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Abstract 

I denna uppsats har undertecknade undersöka alkoholvanorna bland män och kvinnor i 

idrotterna fotboll och innebandy i Växjö kommun. Lagen som undersöks är endast lag 

på breddnivå, det vill säga de lägsta divisionerna. Inom herrfotbollen undersöktes divis-

ionerna 5-6 och inom damfotbollen divison 3-4. För att undersöka herrinnebandyn valde 

vi division 3-4 och för daminnebandyn 2-3. Vi valde att använda oss av en kvantitativ 

metod via enkätsvar där det skickades ut 400 enkäter till de aktiva i föreningarna och vi 

fick in hela 279 (69,7%) svar. Av dessa var 121 (43,4 %) kvinnor och 158 (56,6 %)  

män. Dessa respondenter har en snittålder på 23 +-6.7 år. Resultatet om varför respon-

denterna konsumerar alkohol var på grund av att det är kul att konsumera en god öl i 

gott sällskap, detta är något som respondenterna anger i vår undersökning. Resultatet 

visar även att det förekommer alkohol inom lagidrotterna på breddnivå och att det är 

innebandyspelarna  som konsumerar mer och oftare jämfört med fotbollsspelarna. Det 

framkommer också att 89 % av respondenterna konsumerar alkohol i någon form.  

 

Nyckelord: Alkoholkonsumtion, gemenskap, lagidrott, innebandy, fotboll. 
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Förord  

Vi började detta arbete i början av 2013 och arbetet har fortlöpt på ett bra och smidigt sätt. 

Under arbetets gång har vi tagit del av ny kunskap och lärt oss mycket inom området alkohol 

och gemenskap. Detta har gjort att vi fått en större förståelse av alkoholdryckens påverkan på 

den sociala samvaron. De personer som har gjort så vi har kunnat genomföra detta examens-

arbete och som vi vill tacka är:  

 

 Tobias Stark – Han har under arbetets gång varit vår handledare och har agerat boll-

blank för våra tankar och idéer. Han har även hjälpt oss att strukturera upp arbetet.   

 Coaching & Sport Management studenter – Hjälpte oss med att ge feedback om enkä-

ten under tiden vi utformade den. De hjälpte även till med utskick och insamling av 

våra enkäter.  

 Vänner och bekanta – För att det hjälpte oss med utskick och insamling av våra enkä-

ter.  

 Respondenterna – På grund av att de tog sig tid för att besvara våra enkäter. 

 Göran Nyhlén – För hjälpen med att trycka upp de 400 enkäterna.  

 

Växjö, den 24 maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crantz, Viktor  Linnéuniversitetet 

Nyhlén, Marcus  2IV21E, Idrottsvetenskaligt examensarbete 

  VT13 

 
6 

 

Innehåll 

Abstract........................................................................................................................................................... 4 

Förord ............................................................................................................................................................. 5 

1. Inledning/Bakgrund ................................................................................................................................. 8 
1.1 Problemformulering .................................................................................................................................................... 9 

2. Syfte ........................................................................................................................................................... 10 
2.1  Frågeställningar ....................................................................................................................................................... 10 

3. Bakgrund och tidigare forskning ......................................................................................................... 11 
3.1 Internationella studier ............................................................................................................................................. 11 
3.2 Att träna och supa till helgen ................................................................................................................................ 12 
3.3 Kaffe och alkohol ....................................................................................................................................................... 12 
3.4 Idrotten vill ................................................................................................................................................................... 13 
3.5 RF:s alkohol- och tobakspolicy ............................................................................................................................ 14 
3.6 Folkhälsorapport 2009 ............................................................................................................................................ 14 
3.7 Definitioner .................................................................................................................................................................. 15 

4. Metod ........................................................................................................................................................ 16 
4.1 Framtagning av teorier ........................................................................................................................................... 16 
4.2 Val av metod ................................................................................................................................................................ 16 
4.3 Urval ............................................................................................................................................................................... 17 
4.4 Enkätutformning......................................................................................................................................................... 18 
4.5 Etik .................................................................................................................................................................................. 21 
4.6 Utskick och insamling av enkät ............................................................................................................................ 22 
4.7 Kodning ......................................................................................................................................................................... 23 
4.8 Framtagning av tabeller ......................................................................................................................................... 23 

5. Resultat ..................................................................................................................................................... 24 
5.1 Respondenterna .......................................................................................................................................................... 24 
5.2 Alkoholvanor ............................................................................................................................................................... 24 

5.2.1 Dricker du alkohol ........................................................................................................................................... 24 
5.2.2 Alkoholmängd ................................................................................................................................................... 25 
5.2.3 Konsumtionstillfällen ...................................................................................................................................... 27 
5.2.4 Konsumtionsanledning ................................................................................................................................... 28 

5.3 Frågeställningar ........................................................................................................................................................ 29 
5.3.1 Hur mycket konsumerar den aktive jämfört med genomsnittet för män/kvinnor i Sverige?

 ............................................................................................................................................................................................ 29 
5.3.2 Hur förhåller sig konsumtionen för de aktiva inom de olika idrotterna? .................................... 30 
5.3.3 Vad är varje individs anledning till varför de konsumerar alkohol? Skiljer sig anledningen 

mellan könen och idrotterna? .................................................................................................................................. 30 

6. Avslutande diskussion ............................................................................................................................ 31 
6.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................................................................... 31 
6.2 Förslag till framtida studier .................................................................................................................................. 33 

7. Referenser ................................................................................................................................................ 34 

8. Bilagor ....................................................................................................................................................... 36 
8.1 Bilaga 1 Enkät ............................................................................................................................................................ 36 
8.2 Bilaga 2 Respondenterna........................................................................................................................................ 42 
8.3 Bilaga 3 Alkoholdebut ............................................................................................................................................. 42 
8.4 Bilaga 4 Minnesluckor............................................................................................................................................. 43 
8.5 Bilaga 5 Återställare ................................................................................................................................................ 43 
8.6 Bilag 6 Idrottsliga mål ............................................................................................................................................. 44 



Crantz, Viktor  Linnéuniversitetet 

Nyhlén, Marcus  2IV21E, Idrottsvetenskaligt examensarbete 

  VT13 

 
7 

 

8.7 Bilaga 7 Alkoholmängd ........................................................................................................................................... 44 
8.8 Bilaga 8 Alkoholtillfällen........................................................................................................................................ 45 
8.9 Bilaga 9 Genomsnitt i Sverige .............................................................................................................................. 46 

 

  



Crantz, Viktor  Linnéuniversitetet 

Nyhlén, Marcus  2IV21E, Idrottsvetenskaligt examensarbete 

  VT13 

 
8 

 

1. Inledning/Bakgrund 

Paul Gascoigne och Dulee Johnson - vad har dessa män genensamt? Båda har varit eller är 

fotbollsproffs samtidigt som de har, vid sidan om planen, stora problem med att hantera sitt 

alkoholintag. I Gascoignes fall har det lett till otaliga besök på kliniker för att rå bot på sitt 

problem medan Johnson blivit sparkad från klubb efter klubb (Dt.se, hbl.fi). Att detta sker kan 

ha en liten koppling till det K Arne Blom och Jan Lindroth nämner i sin bok Idrottens historia 

(2002) där fotbollen utvecklades till ett spel som utspelade sig på högtidsdagar och redan då, 

närmre bestämt på 1100 - talet, kopplades samman med festligheter och alkohol. I och med 

detta så vet vi att det har förekommit alkohol inom idrotten och bland idrottare sedan länge.  

 

I slutet av 1920-talets Sverige skedde en markant förändring när det handlar om alkohol och 

idrott då nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen inledde sitt samarbete. Dessa två folkrörelser 

stod då närmre varandra tackvare att arbetstiden kortades ner till 8 timmar om dagen, vilket 

innebär en utsträckning av fridtiden. Folk började då idrotta mer och fick större fokus på sin 

hälsa (Johansson, 2010). Under hösten 1971 startades det en kampanj av Systembolaget som 

kallades för Spola Kröken. Denna kampanj låg precis i tid med att intresset för motion och 

hälsa ökade markant runt om i landet. Kampanjen syftade inte till ett liv helt utan alkohol, 

utan ville främja en sundare tanke kring alkoholen och dess konsumtion. För att få mer ge-

nomslagskraft valde Systembolagets James Engman att använda idrotten som forum i sin 

kampanj då synen på idrottsrörelsens uppgift som uppfostrare var väldigt stark (Johansson, 

2010). 

 

Alkoholen är idag en del av vår vardag då svensken konsumerar både vin, sprit och öl när det 

är tid för umgänge. Det finns idag även många olika tidningar och tv program som visar vilka 

alkoholhaltiga drycker som ska konsumeras och till vilken typ av maträtt. Alkoholhaltiga 

drycker har utvecklats till att bli en naturlig del av den svenska kulturen (IQ.se 1). Inom idrot-

ten förekom det att allsvenska fotbollslag hade en egen ölsort som fansen kunde köpa för att 

stödja sitt lag, antingen för att stödja föreningen ekonomiskt eller för att skapa en bättre 

känsla av samhörighet till föreningen (Djurgårdens IF & Hammarby IF, 2013). Idag kan man 

knappt spatsera på en allsvenska arena utan att alkohol konsumeras, antingen på läktarplats 

eller i någon mindre barveksamhet.  
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Alltså har alkoholkonsumtionen ökat inom alla områden de senaste åren och idrotten är inget 

undantag. Alkoholen har oftast förknippats med glädje och fest, dock har det på senare år 

även blivit en gemenskapsdryck likt kaffet (Sigfridsson, 2005). Enligt Sigfridsson är alkohol-

haltiga drycker en självklarhet när det vankas sociala aktiviteter. I och med att alkoholen har 

blivit en dryck som förekommer under sociala aktiviteter och att den konsumeras oftare i det 

svenska samhället så visar det sig att människokroppen tar skada på olika sätt. Alkohol och 

dess konsumtion bland människor kan orsaka ett 60-tal olika sjukdomar, bland annat cancer, 

leverskador och hjärtsjukdomar. Alkoholen ger upphov till ungefär 10 % av all cancer hos 

män, och cirka 3 % hos kvinnor. Cirka en miljon svenskar är beroende eller har en riskabel 

konsumtion av alkohol (Socialstyrelsen.se, 1).  Enligt Folkhälsorapporten från 2009 konsume-

rar den genomsnittliga svenska mannen 9,5 burkar starköl i veckan och den genomsnittsliga 

svenska kvinnan kosumerar genomsnitt 4 brukar starköl i veckan (Socialstyrelsen.se, 2).  

  

Detta arbete bygger på en samhällsvetenskaplig forskning som är en forskningsmetod där 

syftet är att få teoretisk och begreppslig inspiration samtidigt som man har möjlighet att ut-

veckla samhället till det positiva. De forskningsområden inom samhällsvetenskaplig forsk-

ning som Bryman (2011) berör i sin bok är exempelvis säkerhet, trygghet och alkoholkon-

sumtion, dessa passar exemplariskt in på vårt område. Inom detta perspektiv kommer vi an-

vända oss av en kvantitativ metod som innebär att vi använder oss av enkäter för att samla in 

vår empiri. 

1.1 Problemformulering 
Utifrån denna inledning finner vi det intressant att beskriva hur alkoholvanorna ser ut för in-

dividerna inom fotboll och innebandy i de lägre divisionerna i Växjö kommun.   
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2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att skapa en bild av alkoholvanorna bland manliga och kvinnliga 

fotbolls- och innebandyspelare på breddnivå, alltså de lägsta divisionerna, i Växjö kommun..   

2.1  Frågeställningar  
För att bryta ner vår problemformulering ytterligare använder vi oss av ett antal frågeställ-

ningar. De frågeställningar som genomsyrar vår undersökning är följande:  

 Hur mycket konsumerar den aktive jämfört med genomsnittet för män/kvinnor i Sve-

rige? 

 Vad är varje individs anledning till varför de konsumerar alkohol?  

 Hur förhåller sig alkoholvanorna för de aktiva mellan könen och inom de olika idrot-

terna? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel förklaras de begrepp som vi anser är relevanta att ha med för att göra arbetet 

mer lättförståeligt. Vi nämner även tidigare forskning inom ämnet alkohol och idrott samt 

bakgrunden om hur Sverige ställt sig i frågan om alkohol och dess konsumtion.  

3.1 Internationella studier   
I studien Excessive alcohol use by non-elite sportsmen (Black m,fl, 1999) beskriver författar-

na alkoholkonsumtionen bland unga Australiska män i åldern 16-34 år som inte är elitidrotts-

män. Frågor som ställdes var vilken ålder de hade, om de rökte, vilken sport de var aktiva i 

och om deras förening var licensierad. Resultatet från studien visar att det fanns ett överdrivet 

drickandet av alkohol bland personerna i denna studie. De kom även fram till att personerna i 

fråga konsumerar mer alkohol i samband med lagfester än vad de gör när de konsumerar med 

sina kompisar utanför laget (1999).  

 

Några anledningar till varför idrottsstudenter i Kenya konsumerar alkohol beskriver Rintaugu, 

Andanje och Amusa beskriver i sin artikel Socio-demograohic correlates of alcohol con-

sumption among university athletes (2012). Författarnas syfte var att kartlägga varför perso-

nen i fråga konsumerar alkohol. Hypotesen var att konsumtionen berodde på vilken idrott de 

var aktiva inom samt hur de hade det ställt hemma. Det var 102 män och 44 kvinnor som del-

tog i undersökningen. Den främsta anledning för ungdomarna att konsumera alkohol var att 

de ville koppla av (82,2%) och följdes sedan av att övervinna blyghet (72,6%) samt för att de 

har tråkigt (66,4%). Då det framkommer genom undersökningen att alkoholen både förstör 

vänskap och försämrar prestationen i skolan anser författarna att coacherna ska informera sina 

idrottare om riskerna som alkoholen medför (2012).  

 

I en undersökning där syftet är att kontrollera om lagidrottande ungdomar har en ökad risk för 

att börja röka samt konsumera alkohol hävdar författarna att det finns två faktorer som påver-

kar ungdomarnas risk för ökad alkohol- och tobaksanvändning (Wichstrom & Wichstrom, 

2009). Dessa två faktorer är:  

 Social verksamhet: Eftersom lagidrott, alkoholförtäring samt rökning är en social akti-

vitet. I och med detta anser författarna att det finns en ökad risk för rökning och alko-

holförtäring inom lagidrotter.  
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 Åldersegregering: Inom de flesta ungdomslag så spelar och tränar man med spelare 

med samma kön och ålder. Börjar spelare träna med äldre spelare ökar risken för rök-

ning och alkoholförtäring.  

Ett övergripande resultat i studien var att de aktiva som var engagerade inom en lagidrott hade 

en ökad risk för alkoholförtäring under ungdomsåren men även i en tidig vuxen ålder (2009).  

3.2 Att träna och supa till helgen 
I forskningsprojektet Att träna och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och 

alkohol i unga vuxnas liv (2005) kartlägger författaren Mats Trondman unga vuxnas alkohol-

vanor. För att genomföra detta använde sig Trondman av enkäter i gymnasieskolor som ligger 

i sydöstra Sverige. Utfallet var således att de unga vuxna som tenderar att idrotta mer även har 

en mindre återhållsam alkoholkonsumtion. De konsumerar även i större utsträckning för att 

bli berusade. Efter att Trondman tagit del av denna empiri finner han det intressant att, som 

det i Sverige kallas, föreningslösa ungdomar oftare förknippas med ungdomsfylleri. Samman-

fattningsvis konsumerar föreningsidrottare mer än folk i allmänhet. Trondmans studie visar 

även att lagidrottare konsumerar mer än individuella idrottare samt att desto mer man tränar, 

desto mer alkohol konsumerar personen i fråga (2005). 

3.3 Kaffe och alkohol 
De flesta lär sig inte att dricka alkohol på egen hand utan det är något personen i fråga lär sig i 

sin umgängeskrets och bland äldre personer som till exempelvis föräldrar, vänner och arbets-

kamrater (Sigfridsson, 2005). Om unga människor konsumerar alkohol i grupp underlättar det 

den sociala integrering som då sker. Att konsumera alkohol i ung ålder kan vara för vissa en 

strategi för att inte bli sedd som personen som inte har några vänner, det vill säga att alkoho-

len då bidrar till gemenskapen (2005).  

 

Den stora orsaken för att konsumera alkohol är för många själva berusningen man får av al-

kohol (Sigfridsson, 2005). I ungdomsåren är det själva supandet som är i fokus och i vuxen 

ålder fokuserar det mer på umgänget. En sak som Sigfridsson tar upp är att häller man upp sin 

dryck i ett glas tyder det mer på att umgänget kommer i första hand. Dricker man direkt ur 

flaskan kan det tyda på att berusningen kommer i första hand. Hon menar även att gemen-

skapens stärks och bekräftas om alla i gruppen konsumerar samma slags dryck (2005) 
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Sigfridsson förklarar att ett miljöombyte kan påverka en persons inställning till alkoholen och 

dess konsumtion. Genom att gå från en umgängeskrets som inte konsumerar alkohol till en 

umgängeskrets som konsumerar, så menar författaren att man måste anpassa sig för att lättare 

passa in i det nya umgänget. Ett exempel är om en person byter jobb och vill lära känna sina 

nya arbetskamrater (Sigfridsson, 2005). Hon menar även att det handlar om oartighet om man 

tackar nej till den dryck som en i umgängeskretsen bjuder på, dricker man den inte så får man 

inte samma tillhörighet i gruppen. Man kan vara med i gruppen ändå men det finns en risk för 

att man fortfarande kan känna sig utanför i vissa situationer (2005).  

 

Alkohol är en markering för gemenskap och social samvaro. Alkoholen kan i många sam-

manhang symbolisera fest, tackar man nej till alkohol under festliga tillställningar så kan 

ibland festens förväntningar inte infrias (Sigfridsson, 2005). Fest för kvinnornas del menar 

Sigfridsson att det handlar mer om ett fint dukat bord och en mysig samvaro medan det för 

männen oftare handlar om alkohol och dess konsumtion. Hon menar även att männen konsu-

merar mer alkohol i grupp jämfört med vad kvinnorna gör (2005). 

 

Sigfridsson förklarar att en berusad kvinna inte är något positivt, utan det ses som ett svag-

hetstecken hos kvinnan att vara för berusad. För männen är det tvärtom, det är ett tecken på 

styrka om en man är berusad. I dagens samhälle där män och kvinnor ska behandlas lika finns 

ändå normerna att kvinnor ska ha en lägre alkoholkonsumtion jämfört med männen (Sigfrids-

son, 2005).  

 

Oavsett vilka drycker man i gruppen väljer att konsumera tillsammans så underlättar det den 

sociala samvaron så länge alla inom gruppen konsumerar samma slags dryck (Sigfridsson, 

2005).  

3.4 Idrotten vill 
Idrottsrörelsen tog 1995 fram ett idéprogram som döptes till Idrotten vill. Detta program har 

sedan dess varit en grundpelare för landets föreningar när det handlar om att skapa policys för 

sina verksamheter. Under årens lopp har Idrotten vill förändrats och utvecklats i takt med id-

rotten, och den nyaste versionen diskuterades fram under RF – stämman 2009. Det Idrotten 

vill trycker på främst är att idrotten är till att den aktive ska må bra, prestera mera samt ha 

roligt. Idrotten ska även utveckla personen i fråga fysiskt, psykiskt och socialt. Enligt Idrotten 

vill, idrottar många individer för att få en bättre hälsa. Något annat som förklaras i detta do-
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kument är att barn och ungdomar som idrottar ska få chansen att lära sig hur kroppen fungerar 

samt hur man ska ta vara på den. De får även ta lärdom av vad som är skadligt för kroppen 

som till exempel droger och alkohol (2009). 

3.5 RF:s alkohol- och tobakspolicy 
Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen vill minska alkoholkonsumtionen hos den svenske 

medborgaren. De vill redan i unga år lära ut vad alkoholen har för konsekvenser på träningen 

samt informera om att den är skadlig för kroppen. Enligt Riksidrottsförbundet är alkoholen en 

hälsofråga och de har stakat ut riktlinjer vad gäller alkoholkonsumtion inom idrottens värld. 

Här nedan är några av de punkter de trycker på (RF.se): 

 

 Undvika försäljning av alkoholhaltiga drycker i samband med idrottsliga evenemang.  

 Under evenemangen ska det finnas ordentliga kontroller för att förhindra att alkohol 

förs in.  

 Om det förekommer försäljning av alkohol ska lagarna kring försäljningen följas till 

fullo, det vill säga att de ska förhindra överkonsumtion samt försäljning till minderå-

riga.  

 Att Svenska fotbollförbundet tar upp alkoholfrågorna under ledarutbildningarna för att 

få dem medvetna om hur de kan utveckla sin egen policy ute i föreningen.  

 Alkohol får inte sponsra evenemang som riktas mot ungdomsverksamhet. 

 Att både föreningar och förbund tar avstånd till sådant som kan öka alkoholkonsumt-

ionen inom idrotten.  

 

Något som försvårar alkoholen och dess konsumtion inom idrotten är det faktum att det inte 

finns några regler eller krav på föreningarna vad gäller att arbeta fram en alkoholpolicy. Detta 

motarbetar de linjer som RF tagit fram angående alkoholkonsumtion (Henrik Bergling & 

Aimo Ståhlberg, 2007).  

3.6 Folkhälsorapport 2009 
Genom Folkhälsorapporten 2009 syns det tydligt att alkoholkonsumtionen stadigt ökat de 

senaste 20 åren. Rapporten har tagit fram en övergripande veckokonsumtion av alkohol för 

den genomsnittlige svenske mannen och kvinnan. Männen konsumerar i genomsnitt 9,5 bur-

kar öl i veckan och kvinnorna konsumerar 4 burkar starköl i veckan. Värt att nämna är att de 

som har högst alkoholkonsumtion bland männen och kvinnorna var personer i åldrarna 20-24 
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år. Där konsumerade männen cirka 14 burkar starköl i veckan och kvinnorna knappt två flas-

kor starkvin i veckan. Försäljningen av alkohol i Sverige har ökat och i takt med att den ökar, 

ökar även alkoholrelaterade olyckor. Enligt rapporten ligger alkoholen bakom cirka 1000 

dödsfall varje år och cirka 20 procent av dödsfallen inom trafiken har ett samband med alko-

hol (2009).   

3.7 Definitioner  
Alkoholen är en drog som påverkar hjärnan och kan skapa ett beroende. Alkohol finns i öl, 

vin, cider och sprit och framställs genom jäsningsprocesser med exempelvis druvor. Den är 

tillåten i Sverige men har vissa regler om vart den ska framställas samt vart den får säljas 

(Iq.se, 2). 

 

Alkoholkonsumtion betyder hur mycket alkohol varje aktiv dricker vid varje tillfälle. De be-

grepp som används är framtagna av alkoholprofilen.se (alkoholprofilen.se), det vill säga 

”mycket drickande”, ”måttligt drickande” och ”strödrickande”.  Begreppet ”mycket” betyder 

hur många öl, cider, vinglas eller shots som den aktive konsumerar när denne anser sig kon-

sumerar mycket, det vill säga ”bli full”. ”Måttligt” innebär hur mycket personen i fråga kon-

sumerar när denne anser sig konsumerar måttligt, alltså att personen känner sig salongsberu-

sad. Salongsberusad kan beskrivas enligt följande: ”lagom fylla som håller sig på en konver-

serbar nivå hela kvällen” (Folkmun.se). ”Strödrickande” handlar om hur mycket personen i 

fråga konsumerar när denne strödricker, som tillexempel vid maten eller framför Tv:n.  

 

Enligt Alkoholprofilen (alkoholprofilen.se) klassas en återställare med antingen en grogg di-

rekt när man vaknar eller en mellanöl under lunchen. Den gemensamma nämnaren för åter-

ställare är att de stillar baksmällan. Om konsumenten utvecklat alkoholism så har de även 

utvecklat stora darrningar i kroppen de dagar de inte konsumerar alkohol. Att döva baksmäl-

lan med alkohol är en varningssignal för alkoholism och det spelar mindre roll vad för slags 

alkohol man då får i sig.  

 

Minnesluckor kan man får genom att konsumera alkohol. Minnesluckor kan innebära att man 

inte kommer ihåg vad man gjorde, vad man sa, vilka man träffade eller hur mycket man drack 

(alkoholprofilen.se). Bara för att personen i fråga haft en minneslucka kan det inte påvisa ett 

beroende, men sker det mer frekvent börjar varningsklockorna ringa om att personen är på 

väg i en riskabel riktning.  
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4. Metod 

I det här kapitel kommer vi upp hur vi har gått tillväga för att i slutändan bli färdiga med 

denna uppsats. Vi beskriver allt från hur vi tog del av vår litteratur till hur vi valde att han-

tera de enkäter vi använde oss av.  

4.1 Framtagning av teorier 
Vi har använt oss av boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011) när vi har lagt 

grunden inför detta examensarbete. Vi ansåg att denna bok kunde hjälpa oss när vi skulle göra 

en kvantitativ undersökning. Boken har även varit till stor hjälp när vi har gjort vår enkät. 

Denna bok har varit obligatorisk kurslitteratur i föregående kurser inom Coaching och Sport 

Management och det var på det sättet vi fick upp ögonen för denna bok. En annan bok som vi 

har använt oss av är Självklara drycker; kaffe och alkohol i social samvaro (2005) som är en 

avhandling av Ingegerd Sigfridsson. Denna bok har vi använt oss av när vi har förklarat alko-

holens roll i samhället. Vi fick upp ögonen för denna avhandling när vi läste igenom andra 

artiklars referenslistor, vi såg namnet och kände att detta kunde vara en bok att använda sig 

av. Vi har även använt oss av boken Vilka vill spola kröken?: en studie av idrott och alkohol 

från mellankrigstid till millennieskifte (Johansson, 2010).  

 

Eftersom vi ville veta hur alkoholkonsumtionen såg ut i det svenska samhället valde vi att 

söka oss till folkhälsorapporterna som finns tillgängliga på internet. Vi hade förkunskap kring 

dessa från andra kurser inom programmet Coaching och Sport Management att dessa rappor-

ter förklarar de svenska invånarnas hälsa på ett bra och övergripande sätt. Deras uppgift är att 

sprida information om alkohol och droger och detta gör de genom olika rapporter och under-

sökningar.  

4.2 Val av metod 
Eftersom vi gjorde en undersökning av hur mycket, hur ofta samt av vilka anledningar de ak-

tiva inom idrotterna fotboll och innebandy konsumerar alkohol ansåg vi att en kvantitativ in-

riktning var att föredra. Bryman (2011) förklarar även han att en kvantitativ forskning är en 

bra metod när man ska mäta och visa skillnader mellan olika variabler och detta är huvudor-

saken till varför vi valde denna metod. Bryman förklarar vidare att en ”kvantitativ forskare 

har sällan något intresse av att beskriva hur saker och ting är, men de vill gärna ha något att 

säga om varför det hela är på det viset” (2011:168). Denna tanke delade inte vi riktigt med 

honom. Vår tanke var att vi skulle beskriva hur det ser ut, finns det någon skillnad mellan 
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idrotterna och könen? Men samtidigt ville vi ge en förklaring om varför vi trodde resultatet 

blev som det blev.  

 

För att få fram data till denna undersökning valde vi att, som vi nämnt innan, göra en enkät 

som vi gav ut till de olika föreningarna inom respektive idrott. Hur vi formulerade enkäten 

kommer vi att förklara senare i arbetet under rubriken Enkätformulering. Bryman (2011) be-

rör även vikten av hur viktigt det är att välja rätt föreningar och respondenter, detta kallar han 

för att göra rätt urval. För att få ett resultat som är trovärdigt måste urvalet av respondenter 

utföras så man vet att man kan få svar på sina frågeställningar. Hur vi gjorde för att välja ut 

rätt respondenter förklarar vi i nästa kapitel, Urval.   

4.3 Urval 
Reliabilitet fokuserar på pålitligheten samt överensstämmelsen när man pratar om mått på ett 

visst begrepp, det förklarar om måttet är pålitligt eller stabilt. För att se om ett resultat är pålit-

ligt kan man utföra något som Bryman (2011) kallar för test – retest, som innebär att man 

utför testet två gånger på samma grupp.  När vi skulle välja vårt urval handlade det om i första 

hand om att välja den målgrupp som vi ansåg skulle kunna ge svar på våra frågeställningar.  

 

De urvalstekniker som vi valde att använda oss av blev en blandning av bekvämlighetsurvalet 

och snöbollsurvalet. Det förstnämnda innebär att forskaren använder de respondenter som 

finns tillgängliga för stunden (Bryman, 2011), i vårt fall de spelare som befinner sig på trä-

ningen eller matchen. För att välja ut vilka föreningar som skulle få ta del av våra enkäter 

använde vi oss av snöbollsurvalet vilket handlar om att man använder sig av ett antal respon-

denter för att få kontakt med ytterligare respondenter (2011). Eftersom det finns gott om herr-

spelare både på fotbolls- och innebandysidan inom vår klass CSM 10 så valde vi att använda 

oss av dem och deras föreningar. Inom damidrotten valde vi att använda oss av vänner och 

bekanta för att komma i kontakt med föreningarna vi skulle använda.  

 

Efter dessa urvalstekniker kom vi i kontakt med 19 lag, dessa lag befann sig i de lägre divis-

ionerna. I herrofotbollen gjorde vi undersökningen i division 5-6, damfotbollen 3-4, herrinne-

bandy inom divisionerna 3-4 samt för daminnebandyn division 2-3. Lagen var uppdelade en-

ligt följande: fem inom herrfotboll, fem inom herrinnebandyn, fyra inom damfotboll och fem 

inom daminnebandyn. Antalet kvinnor som deltog var 121 och antalet män var 158. Åldern 

på respondenterna varierade men tanken var att enkäten skulle besvaras av seniorspelare. Me-
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delåldern på respondenterna var 23+-6.7 år. Vi var väl medvetna om att inom många lag får 

ungdomar chansen att komma upp och träna och spela i seniorlaget, men detta såg inte vi som 

något problem för att vi inte hade någon åldersgräns på enkäten. Könen på respondenterna var 

både kvinnor och män. Detta för att vi fann det intressant att jämföra könen inom idrotterna 

men även om det skiljer sig mellan idrotterna.  

4.4 Enkätutformning  
När vi formulerade vår enkät använde vi oss av Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga 

metoder (2011). Eftersom vi samla in information från många individer från olika lag och 

platser, valde vi att göra en enkät istället för att utföra en mängd olika strukturerade inter-

vjuer. Vi valde att inte använda oss av en ”postenkät” som Bryman menar på är den mest an-

vända enkätformen. Den går ut på att man skickar enkäten till respondenten genom exempel-

vis mejl. Vi valde istället, som vi nämnt tidigare, att skicka ut enkäterna med vänner och be-

kanta från klassen och idrottens värld.  

 

Varför vi valde att använda oss av enkäter istället för strukturerade intervjuer förklarar vi här 

nedan genom några fördelar som vi anser är värda att nämna när man jämför enkäter kontra 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011): 

 Enkäter är billigare att administrera - Istället för att köra till många olika platser och 

söka upp respondenterna så gav vi enkäterna till våra vänner och bekanta som är ak-

tiva i de olika lagen.  På detta vis sparade vi både tid och pengar. 

 Enkäter är snabbare att administrera - Det går mycket snabbare att låta respondenterna 

i ett lag svara på en enkät samtidigt än att vi skulle intervjua varje respondent.  

 

Bryman (2011) berör olika åtgärder man ska tänka på för att minska bortfallen av enkätsvar. 

De punkter som vi använde oss av när vi utformade vår enkät var följande: 

 Forma ett introduktionsbrev där man förklarar syftet med undersökningen. Man ska 

även förklara att svaren kommer att behandlas konfidentiellt så respondenten inte be-

höver känna oro för att svaren ska komma ut offentligt. I och med det hoppas vi att 

svaren blir mer pålitliga.  

 Tänka på att inte göra enkäten för stor. Ta med endast de frågor som behövs för att 

kunna svara på frågeställningarna. En egen erfarenhet är om det kommer en enkät som 

är på 20 sidor så väljer man bort den.  
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 Tydliga instruktioner om hur man ska svara på varje fråga, ett exempel är om man ska 

sätta ett kryss eller ringa in svaret. En lockande layout ger ett mer professionellt in-

tryck på respondenten och gör denne intresserad.  

 Enkäten bör innehålla så få öppna frågor som möjligt eftersom respondenten kan upp-

fatta det som ansträngande att behöva skriva egna svar.  

 

När vi utformade enkäten kände vi inte för att ha allt för många frågor eftersom vi ville att 

respondenten inte skulle får känslan av att det skulle ta för lång tid att genomföra. Tanken var 

istället att utforma en lagom stor enkät så respondenten skulle känna att han/hon kunde svara 

ärligt utan att känna sig stressad för att enkäten var för stor och skulle ta för lång tid. För att 

respondenten inte skulle uppfatta enkäten som svår och obegriplig använde vi oss av Brymans 

(2011) tips om hur man använder sig av olika typsnitt, storlek och stil för att skapa en snygg 

och lättförståelig layout. Detta gjorde vi för att vi ansåg att respondenten skulle känna att den 

var seriös och genom detta få mer seriösa svar. För att göra enkäten än mer enklare valde vi 

att skriva svarsalternativen i enkäten vertikalt då Bryman (2011) förklarar att det är ett bra sätt 

att undvika missuppfattningar om vad som är svarsalternativ och fråga. Denna tanke höll vi 

med om men vi ansåg samtidigt att vertikala svarsalternativ ger enkäten en snyggare layout. 

Vi använde oss även av horisontella svar även om Byrman (2011) förklarar att det kan vara 

svårt att se vilket svarsalternativ som tillhör vad. Vi ansåg ändå att vi har utformat frågan så 

pass bra så att man inte kan ta fel på vad som tillhör vilken fråga.  Vi hade även i tankarna att 

vertikala svar tar mer plats i enkäten, men eftersom vi valde att inte har fler frågor än nödvän-

digt så ansåg vi att detta skulle fungera väl. Hur respondenten skulle besvara frågorna beskrev 

vi vid varje fråga. Antingen skulle respondenten skriva svaret på den streckade linjen eller 

sätta ett eller flera kryss i de rutor som passar in på frågan. Vi valde att göra enkäten väldigt 

tydlig med dessa beskrivningar så att det inte skulle ske några missuppfattningar som kunde 

leda till att svaren skulle bli felaktiga.  

 

Vi valde att använda oss av både öppna och slutna frågor, dock mestadels slutna. En sluten 

fråga innebär att respondenten får ett antal alternativ på varje fråga, vilket betyder att respon-

denten inte kan svara fritt. De slutna frågorna använde vi oss av i största del för att underlätta 

kodningen när vi väl skulle analysera våra enkäter. De öppna frågorna som vi använde oss av 

handlade i största grad om vilket år respondenten är född eller antalet lagfester som laget har 
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varje säsong. Enkäten utformades utefter våra frågeställningar och frågorna är utarbetades för 

att få svar på dessa (Bryman, 2011).  

 

Validitet handlar om hur olika indikatorer utformas för att mäta ett specifikt begrepp (Bry-

man, 2011). Lättare förklarat handlar det om att man ska hitta rätt begrepp för att mäta vissa 

saker, att begreppet är relevant för själva mätningen i sig. Vi valde att dela upp våra frågor i 

tre olika kategorier eftersom vi inom dessa kategorier var ute efter olika variabler. De olika 

kategorierna vi valde att använda oss av var personliga frågor, alkoholvanor samt föreningsin-

formation. Här nedan motiverar vi de frågor vi har använt oss av inom varje kategori. 

 

Personliga frågor 

Inom kategorin personliga frågor valde vi att använda oss av frågor som ifyllnadsår av enkät 

samt födelseår. Dessa använde vi oss av på grund av för att få en exakt ålder på våra respon-

denter. Ett alternativ på frågorna ovan är Hur gammal är du? men vi tog beslutet att använda 

oss av dessa två eftersom det annars kan bli en tolkningsfråga från individ till individ. Frågan 

om vilket land du är född i använde vi oss av för att hitta en möjlig anledning till att respon-

denten i fråga inte konsumerar alkohol (Konsumerar du alkohol? är en fråga under kategorin 

Alkoholvanor). Det vi menar är om personen i fråga är född i exempelvis ett muslimskt land 

så kan det vara anledningen till att denne inte konsumerar alkohol. Vilken idrott respondenten 

representerar är huvudvariabeln för att besvara våra frågeställningar. En ytterligare huvudva-

riabel är vilket kön respondenten i fråga har.  

 

Frågor om alkoholvanor 

Frågan om respondenten konsumerar alkohol anser vi är en bra fråga att starta med då syftet 

med den är att få fram antalet respondenter som konsumerar alkohol. Om respondenten gjorde 

sin alkoholdebut inom idrottens värld har vi med på grund av att Riksidrottsförbundet vill 

senarelägga ungdomarnas alkoholdebut med hjälp av idrotten (RF.se). Här vill vi se om re-

spondenterna har alkoholdebuterat med idrotten som forum samt se om det skiljer sig mellan 

könen. Varför respondenten konsumerar alkohol har vi med eftersom vi vill besvara en av 

våra frågeställningar. Svarsalternativen här har vi tagit fram både genom egna erfarenheter 

och från en artikel där de tagit fram orsaker till människors alkoholkonsumerande.  

 

Hur mycket och hur ofta – frågorna har vi med på grund av att vi förhoppningsvis skulle se 

skillnader mellan hur mycket och hur ofta de aktiva inom de olika idrotterna konsumerar. Hur 
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många gånger per år det anordnas lagfest och konsumerar du mer när du dricker med laget 

hade vi med eftersom vi vill få fram empiri om det konsumerar mer med sitt lag. Eftersom vi 

hade funnit studier på att det konsumeras mer alkohol inom lagidrotter fann vi det intressant 

att undersöka detta.  

 

De sista frågorna har vi tagit från alkoholprofilens hemsida där man som privatperson kan 

göra ett test för att själv kartlägga sina alkoholvanor. Dessa hade vi med då vi fann det intres-

sant att undersöka om det finns skillnader mellan idrotterna samt könen. Den sista frågan 

inom kategori alkoholvanor hade vi med eftersom det är den som möjligtvis kan stödja vår 

egen hypotes.  

 

Föreningsinformation 

I kategori nummer tre finns frågorna Finns det en alkoholpolicy i din förening? samt Finns 

det regler om att du inte får konsumera dagen innan match eller träning?. Frågorna valde vi 

att ha med eftersom vi då kan jämföra mellan kön och idrotter om det har att göra med före-

ningens alkoholpolicy eller regler för konsumtion att göra. När vi ställer frågan om det finns 

några klara målsättningar inom laget så vill vi undersöka om målsättningen har något med 

respondentens alkoholkonsumtion att göra.  

 

Enkäten i sin helhet, se bilaga 1.  

4.5 Etik 
När vi skulle göra vår undersökning valde vi att gå efter de etiska krav som Bryman (2011) 

berör:  

 Informationskravet: Respondenten ska få information angående undersökningens syfte 

och att undersökningen är frivillig och att respondenten har rätt att hoppa av under-

sökningen när han/hon vill om detta ska behagas.  

 Samtyckeskravet: Respondenten bestämmer själv om han eller hon vill delta i under-

sökningen men om respondenten är under femton år så brukar föräldrarnas godkän-

nande krävas.  

 Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som samlas in under undersökningen ska be-

handlas konfidentiellt, det vill säga att ingen utomstående ska kunna ta del av svaren 

från undersökningen samt även personuppgifter från respondenterna.  
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 Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om respondenterna under undersökning-

en får ändats användas i forskningssyfte.  

När vi gjorde vår enkät skrev vi ett informationsbrev där vi förklarade undersökningens syfte. 

Vi förklarade även att det var frivilligt att medverka, att alla svar skulle behandlas konfidenti-

ellt, att inga svar skulle kunna kopplas till respondenten eller sin förening, att om man var 15 

år eller yngre så var man tvungen att har föräldrarnas godkännande samt även att man kunde 

hoppa av undersökningen när man ville.  

4.6 Utskick och insamling av enkät 
När grunden till enkäten var gjord skickade vi den till fyra helt oberoende personer i vår klass 

Coaching & Sport Management samt ett antal lärare. Med oberoende personer menar vi per-

soner som inte har någon anknytning till studien, varken innan eller efter.  Detta gjorde vi 

eftersom vi var ute efter feedback på enkäten så långt och för att se om den uppfyllde studiens 

syfte och gav svar på de olika frågeställningarna vi hade. Därefter hade vi ett möte med hand-

lenaren angående enkäten där vi pratade igenom små justeringar han tyckte vi skulle göra 

innan utskicket till de olika föreningarna kunde ske.  

 

När väl enkäterna var färdigställda började arbetet med att skicka ut dem till våra responden-

ter. Sammanlagt skickade vi ut 400 enkäter till våra respondenter runt om i lagen. Vi valde att 

skicka ut 100 enkäter till varje grupp som vi undersökte, alltså innebandy och fotboll på dam-

sidan och detsamma på herrsidan. För att enkäterna skulle nå våra respondenter på smidigaste 

sätt använde vi oss av vänner och bekanta som på något sätt hade en koppling till den valda 

föreningen. Varför vi valde att skicka ut 100 enkäter till varje ”grupp” gjorde vi eftersom 

Bryman (2011) förklarar att 100 respondenter är en bra siffra för att få realistiska svar på sina 

frågor. Utskicket gick smidigt då våra klasskamrater, vänner och bekanta ställde upp och 

hjälpte oss med detta. 

 

Ett av lagen som har deltagit i denna undersökning tränades av Marcus Nyhlén. Vi hade en 

fundering innan enkäten skickades ut att detta kunde påverka svaret, men efter nogare efter-

tanke kom vi fram till att så blir inte fallet. Detta på grund av att Marcus spelat i föreningen 

innan och på så sätt är god vän med spelarna, i och med det anser vi att resultatet inte påver-

kas av att Marcus i dagsläget är tränare för laget.  
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Utifrån de 400 enkäter blev 279 besvarade. Vi anser att detta är en väldigt bra siffra utifrån 

antalet lag som deltog. Bortfallen kan bero på några av följande orsaker:  

 En anledning kan vara att innebandysäsongen var i sitt slutskede och med det i åtanke 

kanske inte lika många kommer på träningarna som mitt under säsong. Lite samma 

tanke har vi kring fotbollen som till skillnad mot innebandyn var i början av säsongen, 

alltså har kanske inte alla som tänkt sig spela fotboll börjat träna ännu.  

 Då vi undersökte de aktiva i lägre divisioner så förekommer det inga kontrakt mellan 

klubb och spelare, därför är inte spelaren tvingad att träna. En anledning kan då vara 

att vi hade otur med det träningstillfälle vi valde och att bortfallet på spelare var högre 

än normalt under just den träningen.  

 Vi valde att skicka ut 25 enkäter till varje lag på grund av att vissa lag kan mycket väl 

vara så många under sina träningar, men vi har märkt att så var inte fallet i det flesta 

lag. Det förekom oftare att lagen var runt 15 personer på träningen istället för exem-

pelvis 22 stycken.  

4.7 Kodning 
När vi kodade in våra svar valde vi att använda oss av kodningsprogrammet SPSS. SPSS an-

vänds för att få tillgång till avancerad statistiskt analys. Vi använde oss även av SPSS när vi 

kodade in de hundratal enkäter vi använde oss av för att genomföra vårt fältarbete.  

4.8 Framtagning av tabeller 
Arbetet med att ta fram relevanta tabeller till syftet påbörjades direkt efter att de sista enkäter-

na kodats in. Även till detta använde vi oss av SPSS som program. Denna period i arbetet är 

den mest intressanta då vi fick jämföra idrotterna och könen med varandra, det var denna tid-

punkt man sedan länge arbeta för. För att få svar på syfte och frågeställningar fick vi använda 

oss av många olika variabler som ställdes mot varandra. De variabler vi använde oss mest av 

var kön och vilken idrott de var aktiva inom. Dessa två ställdes sedan mot exempelvis ”Kon-

sumerar du alkohol?” för att på så sätt se inom vilken idrott flest väljer att konsumera alko-

hol. Fler olika variabler finns att läsa under kapitlet Resultat.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presenter undersökningens resultat.  

5.1 Respondenterna 
Det är 279 respondenter som medvekar i denna undersökning. Av dessa 279 var det 121 

kvinnor och 158 män. Av kvinnorna spelade 62 fotboll medan 59 spelade innebandy. För her-

rarna var det 79 spelare i bägge idrotterna. Genomsnittsåldern för respondenterna var cirka 23 

+-6.7 år. Mer utförligt, se bilaga 2.  

5.2 Alkoholvanor 
I detta stycke kommer vi presentera det resultat som rör respondenternas alkoholvanor. Vi 

kommer att presentera resultatet i mindre kategorier som Dricker du alkohol, alkoholmängd, 

konsumtionstillfällen och konsumtionsanledning. 

5.2.1 Dricker du alkohol 

Resultatet av undersökningen visar att 89 % av respondenterna konsumerar alkohol. Av dessa 

är 110 kvinnor och 140 är män, 123 av dessa befinner sig inom fotbollen och 127 inom inne-

bandyn. Resultatet visar att 18 män respektive elva kvinnor inte dricker alkohol. Av dessa 29 

spelar 18 fotboll och elva innebandy. Totalt 26 av de 29 som inte dricker alkohol är födda 

mellan åren 95-97, det vill säga att de inte eller precis fyllt 18 år (Bilaga 3). Av de 26 är det 

tio som inte har debuterat med alkohol och det är även tio som gjorde sin debut i samband 

med idrotten. Endast 31 stycken av alla respondenterna gjorde sin alkoholdebut inom idrotten. 

Av dem var 20 män och elva kvinnor, 19 spelade innebandy och elva fotboll (Bilaga 3). Det 

visade sig att 85 har idrottsliga mål som gör att de medvetet konsumerar mindre alkohol. Av 

dessa 85 var det 46 kvinnor och 39 män som är fördelade på 42 inom fotboll och 43 inom 

innebandy (Bilaga 6). Av 279 var det 200 respondenter som svarade att de aldrig dricker al-

kohol, att ta en så kallad återställare, för att komma i balans (Bilaga 5). Vad gäller minnes-

luckor menar 99 respondenter att de sällan har minnesluckor och 82 stycken har det ibland. 

Idrotterna mellan är det ingen skillnad på i frågan om återställare dagen efter och minnesluck-

or under kvällen respondenten väljer att konsumera alkohol (Bilaga 4).  

Tabell 1- förklarar vilka som konsumerar alkohol. 

 Dricker du alkohol? Total 

Ja Nej 

 
Kvinna 110 11 121 

Man 140 18 158 

Total 250 29 279 
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Tabell 2 - inom vilka idrotter det konsumeras alkohol. 

 

5.2.2 Alkoholmängd 

Resultatet av mängden respondenterna dricker är uppdelat i grupperna mycket, måttligt,  strö-

drickande och lagfest. Skiljer sig resultatet mot genomsnittet av den svenske mannen. 

Mycket 

Det visar sig att männen väljer att ta till sig mer alkohol jämfört med kvinnorna när de kon-

sumerar ”mycket” alkohol. Det mest förekommande svaret hos kvinnorna var 6-8 

glas/burkar/sprit medan männens svar var 9-11 glas/burkar/sprit. Den mest anmärkningsvärda 

skillnaden könen emellan var alternativet 12 glas/burkar/sprit och uppåt där endast sju kvin-

nor har valt det svaret, medan hela 35 män konsumerar mer än 12 glas/burkar/sprit under en 

kväll.  Resultatet visar även att det är fler innebandyspelare som väljer att konsumera mer 

alkohol under de kvällar de konsumerar ”mycket”. Dock ska det tilläggas att, precis som det 

står här nedan, att det deltog fler män än kvinnor i undersökningen. Mer utförligt, se bilaga 7. 

 

Måttligt 

När det för de aktiva handlar om att konsumera ”måttliga” mängder med alkohol skiljer det 

sig inte nämnvärt mellan idrotterna, men värt att notera är att det konsumeras mer vid varje 

tillfälle inom innebandyn. Dock kan man se en stor skillnad könen emellan. Den största ande-

len av männen konsumerar mellan 3-5 och 6-8 glas/burkar/sprit dessa tillfällen och största 

andelen av kvinnorna konsumerar mellan 1-2 och 3-5 glas/burkar/sprit. Den största skillnaden 

om man jämför könen är att det är hela tio män och endast en kvinna som väljer att konsu-

mera 9-11 glas/burkar/sprit när de konsumerar ”måttligt”. Mer utförligt, se bilaga 7. 

 

Strödricker 

I resultatet för detta skiljer det sig mellan idrotterna då innebandyspelarna väljer att konsu-

mera mer alkohol än fotbollsspelarna när de ”strödricker”. 70 innebandyspelare strödricker 1-

2 glas/burkar/sprit medan det endast är 56 fotbollsspelare som valt det svarsalternativet. Istäl-

let är det fler fotbollsspelare som valt 0 glas/burkar/sprit, alltså ”strödricker” de inte alls i 

samma utsträckning. Som det syns tydligt i tabellen (Bilaga 7) konsumerar männen mer alko-

 Dricker du alkohol? Total 

Ja Nej 

 
Fotboll 123 18 141 

Innebandy 127 11 138 

Total 250 29 279 
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hol under de tillfällen de strödricker. Kvinnorna avstår helst att ”strödricka” och männen 

”strödricker” helst 1-2 glas/burkar/sprit. 

 

En övergripande syn på resultatet för alkoholkonsumtionen är att fotbollen och kvinnorna är 

mer benägna att avstå från alkohol än de som är aktiva inom innebandy eller är män.  

 

Lagfest 

Undersökningen visar att 64 respondenter konsumerar mer alkohol under lagfesterna jämfört 

med en vanlig utekväll. Dock är inte det alternativet det vanligaste förekommande utan det är 

att respondenterna konsumerar lika mycket alkohol på lagfest som på en vanlig fest. Hela 169 

respondenter har valt det svarsalternativet. Värt att notera är att det är betydligt fler kvinnor 

som väljer att konsumera mindre alkohol under lagfester.  

Tabell 3 – alkoholkonsumtion under lagfest inom idrotterna. 

 Dricker du mer alkohol på lagfester än under en vanlig fest eller utekväll? Total 

Ej Svar Ja, jag dricker mer 

alkohol på en 

lagfest 

Nej, jag dricker 

mindre alkohol på 

en lagfest 

Jag dricker lika 

mycket alkohol på 

en lagfest som på 

en vanlig 

 
Fotboll 0 29 21 91 141 

Innebandy 5 35 20 78 138 

Total 5 64 41 169 279 

 

Tabell 4 – alkoholkonsumtion under lagfest inom könen.  

 Dricker du mer alkohol på lagfester än under en vanlig fest eller utekväll? Total 

Ej Svar Ja, jag dricker mer 

alkohol på en 

lagfest 

Nej, jag dricker 

mindre alkohol på 

en lagfest 

Jag dricker lika 

mycket alkohol på 

en lagfest som på 

en vanlig 

 

 
Kvinna 1 20 31 69 121 

Man 4 44 10 100 158 

Total 5 64 41 169 279 
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5.2.3 Konsumtionstillfällen 

Resultatet för konsumtionstillfällen är uppdelade i kategorierna mycket, måttligt och strö-

drickande. 

 

Mycket 

Tabellen visar att det är populärast att konsumera ”mycket” alkohol 1-2 gånger i månaden då 

174 respondenter valt det svaret. Innebandyspelarna tenderar att konsumera ”mycket” alkohol 

oftare varje månad jämfört med fotbollsspelarna och merparten av dessa är män.   

 

Tabell 5 och 6 – hur ofta respondenten konsumerar ”mycket” alkohol varje månad.  

 Hur många gånger i månaden dricker du "mycket" alkohol? Total 

0 gånger 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 

 
Fotboll 30 91 18 2 141 

Innebandy 25 83 25 5 138 

Total 55 174 43 7 279 

 

 Hur många gånger i månaden dricker du "mycket" alkohol? Total 

0 gånger 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 

 
Kvinna 26 83 8 4 121 

Man 29 91 35 3 158 

Total 55 174 43 7 279 

 

Måttligt 

Resultatet av denna fråga visar att det vanligaste alternativet respondenterna använde sig av är 

att konsumera ”måttliga” mängder alkohol 1-2 gånger i månaden. Även här tenderar inneban-

dyspelarna att konsumer alkohol vid fler tillfällen. Det visar sig också att männen konsumerar 

”måttligt” med alkohol oftare än kvinnor, dock skiljer det sig inte lika mycket som i ”mycket” 

– frågan.  

Tabell 7 och 8 – hur ofta respondenten konsumerar ”måttligt” med alkohol varje månad. 

 Hur många gånger i månaden dricker du "måttligt" med alkohol? Total 

0 gånger 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 7 – > gånger 

 
Fotboll 31 94 12 3 1 141 

Innebandy 26 84 25 2 1 138 

Total 57 178 37 5 2 279 

 

 Hur många gånger i månaden dricker du "måttligt" med alkohol? Total 

0 gånger 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 7 – > gånger 
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Kvinna 22 87 11 1 0 121 

Man 35 91 26 4 2 158 

Total 57 178 37 5 2 279 

 

 

Strödricker 

Att ”strödricka” var inte populärt bland respondenterna då merparten besvarat frågan med 0 

gånger i månaden. Resultatet visar även att det förekommer ”strödrickande” då 103 respon-

denter svarat 1-2 gånger i månaden. Precis som tidigare konsumtionstillfällen visar det sig att 

innebandyspelarna och männen konsumerar vid fler tillfällen varje månad jämfört med fotbol-

len och kvinnorna.   

Tabell 9 och 10 – hur ofta respondenten ”strödricker” alkohol varje månad. 

 Hur många gånger i månaden "strödricker" du alkohol? Total 

0 gånger 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 7 – > gånger 

 
Fotboll 76 48 11 5 1 141 

Innebandy 63 55 11 8 1 138 

Total 139 103 22 13 2 279 

 

 Hur många gånger i månaden "strödricker" du alkohol? Total 

0 gånger 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 7 – > gånger 

 
Kvinna 78 35 6 2 0 121 

Man 61 68 16 11 2 158 

Total 139 103 22 13 2 279 

 

Lagfest 

Undersökningen kring antal lagfester per säsong visar att fotbollen har fler lagfester jämfört 

med innebandyn. Kvinnor tenderar att ha fler lagfester än män då det vanligaste för dem är 2-

4 gånger per säsong medan det vanligaste för män är 2-3 gånger. Mer utförligt, se bilaga 8.  

5.2.4 Konsumtionsanledning 

När spelarna skulle svara på frågan ”Varför konsumerar du alkohol?” fick alla spelare välja 

tre alternativ i och med det blev det en hög totalsumma på vajre svarsalternativ. De tre vanlig-

aste anledningarna till varför män och kvinnor konsumerar alkohol är:  

 För det är gott  

 För att öka gemenskapen  

 För att det blir roligare med alkohol 
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Dessa tre anledningar visar sig även vara de tre vanligaste när vi jämför idrotterna emellan. 

Undersökningen visar även att 53 svarade på att de konsumerar alkohol för att koppla av och 

för att öka den sociala förmågan.  

Tabell 11 och 12 – varför respondenten konsumerar alkohol. 

 Varför konsumerar du alkohol? Total 

För att 

koppla 

av 

För att 

övervinna 

blyghet 

För en 

ökad social 

förmåga 

För ett ökat 

självförtro-

ende 

För att minska 

bekymmer och 

smärta 

För att öka 

gemenskap-

en 

Det blir 

roligare 

med al-

kohol 

För att 

det är 

gott 

 
Kvinna 13 4 29 4 11 49 51 76 237 

Man 40 8 24 12 12 68 65 107 336 

Total 53 12 53 16 23 117 116 183 573 

 

 Varför konsumerar du alkohol? Total 

För att 

koppla 

av 

För att 

övervinna 

blyghet 

För en 

ökad social 

förmåga 

För ett ökat 

självförtro-

ende 

För att minska 

bekymmer och 

smärta 

För att öka 

gemenskapen 

Det blir 

roligare 

med 

alkohol 

För att 

det är 

gott 

 
Fotboll 23 8 28 5 8 61 63 95 291 

Innebandy 30 4 25 11 15 56 53 88 282 

Total 53 12 53 16 23 117 116 183 573 

 

5.3 Frågeställningar 

5.3.1 Hur mycket konsumerar den aktive jämfört med genomsnittet för män/kvinnor i 

Sverige?  

Denna tabell visar hur ofta och hur mycket respondenterna konsumerar ”mycket” alkohol 

varje månad. För kvinnornas del är det vanligast att konsumera ”mycket” alkohol 1-2 gånger i 

månaden och de dricker då 6-8 burkar/glas/sprit de kvällarna. Detta kan jämföras med genom-

snittet i Sverige för kvinnor som är fyra burkar öl i veckan. Här syns det att respondenterna 

ligger bakom genomsnittet i konsumtion men samtidigt är det värt att notera att många 

”strödricker” och dricker ”måttligt” (Bilaga 9) med alkohol, vilket gör att respondenterna 

närmar sig genomsnittet. När det gäller männen är det populärast att konsumera ”mycket” 

alkohol 1-2 gånger i månaden och under dem tillfällena dricker de 9-11 glas/burkar/sprit. Om 

man även här jämför med genomsnittet i Sverige för män, som är 9,5 burkar öl i veckan, så är 

respondenterna jämbördiga med övriga Sverige. Detta på grund av att många män väljer att 

konsumera >12 flera gånger varje månad, vilket leder till ett högre snitt per vecka. Även för 

männen är det många som exempelvis ”strödricker” vilket höjer genomsnittet än mer.  
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Tabell 13 – hur ”mycket” respondenten konsumerar.  

 Hur mycket alkohol dricker du när du dricker "mycket"? Total 

0 

glas/burk

ar/sprit 

1-2 

glas/burk

ar/sprit 

3-5 

glas/burk

ar/sprit 

6-8 

glas/burk

ar/sprit 

9-11 

glas/burk

ar/sprit 

12 --> 

glas/burk

ar/sprit 

Kvinna 
 

0 gånger 15 2 4 5 0 0 26 

1-2 gånger 0 1 21 45 10 6 83 

3-4 gånger 0 0 1 5 2 0 8 

5-6 gånger 0 0 0 0 3 1 4 

Total 15 3 26 55 15 7 121 

Man 
 

0 gånger 21 0 1 2 4 1 29 

1-2 gånger 0 3 10 25 39 14 91 

3-4 gånger 0 1 1 2 13 18 35 

5-6 gånger 0 0 1 0 0 2 3 

Total 21 4 13 29 56 35 158 

Total 
 

0 gånger 36 2 5 7 4 1 55 

1-2 gånger 0 4 31 70 49 20 174 

3-4 gånger 0 1 2 7 15 18 43 

5-6 gånger 0 0 1 0 3 3 7 

Total 36 7 39 84 71 42 279 

 

5.3.2 Hur förhåller sig konsumtionen för de aktiva inom de olika idrotterna? 

Allt tyder på att innebandyspelare och män konsumerar oftare och mer alkohol jämfört med 

fotbollsspelare och kvinnor. Tabellerna visar tydligt att dessa två grupper konsumerar mer 

alkohol både när dem konsumerar ”mycket”, ”måttligt” samt när de ”strödricker”. Dock ten-

derar fotbollsspelarna anordna fler lagfester per säsong jämfört med innebandyn.  Damerna i 

sin tur tenderar att festa med laget oftare än männen. Konsumtionen under lagfesterna skiljer 

sig inte med konsumtionen under en vanlig utekväll då merparten av respondenterna anser att 

de konsumerar lika mycket alkohol vid dessa två tillfällen. Sist men inte minst väljer fler fot-

bollsspelare att avstå helt från alkohol jämfört med innebandyspelare. Allt fler fotbollsspelare 

valde att använda sig av svarsalternativet 0 gånger i månaden när frågan om ”Hur mycket 

alkohol dricker du när du dricker ”mycket”?” dök upp.  

5.3.3 Vad är varje individs anledning till varför de konsumerar alkohol? Skiljer sig 

anledningen mellan könen och idrotterna? 

Merparten av respondenterna var av samma åsikt vad gäller vilken anledning de hade till var-

för de väljer att konsumera alkohol. De tre vanligaste orsakerna var för att det är gott, för att 

öka gemenskapen och för att det blir roligare med alkohol.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer vi koppla samman resultatet med den teoretiska bakgrunden och våra 

egna tankar.  

6.1 Resultatdiskussion 
Studien av Black, Lawson och Fleishman (1999) beskriver alkoholkonsumtionen bland au-

straliensare i åren 16-34 år. Där kom de fram till att respondenterna konsumerade mer alkohol 

under lagfesterna jämfört med vad de konsumerar utanför idrotten. Resultatet från vår under-

sökning visar att merparten av respondenterna väljer att konsumera lika mycket alkohol under 

lagfesterna som de gör utanför idrotten. Dock är det fler som väljer att konsumera mer alkohol 

än mindre under lagfesterna, vilket betyder att det i genomsnitt konsumeras mer alkohol under 

festerna med laget. Från våra tidigare erfarenheter inom lagidrotter är detta resultat förvå-

nande eftersom vår tankegång kring detta alltid har varit att det konsumeras betydligt mer 

alkohol under lagfesterna jämfört med en vanlig utekväll. Genom att tagit del av Black, Law-

son och Fleishmans (1999) studie samt vår egen undersökning visar det sig att det faktiskt 

konsumeras alkohol under lagfester. Sigfridssons (2005) tankar kring att alkoholen stärker 

gemenskapen när alkoholen konsumeras i grupp är något vi delar med henne. Vi anser om 

man som lag konsumerar alkohol i måttlig mängd kan det öka lagsammanhållningen.  

  

Då Rintaugu, Andanje och Amusa (2012) kom fram till att de vanligaste anledningarna till 

varför idrottsstudenter i Kenya konsumerade alkohol var för att de ville koppla av, övervinna 

blyghet och för att de hade tråkigt, så kan vi jämföra detta med vår undersökning. Resultatet 

från undersökningen visade respondenternas fyra vanligaste anledningar till varför de konsu-

merar alkohol var för att det är gott, för att öka gemenskapen, för att det blir roligare med al-

kohol samt för att koppla av. Två av dessa anledningar kan vi koppla till idrottsstudenterna i 

Kenya och de är att man konsumerar för att kunna koppla av och ha roligt. Något som vi an-

ser är positivt är att merparten av respondenterna i vår undersökning konsumerade alkohol för 

att de tycker det är roligt att konsumera en god öl med sina vänner istället för att minska sina 

bekymmer och smärta.  

 

Folkhälsorapporten från 2009 visar att män i Sverige konsumerar i snitt 9,5 burkar öl i veck-

an. Samma rapport visar även att kvinnor konsumerar 4 burkar öl per vecka. Utifrån vår 

undersökning kan vi visa att respondenterna ligger under snittet jämfört med övriga samhället 

men det kan öka på grund av att respondenterna även ”strödricker”. Trondman (2005) menar 
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att människor som är lagidrottare tenderar att konsumera mer alkohol än övriga samhället. 

Även i undersökningen av Wichstrom och Wichstrom (2009) så menar de på att det finns en 

ökad risk för alkoholkonsumtion inom lagidrotter. Detta är något vår undersökning inte stär-

ker eftersom undersökningen visar att merparten av respondenterna ligger under snittet. I och 

med vårt resultat, som visar att om man är med i en idrottsförening så tenderar det att man har 

ett lägre alkoholintag gent emot övriga samhället, så verkar det som att Idrotten vill och Riks-

idrottsförbundet har lyckats med att få ut sina tankar kring alkohol och idrott. Resultatet tyck-

er vi är positivt då det förhoppningsvis främjar framtidens idrott i Sverige.  

 

Sigfridsson (2005) menar att män oftare konsumerar mer alkohol i grupp jämfört med kvin-

nor, dock går detta mot vår undersökning som istället visar att kvinnorna tenderar att ha fler 

lagfester jämfört med männen. Utifrån detta tycker vi att det är positivt att båda könen har 

lagfester då det stärker gemenskapen i gruppen. Samtidigt är vi medvetna om att alla i laget 

inte deltar på lagfesterna vilket kan leda till grupperingar. Därför anser vi det är viktigt att 

gruppen får med sig alla på aktiviteterna för att alla ska känna samhörighet.  

 

Strödrickandet tycks inte vara populärt då hela 139 stycken svarade att de aldrig strödricker 

och 103 stycken svarade 1-2 gånger i månaden. Att få personer väljer att inte strödricka kan 

bero på att snittåldern i undersökningen är ganska låg och att det oftare är äldre som exempel-

vis tar en öl eller ett glas vin till maten. Det kan även bero på att de yngre inte ser någon me-

ning med att enbart konsumera en öl då det oftare för yngre personer är berusningen som står 

i fokus. En annan anledning till varför vi trodde att vår målgrupp skulle strödricka mer är att 

det går att köpa alkohol på mer eller mindre alla matcher i till exempel fotbollsallsvenskan 

och elitserien i ishockey. Detta anser vi vara ett forum där våra respondenter skulle kunnat 

strödricka i större grad, men givetvis anser vi att det är bra att inte respondenterna strödricker 

ofta.  

 

Att duktiga och talangfulla ungdomar bli uppflyttade till seniorlagen inom en förening är nog 

inte helt främmande. Genom våra egna erfarenheter förekom det att unga spelare började 

träna och spela med seniorerna när de var 15-16 år. I en studie av Wichstrom och Wichstrom 

(2009) förklaras att ungdomsspelare som börjar träna med äldre spelare ökar risken att börja 

med alkohol tidigare än de andra spelarna i samma ålder. Sigfridsson (2005) menar på att spe-

laren själv inte lär sig konsumera alkohol, utan det är i detta fall de äldre spelarna. Samma 



Crantz, Viktor  Linnéuniversitetet 

Nyhlén, Marcus  2IV21E, Idrottsvetenskaligt examensarbete 

  VT13 

 
33 

 

författare förklarar även att ett miljöombyte kan påverka en persons inställning till alkoholen, 

alltså att denne måste agera som resterande inom exempelvis det nya laget för att enklare 

passa in. Enligt oss är det rent sportsligt helt rätt att flytta upp sina mest talangfulla spelare 

tidigt för att på så sätt utveckla dessa mer, dock är det negativt om ungdomarna ska känna 

press i att komma in i gruppen. Ska de verkligen behöva börja konsumera alkohol redan vid 

15 års ålder för att bli accepterade? Dock är det ”bara” 31 stycken som gjorde sin alkoholde-

but i samband med idrotten, trots detta anser vi att föreningarna måste arbeta fram tydligare 

policys och riktlinjer för alkoholen. Detta på grund av att 166 stycken i vår undersökning an-

tingen inte vet om en policy existerar i deras förening eller vet dem att det inte finns någon 

framarbetad. Vi ser även att Riksidrottsförbundet ska ha regler för att det måste finnas alko-

holpolicys ute bland föreningarna, för enligt Berling och Ståhlberg (2007) finns det inte krav 

kring detta.  

 

6.2 Förslag till framtida studier 
Om man i framtiden vill utveckla detta arbete har vi förslag på vad som, enligt oss, skulle 

vara väldigt intressant att fortsätta undersöka. Vi själva är väldigt intresserade att jämföra la-

gidrotter med individanpassade idrotter, hur ser exempelvis deras lagfester ut? Har de ens 

några aktiviteter med övriga idrottare i föreningen? Andra variabler som är intressanta är att 

jämföra elitidrotten med breddverksamheten, skiljer det sig här kring deras alkoholvanor? En 

annan tanke och en annan variabel kan också vara att undersöka gymnasieelever, exempelvis 

idrottselever kontra elever som inte är aktiva i ett idrottsligt program. Den största skillnaden 

mellan elit och bredd kan mycket väl vara att elitföreningarna har mer utarbetade policys för 

hur och när alkohol får förtäras av spelarna under säsongen. Kan detta möjligtvis vara något 

för de mindre föreningarna att utveckla? Utveckla sin alkoholpolicy så att spelarna får större 

kunskap kring ämnet alkohol och träning samt vilka konsekvenser alkoholkonsumtion har på 

träning och match, även om det är två dagar efter senaste konsumtionstillfället. Vill även 

nämna att Växjö som stad kan erbjuda denna form av undersökning då de har gott utbud av 

såväl elitidrott, bredverksamhet samt individanpassade idrotter. Det går även att jämföra kö-

nen emellan både på elitverksamheten samt breddverksamheten eftersom det finns både 

kvinnliga och manliga elitlag i kommunen. Vi har valt att enbart jämföra fotboll och inne-

bandy i denna undersökning, men finns det utrymme för fler idrotter gör det undersökningen 

än mer intressant då det involverar än mer.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Enkät 
Alkohol                                                                          Enkät id:________________________ 

Vi är två studenter som studerar programmet Coaching och Sport Management på Linnéuni-

versitetet i Växjö. Just nu i vår utbildning är det dags för oss att skriva vårt examensarbete 

och syftet med enkäten är att kartlägga idrottares alkoholvanor.  

Alla svar som vi får in under denna enkät kommer att behandlas konfidentiellt, i och med 

detta behöver du inte känna någon oro för att svaren kommer kunna kopplas till dig eller din 

förening. Dessa svar som vi får in kommer endast att användas i forskningssyfte.  

Om du som respondent är 15 år eller yngre så ber vi dig kontakta din målsman för ett god-

kännande för att få genomföra denna enkätundersökning.  

Målsmans underskrift: 

_________________________________________________________ 

Om du av någon anledning väljer att hoppa av denna enkät är du fri att göra detta när som 

helst.  

Kontaktpersoner: 

Marcus Nyhlén, student och ansvarig utgivare. Mn222ch@student.lnu.se 

Viktor Crantz, student och ansvarig utgivare. Vc222af@student.lnu.se 

Personliga frågor 

1. Ifyllnadsår (vilket år fylls enkäten i): __________________________________________ 

 

2. Födelseår (vilket år är du född): ______________________________________________ 

 

3. Kön  Kvinna: 

Man:  

 

4. Moderland (vilket land du är född i):_____________________________________ 

 

5. Vilken idrott är du aktiv inom? (Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Fotboll:  

Innebandy:  
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Alkoholvanor 

När vi skriver ”månad” menar vi en vanlig månad. Vi är medvetna om vissa månader kan det 

förekomma mer alkohol än andra men vi skulle vilja att du uppskattar hur en ”vanlig” månad 

ser ut för dig.  

1. Dricker du alkohol? (Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan)  

Ja:  

Nej: 

 

2. Har du några idrottsliga mål som gör så att du konsumerar mindre alkohol? (Sätt ett kryss i 

rutan som stämmer in på frågan)  

Ja:  Nej: 

Om du svarade Ja, vad är dina mål?___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Gjorde du din alkoholdebut i samband med idrotten?  

(Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan)  

Ja: 

Nej:  

Ej debuterat: 

 

4. Varför konsumerar du alkohol?  

(Sätt max tre kryss i rutor som stämmer in på frågan)  

För att koppla av: 

För att övervinna blyghet: 

För en ökad social förmåga: 

För ett ökat självförtroende: 

För att minska bekymmer och smärta:  

För att öka gemenskapen: 

Det blir roligare med alkohol:  

För att det är gott:  
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5. Hur mycket alkohol dricker du när du dricker ”mycket”?  

(Med mycket menas att du blir full och alkohol avser mellan-/starköl 33cl, alkoholstark cider 33cl, ett glas 

vin/starkvin och sprit 6cl) 

1-2 glas/burkar/sprit:  

3-5 glas/burkar/sprit: 

6-8 glas/burkar/sprit: 

9-11 glas/burkar/sprit: 

12  glas/burkar/sprit: 

 

6. Hur många gånger i månaden dricker du ”mycket” alkohol?  

(Med mycket menas att du blir full och alkohol avser mellan-/starköl 33cl, alkoholstark cider 33cl, ett glas 

vin/starkvin och sprit 6cl)  

0 gånger: 

1-2 gånger:  

3-4 gånger:  

5-6 gånger:  

7: 

 

7. Hur mycket alkohol dricker du när du dricker ”måttligt”?  

(Med måttligt menas att du blir salongsberusad, alkohol avser mellan-/starköl 33cl, alkoholstark cider 

33cl, ett glas vin/starkvin och sprit 6cl)  

1-2 glas/burkar/sprit:  

3-5 glas/burkar/sprit:  

6-8 glas/burkar/sprit: 

9-11 glas/burkar/sprit: 

12  glas/burkar/sprit: 

 

8. Hur många gånger i månaden dricker du ”måttligt” med alkohol?  

(Med måttligt menas att du blir salongsberusad, alkohol avser mellan-/starköl 33cl, alkoholstark cider 

33cl, ett glas vin/starkvin och sprit 6cl)  

0 gånger: 
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1-2 gånger:  

3-4 gånger:  

5-6 gånger:  

7: 

 

9. Hur mycket alkohol dricker du när du ”strödricker”? 

(Med att strödricka menar vi alkohol till maten, framför TV:n, alkohol avser mellan-/starköl 33cl, alkohol-

stark cider 33cl, ett glas vin/starkvin och sprit 6cl)  

1-2 glas/burkar/sprit 

3-5 glas/burkar/sprit:  

6-8 glas/burkar/sprit: 

9-11 glas/burkar/sprit: 

12  glas/burkar/sprit: 

 

10. Hur många gånger i månaden ”strödricker” du alkohol?  

(Med att strödricka menar vi alkohol till maten, framför TV:n, alkohol avser mellan-/starköl 33cl, alkohol-

stark cider 33cl, ett glas vin/starkvin och sprit 6cl)   

0 gånger: 

1-2 gånger:  

3-4 gånger:  

5-6 gånger:  

7: 

 

11. Konsumerar du oftast alkohol? (Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Med vänner: 

Ensam: 

 

12. Hur många gånger per säsong har ni lagfest?_________________________________ 

 

13. Dricker du mer alkohol på lagfester än under en vanlig fest eller utekväll?  
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(Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Ja, jag dricker mer alkohol på en lagfest:  

Nej, jag dricker minder alkohol på en lagfest:  

Jag dricker lika mycket alkohol på en lagfest som jag gör på en vanlig fest eller utekväll: 

  

14. Har du haft minnesluckor från den dagen du har druckit alkohol? (Sällan= cirka 2ggr/år, 

Ibland= cirka 6ggr/år, Ofta= cirka 12ggr/år eller mer) (Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan)  

Aldrig:    Sällan:  Ibland:  Ofta:  

 

15. Har du druckit alkohol dagen efter för att komma i balans? (Sällan= cirka 2ggr/år, Ibland= 

cirka 6ggr/år, Ofta= cirka 12ggr/år eller mer) (Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Aldrig:   Sällan:  Ibland:  Ofta:  

 

16. Inom vilken lagidrott tror du de aktiva dricker mest (dam respektive herr)? 

(Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan)  

Damfotboll:  Daminnebandy:  

(Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Herrfotboll:   Herrinnebandy:  

 

Föreningsinformation 

1. Finns det en alkoholpolicy i din förening? (Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Ja:  

Nej:  

Vet inte: 

 

2. Finns det regler om att du inte får konsumera dagen innan match eller träning? (Sätt ett 

kryss i rutan som stämmer in på frågan) 

Ja:  

Nej: 

Vet inte:  
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3. Finns det klara målsättningar för säsongen inom laget? (exempel på målsättningar: vinna 

serien, hålla er kvar i den befintliga serien, ha hög träningsnärvaro) (Sätt ett kryss i rutan som stäm-

mer in på frågan)  

Ja:  

Nej:  

Vet inte: 

 

4. Svarade du ja på ovanstående fråga, vad har ditt lag för målsättning under säsongen? 

(Skriv en kort förklaring av lagets målsättning) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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8.2 Bilaga 2 Respondenterna 
 

 Vilken idrott är du aktiv inom? Total 

Fotboll Innebandy 

 
Kvinna 62 59 121 

Man 79 79 158 

Total 141 138 279 

 

 N Minimum Maximum Genomsnitt Std. Deviation 

Vilket år är du född? 279 1944 1997 1990,17 6,670 

Valid N (listwise) 279     

 

8.3 Bilaga 3 Alkoholdebut 

 Gjorde du din alkoholdebut i samband med idrott? Total 

Ja Nej Ej debuterat 

Vilket år är du född? 

1944 0 1 0 1 

1955 0 1 0 1 

1959 0 1 0 1 

1965 1 0 0 1 

1968 0 1 0 1 

1969 0 1 0 1 

1971 0 3 0 3 

1972 0 1 0 1 

1973 0 1 0 1 

1977 0 1 0 1 

1978 0 1 0 1 

1980 0 2 0 2 

1981 1 2 0 3 

1982 2 1 0 3 

1983 1 3 0 4 

1984 0 1 0 1 

1985 0 6 0 6 

1986 1 10 0 11 

1987 1 16 1 18 

1988 2 10 1 13 

1989 2 21 0 23 

1990 0 22 1 23 

1991 1 20 0 21 
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1992 3 27 0 30 

1993 4 17 0 21 

1994 2 15 0 17 

1995 4 16 1 21 

1996 2 27 5 34 

1997 4 7 4 15 

Total 31 235 13 279 

 

 

 Gjorde du din alkoholdebut i samband med idrott? Total 

Ja Nej Ej debuterat 

 
Kvinna 11 106 4 121 

Man 20 129 9 158 

Total 31 235 13 279 

 

8.4 Bilaga 4 Minnesluckor 

 Har du haft minnesluckor från den dagen du druckit alkohol? Total 

Ej svar Aldrig Sällan Ibland Ofta 

 
Kvinna 1 45 41 31 3 121 

Man 0 39 58 51 10 158 

Total 1 84 99 82 13 279 

 

 Har du haft minnesluckor från den dagen du druckit alkohol? Total 

Ej svar Aldrig Sällan Ibland Ofta 

 
Fotboll 0 43 55 37 6 141 

Innebandy 1 41 44 45 7 138 

Total 1 84 99 82 13 279 

8.5 Bilaga 5 Återställare 

 Har du druckit alkohol dagen efter för att komma i balans? Total 

Ej svar Aldrig Sällan Ibland Ofta 

 
Kvinna 1 107 11 1 1 121 

Man 0 93 50 14 1 158 

Total 1 200 61 15 2 279 

 Gjorde du din alkoholdebut i samband med idrott? Total 

Ja Nej Ej debuterat 

 
Fotboll 12 123 6 141 

Innebandy 19 112 7 138 

Total 31 235 13 279 
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 Har du druckit alkohol dagen efter för att komma i balans? Total 

Ej svar Aldrig Sällan Ibland Ofta 

 
Fotboll 0 109 26 5 1 141 

Innebandy 1 91 35 10 1 138 

Total 1 200 61 15 2 279 

 

8.6 Bilag 6 Idrottsliga mål 

 Har du några idrottsliga mål som gör så att du konsumerar 

mindre alkohol? 

Total 

Ja Nej 

 
Fotboll 42 99 141 

Innebandy 43 95 138 

Total 85 194 279 

 

 Har du några idrottsliga mål som gör så att du konsumerar 

mindre alkohol? 

Total 

Ja Nej 

 
Kvinna 46 75 121 

Man 39 119 158 

Total 85 194 279 

 

 

8.7 Bilaga 7 Alkoholmängd 
Mycket 

 Hur mycket alkohol dricker du när du dricker "mycket"? Total 

0 

glas/burkar/s

prit 

1-2 

glas/burkar/s

prit 

3-5 

glas/burkar/s

prit 

6-8 

glas/burkar/s

prit 

9-11 

glas/burkar/s

prit 

12 --> 

glas/burkar/s

prit 

 
Kvinna 15 3 26 55 15 7 121 

Man 21 4 13 29 56 35 158 

Total 36 7 39 84 71 42 279 

 

 Hur mycket alkohol dricker du när du dricker "mycket"? Total 

0 

glas/burkar/s

prit 

1-2 

glas/burkar/s

prit 

3-5 

glas/burkar/s

prit 

6-8 

glas/burkar/s

prit 

9-11 

glas/burkar/s

prit 

12 --> 

glas/burkar/s

prit 

 
Fotboll 24 2 19 40 35 21 141 

Innebandy 12 5 20 44 36 21 138 
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Total 36 7 39 84 71 42 279 

 

Måttligt 

 Hur mycket alkohol dricker du när du dricker "måttligt"? Total 

0 

glas/burkar/s

prit 

1-2 

glas/burkar/s

prit 

3-5 

glas/burkar/s

prit 

6-8 

glas/burkar/s

prit 

9-11 

glas/burkar/s

prit 

12 – > 

glas/burkar/s

prit 

 
Kvinna 15 37 58 10 1 0 121 

Man 29 15 70 33 10 1 158 

Total 44 52 128 43 11 1 279 

 

 Hur mycket alkohol dricker du när du dricker "måttligt"? Total 

0 

glas/burkar/s

prit 

1-2 

glas/burkar/s

prit 

3-5 

glas/burkar/s

prit 

6-8 

glas/burkar/s

prit 

9-11 

glas/burkar/s

prit 

12 – > 

glas/burkar/s

prit 

 
Fotboll 28 26 64 17 6 0 141 

Innebandy 16 26 64 26 5 1 138 

Total 44 52 128 43 11 1 279 

 

Strödricker 

 Hur mycket alkohol dricker du när du "strödricker"? Total 

0 

glas/burkar/sprit 

1-2 

glas/burkar/sprit 

3-5 

glas/burkar/sprit 

6-8 

glas/burkar/sprit 

12 – > 

glas/burkar/sprit 

 
Kvinna 68 48 4 1 0 121 

Man 59 78 17 3 1 158 

Total 127 126 21 4 1 279 

 

 Hur mycket alkohol dricker du när du "strödricker"? Total 

0 

glas/burkar/sprit 

1-2 

glas/burkar/sprit 

3-5 

glas/burkar/sprit 

6-8 

glas/burkar/sprit 

12 – > 

glas/burkar/sprit 

 
Fotboll 75 56 9 1 0 141 

Innebandy 52 70 12 3 1 138 

Total 127 126 21 4 1 279 

 

8.8 Bilaga 8 Alkoholtillfällen 
Lagfest 

 Hur många gånger per säsong har ni lagfest? Total 

0 1 2 3 4 5 

 
Kvinna 10 21 30 16 27 17 121 

Man 34 12 41 34 17 20 158 
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Total 44 33 71 50 44 37 279 

 

 Hur många gånger per säsong har ni lagfest? Total 

0 1 2 3 4 5 

 
Fotboll 15 18 39 23 27 19 141 

Innebandy 29 15 32 27 17 18 138 

Total 44 33 71 50 44 37 279 

 

8.9 Bilaga 9 Genomsnitt i Sverige 

 Hur mycket alkohol dricker du när du dricker "måttligt"? Total 

0 

glas/burk

ar/sprit 

1-2 

glas/burk

ar/sprit 

3-5 

glas/burk

ar/sprit 

6-8 

glas/burk

ar/sprit 

9-11 

glas/burk

ar/sprit 

12 --> 

glas/burk

ar/sprit 

Kvinna 
 

0 gånger 12 5 8 1 0  26 

1-2 gånger 3 32 44 4 0  83 

3-4 gånger 0 0 6 2 0  8 

5-6 gånger 0 0 0 3 1  4 

Total 15 37 58 10 1  121 

Man 
 

0 gånger 18 2 8 1 0 0 29 

1-2 gånger 10 10 47 20 3 1 91 

3-4 gånger 1 3 13 11 7 0 35 

5-6 gånger 0 0 2 1 0 0 3 

Total 29 15 70 33 10 1 158 

Total 
 

0 gånger 30 7 16 2 0 0 55 

1-2 gånger 13 42 91 24 3 1 174 

3-4 gånger 1 3 19 13 7 0 43 

5-6 gånger 0 0 2 4 1 0 7 

Total 44 52 128 43 11 1 279 

 

 

 Hur mycket alkohol dricker du när du "strödicker"? Total 

0 

glas/burkar/s

prit 

1-2 

glas/burkar/s

prit 

3-5 

glas/burkar/s

prit 

6-8 

glas/burkar/s

prit 

12 --> 

glas/burkar/s

prit 

Kvinna 
 

0 gånger 68 9 0 1  78 

1-2 gånger 0 34 1 0  35 

3-4 gånger 0 4 2 0  6 

5-6 gånger 0 1 1 0  2 

Total 68 48 4 1  121 

Man  0 gånger 59 2 0 0 0 61 
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1-2 gånger 0 51 13 3 1 68 

3-4 gånger 0 14 2 0 0 16 

5-6 gånger 0 9 2 0 0 11 

7 --> gånger 0 2 0 0 0 2 

Total 59 78 17 3 1 158 

Total 
 

0 gånger 127 11 0 1 0 139 

1-2 gånger 0 85 14 3 1 103 

3-4 gånger 0 18 4 0 0 22 

5-6 gånger 0 10 3 0 0 13 

7 --> gånger 0 2 0 0 0 2 

Total 127 126 21 4 1 279 

 


