerna se samma tendenser som hos killarna i lagföreningarna, de uppvisar inga 

större skillnader i deras attityd till alkohol, det tror vi även här hänger ihop med att 

lagföreningarna både de certifierade och de ocertifierade inte i någon större utsträckning 

kände till att deras förening arbetade med alkoholfrågor. Däremot ser vi att lagföreningen IFK 

Kalmar lyckats i implementeringen och detta beror på att en stor del av ungdomarna i 

föreningen känner till att föreningen jobbar med dessa frågor (jfr Vedung, 1998). 

IFK Kalmar har själva initierat att arbeta med alkoholfrågor i form av kontraktsskrivande och 

information om alkohol. Det leder enligt Johnson (1993, s.16f) till att de inblandade blir 

motiverade än om någon utifrån kommer med ett påbud att börja jobba på det sättet.  

 

Bland attityd påståenden i enkäten hade vi även en fråga som berörde ungdomarnas påverkan 

av grupptryck. Det var visserligen endast en fråga som berörde grupptryck och därför minskar 

tillförlitligheten i svaren, men vi vill ändå nämna resultatet. I bilaga 2 diagram 8 kan vi se hur 

ungdomarna har svarat, det som är värt att nämna är att ungdomarna i IFK Kalmar uppgett att 

de blir påverkade av grupptryck i större utsträckning än övriga ungdomar. Enligt vår 

förförståelse hade vi trott att individer som är med i en lagförening skulle vara mer påverkbara 

för grupptryck. Enligt Nilsson (1993, s.47ff) är det naturligt att de grupper som har en 

gemensam målsättning vilket lagföreningarna har i större utsträckning än individuella också 

är mer påverkbara för grupptryck. De certifierade lagföreningarna och IFK Kalmar är enligt 

vår undersökning mer påverkade av grupptryck gällande alkohol. Att informanterna i de 

certifierade lagföreningarna är mer utsatta för grupptryck än i de individuella föreningarna 

kan förklaras med det Nilsson (1993, s.31, 35) säger om att gemensam målsättning ökar 

risken för påverkan av grupptryck. 

 

Sammanfattning av resultat i relation till frågeställningarna  

Alkoholkonsumtionen i certifierade föreningar skiljer sig från bruket i de ocertifierade 

föreningarna då det är fler informanter i de certifierade föreningarna som har druckit alkohol. 

57 % i de certifierade och 51 % i de ocertifierade föreningarna hade druckit alkohol någon 

gång. I IFK Kalmar var det 28 % som uppgav att de druckit alkohol. Bland de ocertifierade 

föreningarna och i IFK Kalmar var det fler informanter som uppgav att de drack oftare 

jämfört med informanterna i de certifierade föreningarna. 
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I skillnader i attityd uppvisar de certifierade siffror där 50 % har en restriktiv hållning till 

alkohol, medan de ocertifierade ligger på 31 % respektive 25 %. Detta gäller enbart killarna. 

Bland tjejerna är skillnaderna små mellan certifierade och ocertifierade lagföreningar. De två 

grupper som uppvisar den mest restriktiva attityden till alkohol är IFK Kalmar och de 

certifierade individuella föreningarna, de har 67 % respektive 71 % som är restriktiva eller 

mycket restriktiva till alkohol. 

Informanterna i de olika föreningskategorierna kände generellt sett sällan till att deras 

förening jobbade specifikt med alkoholfrågor. Bland de certifierade lagföreningarna var det 3 

% som visste om att föreningen jobbade med detta. I de certifierade individuella föreningarna 

var det 33 % som visste om att föreningen jobbade med detta. I IFK Kalmar var samma siffra 

72 %. 

Bland dem som är med i en lagförening var det marginellt fler som druckit alkohol någon 

gång undantaget lagföreningen IFK Kalmar där det var färre än genomsnittet. Skillnader i 

attityden till alkohol är enligt undersökningen större än skillnaden i alkoholkonsumtion 

mellan lag och individuella föreningar. Bland tjejerna är det 35 % av informanterna i 

lagföreningar som har en positiv eller mycket positiv inställning till alkohol. Samma siffra i 

de individuella föreningarna var 16 %. Killarnas resultat visade mindre skillnader mellan 

grupperna men här var det informanterna i de individuella föreningarna som i något större 

utsträckning hade en positiv inställning till alkohol. 

  

9. Avslutande diskussion 

Arbetet med att undersöka Säker och trygg förening i relation till dem som inte arbetar med 

alkoholfrågor och IFK Kalmar som arbetar annorlunda har satt igång mycket tankar hos oss. 

Vårt resultat visar små skillnader när det gäller alkoholkonsumtion bland grupperna 

undantaget IFK Kalmar som har en lägre alkoholkonsumtion än övriga grupper vi undersökt. 

Betyder det att IFK Kalmars alkoholförebyggande arbete är bättre än Kalmar kommuns Säker 

och trygg förening? Den frågan kan inte besvaras med ett ja eller nej utan måste brytas ner i 

mindre bitar.  

Utifrån implementeringsteorin ser vi att IFK Kalmar lyckats bättre med att nå ut med sitt 

budskap än Kalmar kommun, detta kan förklaras med att IFK Kalmar har arbetat länge med 

de här frågorna samt att de har en mindre grupp att nå samtidigt som de är flera som arbetar 

med frågorna i föreningen. Kalmar kommun jobbar mycket bredare med sitt 
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alkoholförebyggande arbete än IFK Kalmar, som egentligen är ett exempel på vad Kalmar 

kommun vill uppnå i fler föreningar (Även om IFK Kalmar inte valt att gå in i Säker och 

trygg förenings certifierings arbete). En viktig fråga i sammanhanget är ju om ungdomar ändå 

påverkas av ett alkoholförebyggande arbete även om de inte känner till det?  

Jämför vi arbetssätten utifrån begreppet effektivitet är det tydligt att IFK Kalmar nått längre 

eftersom de har fått ett resultat när det gäller alkoholkonsumtionen hos ungdomarna. Säker 

och trygg förening å andra sidan har en stor potential att inspirera och uppmuntra många 

föreningar till att arbeta med frågorna på sitt sätt.  

 

I vår undersökning ställer vi frågan till ungdomarna hur de själva vill att deras förening ska 

arbeta med alkoholfrågan. Här är det flera av ungdomarna som uppger att de vill ha ett 

kontrakt mot alkohol eller liknande än de som vill ha en policy. Det är också många som 

anger andra sätt de vill att deras förening ska arbeta på. Det visade sig när vi tittade lite 

närmare på siffrorna att det var de som hade kontrakt som ville ha lite friare tyglar och de som 

hade ett annat arbetssätt som i högre utsträckning ville ha kontrakt mot alkohol. Det kan ju 

vara så att gräset alltid är grönare på andra sidan eller så är det så att detta tyder på att det är 

viktigt för alla som arbetar med frågorna att vara lyhörda för hur nya grupper av ungdomar 

och ledare vill arbeta. Ett arbetssätt som tidigare fungerat i en förening inte behöver fungera 

när en ny grupp ungdomar ansluter till laget.  Genom att göra det ökar motivationen i takt 

med inflytandet över arbetet. Ser vi strikt till resultatet kan vi säga att kontrakt mot alkohol är 

mer populärt än andra arbetssätt. I mötet med IFK Kalmar förstod vi att föreningen och dess 

ungdomar värderar klubbens arbete högt. Föreningsledare och ungdomar i klubben berättar att 

ungdomarna slipper mycket press från jämnåriga när det gäller att dricka alkohol då de kan 

hävda att de har kontrakt på att de inte får dricka alkohol. Till och med utomstående som inte 

har kontrakt har sagt att de är med i IFK Kalmar och på så sätt använt klubben som skäl för att 

inte dricka alkohol.  

 

Vad gör alkoholförebyggande arbete för nytta i det långa loppet? Det vi kan säga mot 

bakgrund av tidigare forskning inom området är att föreningsidrottande ungdomar dricker mer 

än genomsnittet för jämnåriga. Detta betyder att föreningsaktiva är en viktig grupp att nå med 

det alkoholförebyggande arbetet. När det gäller IFK Kalmar såg vi en liten tendens i resultatet 

att den minoritet som faktiskt trotsade kontraktet och drack alkohol drack oftare än 

genomsnittet i vår undersökning. Vi funderar på om detta tyder på att kontraktsskrivandet i sig 

bara verkar tillfälligt. När någon bryter kontraktet eller när kontraktet går ut vid 16 års ålder 
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så ska individen ta igen det den missat och då är vi tillbaka på ruta ett igen. Denna effekt tror 

vi motverkas genom att IFK Kalmar informerar om idrott och alkohol samt pratar om hur 

alkoholen påverkar idrottsprestationen. Att ungdomarna dessutom förskjuter sin alkoholdebut 

alternativt gör ett uppehåll under kontraktstiden minskar risken för missbruk senare i livet 

eftersom de som har en stor konsumtion i låg ålder löper större risk för att hamna i ett alkohol 

missbruk senare i livet.  

 

Säker och trygg förenings arbete har inte pågått lika länge som IFK Kalmars men vi tror att 

arbetssättet har en stor potential. Arbetet är brett både när det gäller åldrar på de 

föreningsaktiva, ledare och föreningskategorier. Idrottsföreningar i allmänhet och 

lagidrottsföreningar i synnerhet är ofta medvetna om att deras medlemmar oftare dricker 

alkohol men ibland kan myten om föreningsaktiviteten som något hämmande på 

alkoholkonsumtion. Den uppfattningen är viktig att bryta och bara insikten om att en förening 

faktiskt behöver genomföra ett kvalitetsarbete på det området är viktig. Den sponsring som 

finns i lagidrottssammanhang från framförallt ölbryggerier bidrar till bilden att alkohol och 

viss idrott hör ihop. För att den bilden ska brytas behövs det övergripande arbete på flera 

nivåer. Det är inte säkert att en satsning mot enbart ungdomarna hjälper när idrotten i stort 

sänder ut andra signaler.  

 

Säker och trygg förening är medveten om problematiken och går inte in med pekpinnar i 

bemötandet med den enskilda föreningen utan försöker att sätta igång en process oavsett var 

föreningen befinner för tillfället. Andelen ungdomar i de certifierade föreningarna som visste 

om att föreningen arbetade med alkoholfrågor i form av policy eller liknande var mycket låg i 

samtliga föreningar. Detta visar svårigheten med att implementera något nytt. Här tror vi att 

det finns mycket att arbeta med för att arbetet ska bli mer effektivt. För de föreningar som inte 

har varit med i säker och trygg förening länge är det naturligt att informationen inte har nått så 

långt än. De föreningar som varit med länge med ändå inte lyckats tränga ner med budskapet 

till ungdomarna behöver ta nya tag. Om föreningen vill få fler ungdomar som dricker mindre 

alkohol eller väljer att debutera senare krävs det att det alkoholförebyggande arbetet tränger 

ner till ungdomarna i föreningen.  

Nyckeln till att lyckas bättre med detta är att Säker och trygg förening får ett starkare 

brukarperspektiv i sitt arbete. Vi tror att en framkomlig väg är att informera mer i skolor och 

på idrottsevenemang för att förbereda ungdomarna på att de kommer till deras förening. Att i 

kontakten med föreningsledare lägga större vikt vid att engagera ungdomarna från början tror 
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vi också är viktigt. Om det blir ledarna som ensamma skriver en policy för att göra föreningen 

mer attraktiv genom en certifiering så de får in fler medlemmar kommer det som skrivs inte få 

så stor verkan på föreningens ungdomar. Nu överdriver vi lite men poängen är att 

ungdomarna själva behöver få komma till tals när det gäller både vad föreningen ska stå för 

när det gäller alkohol samt hur alla ska jobba med detta. Delaktigheten gör att ungdomarna 

automatiskt känner till arbetet och detta skapar också engagemang då man får vara med och 

bestämma.    

 

I slutändan tror vi att förändringsarbete handlar om attityder och normer kring alkohol 

eftersom attityder styr ungdomarnas handlande i framtiden långt efter att de slutat 

föreningsidrotta eller att kontraktet mot alkohol har tagit slut. Resultatet visar att attityden till 

alkohol är något mer restriktiv hos ungdomarna i föreningar som arbetar med frågorna jämfört 

med dem som inte gör det. Skillnaden är inte så stor mellan de olika arbetssätten vilket tyder 

på att det viktigaste är att arbeta med frågorna inte i första hand arbetets gestaltande. 

 

För att säga mer om Säker och trygg förening än vad vi kan göra med vår kvantitativa 

undersökning behöver det göras studier på en större population. Detta behövs eftersom vissa 

svarskategorier innehåller för få informanter för att det ska vara möjligt att generalisera svaren 

hos ungdomarna. I det stora hela tror vi ändå att undersökningen ger en fingervisning om vart 

Säker och trygg förening, IFK Kalmar och andra står när det gäller våra frågeställningar och 

vi hoppas att föreningarna kan ta ett avstamp utifrån detta och på sikt förbättra sitt 

alkoholförebyggande arbete mot föreningsaktiva ungdomar.     
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Den här enkäten är en del av vårat uppsatsarbete fram till januari 2009. Uppsatsen är på C-

nivå inom socialt arbete på humanvetenskapliga institutionen i Kalmar. Uppsatsen är en del i 

vår utbildning till socionomer och syftet med den är att utöka våra kunskaper om 

alkoholvanor och attityder till alkohol bland ungdomar som är föreningsaktiva. Det vi är 

intresserade av att undersöka Kalmar kommuns arbete med ”Säker och trygg förening”. Vi 

vänder oss till dig som är född 92-93 med vår enkät. Vi ber dig att fylla i enkäten självständigt 

utan att fråga eller titta på någon annan. Du får vara helt anonym och vi ber dig därför att 

inte skriva namn på din enkät. Om du av någon anledning inte vill fylla i enkäten eller vill 

hoppa över enskilda frågor kommer vi att acceptera det. Försök att besvara alla frågor med de 

svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. Om du har någon fråga går det bra att räcka upp 

handen medan du fyller i enkäten så ska vi försöka hjälpa till. Tänk på att du är tyst tills alla i 

gruppen har besvarat enkäten. 

 

Tack på förhand! 

 

Högskolan i Kalmar: 

Studenter: Mikael Solinger & Peter Almheden 

070-775 66 55, 070-938 37 55 

Handledare:  Erik Wesser:  

 0480-446969, 070-839 23 60 
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Attityd och alkoholvaneenkät till föreningsaktiva ungdomar 
1. Kille□  Tjej□  
2. Född år 19 ______ 
 
3. Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, mm) det senaste 
halvåret?  

□Har aldrig druckit alkohol – GÅ VIDARE TILL FRÅGA 9  

□Ja, men mer sällan än 1 gång per månad 

□Ja, minst 1gång per månad men inte varje vecka 

□Ja, 1 gång per vecka 

□Ja, 2 gånger per vecka eller oftare 
 
4. Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? 

□Ja, alltid 

□Ja, ofta 

□Ja, någon gång ibland  

□Nej, aldrig 
 
5. Hur gammal var du när du drack alkohol första gången? 

□11 år eller yngre 

□12 år 

□13 år 

□14 år 

□15 år eller äldre 
 
6. Tillsammans med vilka dricker du oftast alkohol?  

□Tillsammans med föräldrar 

□Tillsammans med syskon 

□Tillsammans med mestadels kompisar i föreningen 

□Tillsammans med mestadels kompisar som inte är med i föreningen 

□Organiserade föreningsfester 

□Ensam  
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7. Hur kom du i kontakt med alkohol första gången? 

□Genom föräldrar 

□Genom syskon 

□Genom lagkamraterna 

□Genom andra kompisar 

□Genom tränaren/ledaren 

□Någon annan 
 
8. Vet din tränare om att du dricker alkohol? 

□Ja 

□Nej 

□Vet ej 
 
9. Jobbar din förening med alkoholfrågor? (T.ex. gruppdiskussion, föreläsningar, 
policyarbete mm) 

□Ja  

□Nej 

□Vet ej 
 
10. På vilket sätt arbetar din förening med alkoholfrågor? 

□Gruppdiskussioner 

□Policy arbete 

□Föreläsningar eller kampanjer 

□Samarbete med föräldrar 

□Ett annat alternativ: _______________________________ 

□Vet ej 
 
11. Hur tycker du att din förening ska jobba för att minska alkoholbruket i er 
åldersgrupp? 

□Förbud, där ett kontrakt reglerar att du inte får dricka när du är med i föreningen 

□ Idrottare och tränare/ledare tillsammans bestämmer vad som ska gälla angående alkohol i 
föreningen 

□Information om alkoholens inverkan på idrottarens prestation 

□Tränare och ledare ska vara goda föredömen 

□Tycker inte att föreningen ska jobba med det 
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12. Påståenden (Nu ber vi dig svara på ett antal påståenden svara med det alternativ som 
stämmer bäst, kryssa endast i ett av följande alternativ.) 
 
Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra  Stämmer helt 
 
A. Det är alldeles för lätt för ungdomar att få tag i alkohol  

□  □  □  □ 
B. Jag tycker att åldersgränsen för att köpa alkohol på systemet ska sänkas från 20 till 18 år  

□  □  □  □ 
C. Det är ok att idrottsstjärnor gör reklam för alkohol  

□  □  □  □ 
D. Det är ok om min ledare bjuder in laget/gruppen till en fest hemma hos honom/hon där det 
bjuds på små mängder alkohol.  

□  □  □  □ 
E. Jag tycker att en idrottare som går i årskurs 9 kan dricka 1 gång per vecka och fortfarande 
satsa på sin idrott.  

□  □  □  □ 
F. Jag tycker det är ok att dricka alkohol kvällen innan tävling/match.  

□  □  □  □ 
G. Om jag tycker en lagkamrat dricker för mycket, skulle jag säga till denne att ta det lugnare.  

□  □  □  □ 
H. Det är svårt att vara en del av laget/gruppen utan att vara med på lagfesterna.  

□  □  □  □ 
I. Jag skulle dricka mindre alkohol om mina kompisar drack mindre.  

□  □  □  □ 
J. Det är lika roligt på fester utan att jag dricker alkohol  

□  □  □  □ 
K. Det finns ingen risk att bli beroende av alkohol, om jag har kontroll över mitt drickande. 

□  □  □  □ 
___________________________________________________________________________ 
Tycker du att vi har missat något i enkäten eller är det något du vill tillägga är du välkommen 
att skriva dina åsikter på baksidan.   
    Tack för din medverkan!  
    /Peter & Mikael 
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11.2 Bilaga 2 
 

Diagram 8: Grupptryck hos informanterna i relation till dryckesvanor uppdelat på de olika 

föreningskategorierna. (n=149) 

Grupptryck

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Certifierad lag Ocertifierad lag Certifierad ind. Ocertifierad ind. IFK Kalmar Totalt

Föreningskategorier

A
n
d
el

 u
n

g
d
o
m

ar
 s

o
m

 a
n

så
g

 a
tt

 d
e 

p
åv

er
ka

d
es

 i 
h

ö
g
 g

ra
d

 a
v 

si
n

a 
ko

m
p
is

ar
s 

d
ry

ck
es

va
n
o

r.

Påverkas lite eller inte alls av grupptryck

Påverkas i hög utsträckning av grupptryck

 

 

 

 

Diagram 9: Alkoholbruk redovisat på olika föreningskategorier samt på om föreningen är 

certifierat och kön. (n=151) 
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Diagram 10: Andel informanter i de olika föreningskategorierna som visste om att den egna 

föreningen arbetade med alkoholfrågor. (n=151) 
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Diagram 11: Snitt och medianålder hos informanterna i de olika föreningskategorierna. 

(n=154) 

14,4

14,6

14,8

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

Certifierad lag Ocertifierad lag Certifierad ind. Ocertifierad ind. IFK Kalmar Totalt

Föreningskategorier

Å
ld

er Snittålder

Medianålder

 



 47 

Diagram 12: hur informanterna vill att deras egen förening ska jobba med alkoholfrågor 

(n=151)  
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