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The purpose of this quantitative study was to examine the relation between sporting events, 

where alcohol is served, and the attitude towards alcohol among adolescents. We conducted a 

survey with 195 respondents, all of whom was students of Swedish upper secondary school. The 

respondents were between 15 and 18 years of age. The data were analyzed using theories of 

attitudes and norms. We also analyzed the data using previous research. Results indicated that 

there is a connection between visiting sports events where alcohol is served and the attitude 

towards alcohol among these youths. Those who had been on these sporting events in the last 

year had a more positive attitude towards and more frequently consumed alcohol than those 

who hadn't been on any of these sporting events. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Forskning om relationen mellan ungdomar och alkohol säger bl.a. att ungdomar dricker 

mindre alkohol om de har föräldrar som starkt motsätter sig detta. Effekten finns även 

om endast en av föräldrarna motsätter sig bruk av alkohol eller droger (Nash, McQueen 

& Bray, 2013). Forskning säger också att föräldrars övervakning av ungdomars 

alkoholbruk fungerar avskräckande och leder till att ungdomar dricker mindre. Denna 

övervakning gör att ungdomar i högre grad motsätter sig problemdrickande och blir mer 

medvetna om riskerna med överdrivet drickande (Kim & Neff, 2010). Annan forskning 

säger också att barn som vistas i en hemmiljö där föräldrarna är alkoholberoende 

riskerar att själva utveckla ett alkoholberoende och andra mentala problem (Ellis, 

Zucker & Fitzgerald, 1997). 

Vi tycker att detta visar att det finns ett samband mellan föräldrars alkoholvanor och 

ungdomars syn på alkohol, samt att barn som vistas i en hemmiljö där det dricks mycket 

alkohol riskerar att utveckla alkoholberoende. Hur blir det då när ungdomar vistas i 

andra miljöer där vuxna dricker alkohol, t.ex. idrottsevenemang? Vi har inte hittat 

forskning som ger en förklaring på detta. 

I artikeln "Fotboll kräva dessa drycker", som bygger på en kvalitativ studie, skriver 

författarna att deltagande före, under och efter matcherna blir "ett sätt för supportrar att 

stärka tillhörighetskänslan" (Estrada & Tryggvesson, 2001, ss. 256-257). De menar 

också att supporterskapet är viktigt för att män ska känna sig maskulina och att 

alkoholen är en viktig del av supporterskapet. Alkoholen är viktig både pga. att den gör 

att det blir lättare att skrika och leva ut, men också för att den har en symbolisk 

betydelse, dvs. om man tar en öl så är man en del av gemenskapen. Även Lalander 

(1998) skriver om supporterkultur och alkohol. Hans observationsstudie pekar på att det 

anses normalt att alltid dricka alkohol i och med matcherna. Vi undrar om inte detta 

visar att det finns en kultur/norm bland supportrar att konsumera alkohol i samband med 

match. 

Baier & Svensson (2009) menar att normer bildas genom samhällets beslut, spontana 

handlingar från individer samt den fysiska miljön som grupper befinner sig i. Detta gör, 

enligt oss, en idrottsarena till en miljö som kan skapa normer. Vi anser att ett normativt 
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perspektiv är viktigt inom socialt arbete eftersom de normer som finns i samhället kan 

förklara varför ett visst beteende ses som avvikande. Lalander (2002) menar att vuxnas 

beteende skapar normer som sedan förs över till ungdomar. Normer som handlar om att 

konsumera alkohol kan alltså påverka ungdomars attityd till alkohol. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län skriver i sin rapport "Tillsyn av alkoholservering 

på idrottsarenor" att "alkoholförsäljningen har blivit en nödvändighet för att locka 

arrangörer och publik samtidigt som det bidrar till att göra arenan ekonomiskt lönsam" 

(Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 2011, s.1). 

Alkoholförsäljningen är en viktig inkomstkälla för idrottsföreningar och försäljningen 

sker vid varje matchtillfälle oberoende av vilken dag eller tid matchen spelas. Det säljs 

en hel del alkohol vid dessa tillfällen vid flera olika platser på arenorna. På Växjö 

Lakers hemsida ser vi att den första sponsorn som dyker upp är ett företag som säljer öl. 

Detta företag är även huvudsponsor för Sveriges högsta ishockeyliga. Vidare ser vi, 

eftersom dessa matcher får ses som familjeevenemang, att det vistas många barn och 

ungdomar i dessa miljöer som helt öppet ser försäljningen och bruket av alkohol. 

Många föreningar säljer till och med både ungdoms- och familjebiljetter med 

reducerade priser till matcherna, t.ex. Östers IF i Växjö. Föreningarna vill alltså ha både 

barn och ungdomar på sina matcher. Barnen och ungdomarna ser alltså vuxna personer 

dricka alkohol. Vi vill i denna studie fokusera på gymnasieungdomars attityd till 

alkohol och sambandet mellan denna och den exponering som de utsätts för på de 

idrottsevenemang där det säljs alkohol. Vi har valt just gymnasieungdomar eftersom 

dessa är i en ålder då många börjar dricka alkohol  (Hellandsjø Bu et al., 2002). 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns studier som visar att det inom 

supporterkulturen finns en norm som säger att det ska drickas alkohol i samband med 

match. Det finns även studier som visar att barn och ungdomar påverkas negativt av att 

vuxna dricker i deras närhet. Detta, tillsammans med det faktum att det säljs både 

ungdoms- och familjebiljetter, pekar på att det kan finnas ett problem som är värt att 

undersöka. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera gymnasieungdomars attityd till och konsumtion 

av alkohol och om dessa har ett samband med vuxnas alkoholkonsumtion på 

idrottsevenemang. 

1.3 Hypotes 

Hypotesen är att ungdomar som under det senaste året besökt ett idrottsevenemang där 

det säljs alkohol har en mer positiv attityd till alkohol än ungdomar som inte besökt 

dessa idrottsevenemang. 

En ytterligare hypotes är att ungdomar som under det senaste året besökt 

idrottsevenemang där det säljs alkohol dricker alkohol oftare än ungdomar som inte 

besökt dessa idrottsevenemang. 

Vi definierar attityder som emotionella kognitiva tumregler, som guidar personer i deras 

handlingar. Normer kan påverka individers attityder (Baier & Svensson, 2009). Vi 

utvecklar begreppet attityder under teoriavsnittet. 

Förutom de hypoteser vi tidigare nämnt kommer vi även undersöka andra faktorer som 

kan ha ett samband med ungdomars attityd till/konsumtion av alkohol. Detta gör vi för 

att bredda förståelsen samt undvika skenbara samband. 

2. Teori 

2.1 Normer 

Vi har i vår studie använt oss utav normer som teoretisk utgångspunkt. Vi väljer att 

definiera begreppet norm enligt Nancy Bratts definition: ”fastställt mönster, rättesnöre 

... Normer är ofta uttryck för outtalade regler som finns inbyggd i vårt liv utan att vi 

alltid själva är medvetna om det. De är utifrån kommande, av människor skapade 

sedvänjor, bud och förbud”  (Bratt 1979, ss. 14-15). 

Normer finns i samhället och bidrar ofta till att saker flyter på utan att vi tänker på dem. 

Exempel på dessa normer kan vara att säga ”hej” till en person du träffar och sedan 

använda höger hand när ni hälsar. Dessa normer kan bli en trygghet för individen i en 

ny och osäker situation. Även om situationen är ny så finns det troligen normer som är 

desamma som i övriga samhället vilket gör att om personen kan dessa normer och väljer 
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att följa dem så underlättar detta den sociala situationen. Normer är inte fristående, de är 

beroende av de värderingar som finns i den kultur där normen finns. Det kan t.ex. vara 

norm att förtära alkohol på vissa svenska högtider, men helt oacceptabelt att göra det i 

andra kulturer (Bratt, 1979). 

Bratt menar att det är tydligt att personer i ett barns eller en ungdoms närhet har del i att 

"lära ut" de normer som personen kommer att ha med sig under livet. Dessa personer 

kan delas upp i två stora grupper. Det är de personer som är närmast ungdomen. Detta 

kan t.ex. vara familj eller nära vänner. Denna grupp med nära relation till personen 

kallas för primärgrupp. Andra personer som ungdomen kommer i kontakt med kan 

kallas sekundärgrupp. Detta kan t.ex. vara personer på skolan som går i andra klasser, 

eller personer som ungdomen ser eller träffar i olika sociala sammanhang. Ett sådant 

sammanhang skulle kunna vara ett idrottsevenemang. 

Både primär- och sekundärgruppen påverkar en persons normbildande. Detta sker på 

olika sätt i olika delar av utvecklingen. Om en person träffar nya människor kommer 

den att påverkas av dessa på ett eller annat sätt. 

Forskning visar att det inte går att leva efter samtliga normer i ett samhälle. Vissa 

normer går emot varandra (Bratt, 1979). Vi anser t.ex. att det är norm att vuxna inte ska 

bli berusade i närvaro av barn. Dock så är det enligt oss även norm att det serveras och 

dricks alkohol i samband med vissa idrottsevenemang. 

Normer uppkommer enigt Baier & Svensson (2009) på tre olika sätt. Dock är det ofta 

ett samspel mellan dem tre sätten som skapar en norm. De tre sätten är samhällets 

formella beslut, personers spontana handling samt de fysiska strukturer som finns i 

människors vardag. Vi anser att när det gäller alkoholvanor på idrottsevenemang så 

skulle detta kunna vara följande: 1) Samhället beslutar att alkohol ska få säljas på 

arenor, 2) människor väljer spontant att dricka den alkohol som säljs på evenemanget 

och 3) alkoholen finns tillgänglig på olika försäljningsställen inne på arenan. Genom 

dessa tre steg så kan alltså en norm skapas. 

Lalander (2002) menar att genom de normer som finns i olika grupper så lär sig 

gruppens medlemmar vad som är rätt och fel i olika situationer, vad som är tillåtet och 

vad som är otillåtet. Detta kan t.ex. vara att veta när det är socialt accepterat att bli 

berusad och när en person ska vara nykter. Normen säger också vilka preparat det är 
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accepterat att berusa sig med. På idrottsevenemang menar vi, av egen erfarenhet, att de 

preparat som är accepterat att berusa sig med är den alkohol som finns till försäljning på 

arenan. 

Lalander (2002) menar också att det finns tidpunkter och tillställningar när det är mer 

socialt accepterat att dricka alkohol, detta är t.ex. midsommarafton eller nyårsafton. Det 

är även mer accepterat att vara berusad på helgen. Det är accepterat att vara berusad på 

en lördag men inte på en måndag. 

Vi menar dock att Lalanders exempel på hur vissa dagar är mer accepterade att dricka 

på inte är helt korrekt. Vi menar att genom den norm som skapas på vissa 

idrottsevenemang så blir det accepterat att förtära alkohol oberoende av vilken dag i 

veckan det är eller vilken tid på dygnet det är. Det som styr förtäringen av alkohol är 

snarare om det är match eller inte. Vi tror dock att denna uppfattning inte gäller hela 

samhället, utan endast den grupp som deltar som publik på dessa evenemang. 

Lalander (2002) menar att föräldrar är en av de aktörer som förmedlar de normer som 

finns i samhället till ungdomar. Denna process kallas för socialisation. Lalander säger 

här att föräldrar ofta ger ett delat budskap när det kommer till frågor om alkohol. Å ena 

sidan så talar föräldrar ofta om dem negativa effekterna av alkohol och risken att hamna 

i ett alkoholmissbruk. Å andra sidan så agerar samma föräldrar på ett sätt som gör att 

ungdomarna får en positiv sin på alkohol, t.ex. genom att själva dricka alkohol. 

Alkoholen är ofta förknippad med fest och högtider. 

Vi anser att alkoholen blir förknippad med idrott på samma sätt när vuxna dricker på 

idrottsevenemang. När ungdomar socialiseras in i de normer som gäller i samhället så 

blir normen att dricka på idrottsevenemang tydlig för de ungdomar som exponeras för 

den alkoholförsäljningen och drickande som pågår under matcherna. Idrotten står för 

något sunt och hälsosamt i samhället. När alkoholen blir förknippad med idrott, menar 

vi, att risken finns att även alkoholen ses som något positivt. 

2.2 Attityd 

Utöver normer så har vi även använt oss av attityd som teoretisk utgångspunkt. Attityd 

kan definieras som "en kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett 

objekt uttryckt som något negativt eller positivt" (Ekehammar, 2005, s. 276). Människor 
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kan ha attityder mot i stort sett allting och attityderna kan variera i riktning och 

intensitet. De olika riktningarna är negativ, neutral och positiv medan de olika 

intensitetsnivåerna är svag och stark. 

Det finns olika modeller av attityder med olika komponenter. Forskning säger dock att 

attityder ofta inte följer någon av dessa modeller utan snarare är en kombination av 

olika komponenter. Dessa komponenter är en kognitiv, en affektiv och en 

beteendekomponent. Det är även möjligt att ha ambivalenta attityder till samma sak. 

Med andra ord, man kan ha både positiva och negativa uppfattningar samtidigt 

(Ekehammar, 2005). 

Ekehammar (2005) skriver även att attityder har tre olika funktioner för människan: 1) 

de underlättar samspelet med omgivningen och gör att vi kan hantera attitydobjekt 

effektivt. Detta kallas för attitydernas kunskapsfunktion. 2) De gör att vi styrs mot 

sådant som är belönande och undviker sådant som inte är önskvärt. Detta  kallas för 

attitydernas instrumentella funktion. 3) De låter oss visa vad vi står för och därmed 

bidra till samhörighet med andra. Detta kallas för värdeuttryckande funktion eller social 

identitetsfunktion. 

Ekehammar (2005) menar att människors attityder ofta uppstår genom direkt erfarenhet 

av attitydobjektet, dvs. att man har bildat sig en positiv eller negativ uppfattning efter att 

ha kommit i kontakt med objektet. Attityder kan också uppstå genom att man exponeras 

för ett attitydobjekt många gånger. Till slut vänjer man sig och attityden blir i regel mer 

positiv för varje gång. Detta kallas för exponeringseffekten. Ett annat sätt för attityder 

att uppstå är genom modellinlärning. Detta innebär att man observerar en närstående, 

t.ex. en förälder, och hur denne agerar inför ett attitydobjekt och att man i sin tur får en 

viss attityd till detta objekt utan att själv kommit i kontakt med det. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Alkohol i hemmiljöer 

Nash, McQueen & Bray (2013) skriver om samband mellan familjemiljö och 

ungdomars alkoholbruk. De kom i sin studie fram till att ungdomar dricker mindre 

alkohol om de har föräldrar som starkt motsätter sig detta. Ju mer föräldrarna motsätter 

sig, desto mindre risk att ungdomen dricker alkohol. De menar dessutom att effekten 
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även finns om endast en av föräldrarna motsätter sig bruk av alkohol eller droger. 

Ungdomar som har denna typ av föräldrar har färre vänner som dricker alkohol och blir 

mindre influerad av dessa. De löper också mindre risk att dricka i framtiden och att få 

alkoholrelaterade problem. 

Kim & Neff (2010) menar att föräldrars övervakning av ungdomars alkoholvanor. De 

menar att ungdomar blir avskräckta och dricker mindre ifall deras föräldrar har koll på 

deras drickande och pratar med dem om risker osv. Om föräldrar övervakar sina barn på 

detta vis så leder det till att ungdomarna blir medvetna om riskerna och motsätter sig 

problemdrickande. Författarna menar också att föräldrarnas normer och värderingar förs 

över till ungdomarna genom att föräldrarna övervakar ungdomarna för att skydda dem 

från "dåliga" vänner. Dessa ungdomar är också, i större utsträckning, involverade i 

aktiviteter som rör kyrkan, samhället och skolan. Vidare skriver författarna att den 

enskilde ungdomens tillgång till alkohol och droger har ett samband med hur många av 

ungdomens kamrater som dricker, och i sin tur hur stor risken är att ungdomen dricker 

själv. 

Ellis, Zucker & Fitzgerald (1997) skriver om hur hemmiljön påverkar ungdomar att 

utveckla alkoholberoende och psykiska problem. De menar att om ungdomen bor hos 

sina föräldrar som är alkoholberoende så riskerar ungdomen själv att utveckla ett 

alkoholberoende och andra mentala problem. 

3.2 Alkohol i sociala sammanhang 

Estrada & Tryggvesson (2001) menar att supportrar dricker för att känna gemenskap 

och för att stärka tillhörighetskänslan. Deras studie visar också att supporterskapet är 

viktigt för att män ska känna sig maskulina. Alkoholen har flera betydelser för 

supporterskapet, dels gör den att det blir lättare att skrika och leva ut, dels har den en 

symbolisk betydelse, dvs. om man tar en öl så är man en del av gemenskapen. Även 

Lalander (1998) är inne på detta spår efter att ha observerat en supporterklack. Han 

menar att alkoholen har en institutionaliserande karaktär i klacksammanhang, att det 

nästan blir en oskriven regel att dricka alkohol i samband med matcher. Det språk som 

används vid drickande visar också på ett samband mellan fotboll och 

alkoholkonsumtion. Lalander (1997) skriver att sådant som människor gör när de har 

druckit påverkas både av den kemiska förändringen som alkoholen ger och av 

individens tro på ritualer och symboler som skapas av de inblandade. 
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Detta kan vi koppla till det Kouvonen (2000) skriver om att ungdomar dricker i sociala 

sammanhang där även andra dricker. Hon menar att när ungdomar dricker så är det i en 

miljö eller ett sammanhang som är förknippat med en miljö eller ett sammanhang då 

även vuxna dricker alkohol. Detta kan t.ex. vara första maj eller firande av 17 maj i 

Norge. Drickande av alkohol blir en del i att känna tillhörighet till en grupp. Att inte 

dricka i dessa sammanhang kan då uppfattas som avvikande och bidra till utanförskap. 

3.3 Identitet och skapande av ungdomskulturer 

Lalander (1998) menar att en identitet skapas under en längre tid och påverkas utav 

olika personer i olika delar av persons uppväxt. Under dem tidiga åren så är det ofta en 

förälder eller en annan vuxen som ungdomen har en nära relation till som är den person 

som påverkar skapandet av en egen identitet. Senare, i tonåren, blir vänner viktigare för 

identitetens formande. 

Lalander & Johansson (2012) skriver om skapande av ungdomskulturer. De menar att 

det finns forskning som visar att ungdomar inte gör som sina föräldrar, utan istället 

skapar sig egna symboler och ritualer. Om alkoholen skulle ses som en ritual som 

genomförs i samband med att vuxna tittar på idrott så skulle detta medföra att 

ungdomsgruppen vill skapa sig en annan ritual och inte följa i sina föräldrars fotspår. 

Ungdomars kultur skulle istället vara hämtad ifrån media och varandra istället för 

vuxenvärlden. Dock så menar Lalander & Johansson (2012) att vissa forskare säger att 

det är genom föräldrar och andra vuxna som ungdomar hämtar inspiration till sin egna 

kultur. Ungdomar skapar alltså sin egen kultur utifrån den kultur de får från sina 

föräldrar. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har i denna uppsats använt oss av en kvantitativ forskningsmetod där vi genom 

enkäter samlat in data. Vi anser att denna metod lämpar sig bäst eftersom vi då fick svar 

från många fler än vid t.ex. kvalitativa intervjuer och då lättare hittade samband mellan 

undersökningspersonernas erfarenheter. 

Bryman (2011) skriver om olika sorters forskningsmetoder, bl.a. tvärsnittsdesign. Detta 

är vad vi har använt oss av i denna uppsats, eftersom den lämpar sig bäst när kvantitativ 
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data samlas in. När data samlas in genom enkäter så används i stort sett alltid 

tvärsnittsdesign. När man som forskare använder tvärsnittsdesign så är man intresserad 

av variation. Därför krävs minst två fall. Men forskare siktar oftast på betydligt fler än 

så. 

Bryman (2011) skriver också att ett annat element som ingår i tvärsnittsdesign är att 

undersökningen görs vid en speciell tidpunkt. I vår undersökning har detta visat sig 

genom att datainsamlingen har skett samtidigt. Varje elev i en specifik klass har fyllt i 

sina enkäter samtidigt. Vi har lämnat ut enkäterna till alla klasser under samma vecka. 

Om en klass hade skrivit enkäten vid en tidpunkt och en annan klass vid en annan 

tidpunkt, t.ex. ett halvår senare, så hade det elementet i tvärsnittsdesignen inte uppfyllts. 

Anledningen till att enkäterna ska skrivas under samma tidpunkt är bl.a. för att det ska 

vara samma förutsättningar. På ett halvår kan mycket hända, t.ex. att lagar ändras. Det 

är också viktigt att samma person svarar på hela enkäten vid ett tillfälle och inte vid 

flera. 

4.2 Kausalitet 

Bryman (2011) skriver vidare om kausalitet, dvs. sambandsmönster. Man kan bara 

studera relationer mellan variabler när man använder sig av en tvärsnittsdesign. 

Eftersom informationen samlas in samtidigt så kan man inte se vad som är orsak och 

vad som är verkan. Även om man kan se ett samband mellan två variabler så kan man 

inte veta om det handlar om en kausal relation. 

För att vi ska kunna finna kausala samband i den undersökning som vi gör så finns det 

vissa saker som måste vara uppfyllda. Det måste fastställas att det finns en relation 

mellan de olika variablerna i undersökningen, detta kan t.ex. vara relationen mellan 

attityden till alkohol och besök på idrottsevenemang där det serveras alkohol. En annan 

faktor är att vi måste kunna visa att variablernas relation inte påverkas av en faktor som 

inte finns med i testet. Detta skulle i vår undersökning kunna vara ekonomiska eller 

sociala faktorer som vi inte frågar om i vår enkät. Den tredje faktorn som ska uppfyllas 

för att påvisa kausalitet är vi ska kunna visa på en tidsföljd i resultatet av 

undersökningen. Vi ska alltså kunna säga att en eventuell förändrad attityd till alkohol 

kommer efter exponering på ett idrottsevenemang och inte innan exponering (Bryman, 

1997). 
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Vi har i vår undersökning inte uppfyllt dessa krav då vi inte har en enkät som ställer 

frågor om hur attityden var innan de utsattes för exponering av alkohol. Vi har även 

förbisett andra faktorer som skulle kunna förändra ungdomens attityd som t.ex. sjukdom 

eller sociala relationer. Detta leder till att vi har ett resultat där de samband som vi 

kommer fram till inte kan bevisas vara kausala. Men det är ändå möjligt att det finns ett 

kausalt samband. 

4.3 Validitet 

Validitet handlar om att en fråga ska mäta det som den är tänkt att mäta. Det ska inte 

finnas risk för att frågan som ställs svarar på någonting annat. Om frågan är konstruerad 

på ett sätt som gör att den kommer att ge svar på "rätt" sak så kommer den att ha en hög 

validitet. Om det finns utrymme för tolkning av frågan så kommer den att få en låg 

validitet (Ejlertsson, 2005). 

Validiteten skulle alltså bli hög om en undersökning t.ex. vill ta reda på hur långa olika 

personer var och frågade efter deras längd i exakta centimeter. Om frågan istället var 

formulerad så att de tillfrågade fick ranka sin längd enligt olika alternativ t.ex. medel, 

över medel, mycket lång mm så skulle det bli en fråga om hur de själva ser på sin längd. 

Mätningen skulle då handla om deras attityd till sin egen längd och inte hur långa de 

faktiskt var. Undersökningen skulle då få en lägre validitet (Trost, 2012). 

Eftersom vi har frågat om mycket som rör attityder så är det svårt att mäta studiens 

validitet. Detta gör det extra viktigt att frågorna är genomtänkta så att respondenterna 

svarar på ”rätt” saker, och inte .ger utrymme till egna tolkningar hos respondenterna. 

4.4 Reliabilitet 

Reliabilitet visar på huruvida en undersökning kommer att ge samma resultat om den 

utförs igen. Det får alltså inte finnas en stor skillnad mellan undersökningars resultat om 

de genomförs vid olika tidpunkter. Reliabiliteten syftar till att visa på om en 

undersökning har en stor del slump i sitt resultat (Ejlertsson, 2005). Det ska vara en så 

liten del slump som möjligt i en undersökning. Att frågorna ställs på samma sätt, att de 

är utformade på samma sätt och att de svaras på under samma tid är saker som påverkar 

reliabiliteten(Trost, 2012). 
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Om en undersökning har en hög eller en låg reliabilitet kan testas genom olika 

undersökningsmetoder. En av dessa är den så kallade Test-retestmetoden. Denna går ut 

på att en grupp får svara på en enkät. Efter en kort stund får samma grupp svara på 

samma enkät. Genom att jämföra de båda undersökningarnas svar så visas det om 

undersökningen har en låg eller hög reliabilitet. Om svaren är desamma mellan 

undersökningarna så har undersökningen en hög reliabilitet. Detta test är beroende av att 

frågorna som ställs inte är frågor där svaret vanligen ändras över kortare tid (Ejlertsson, 

2005). 

Vi genomförde inte Test-retestmetoden under vår undersökning. Anledningen till detta 

var att den grupp personer som vi riktade oss mot var svåra att komma i kontakt med 

igen. Vi prioriterade att genomföra undersökningen snarare än att kontrollera 

reliabiliteten. När vi fick tillgång till de grupper av ungdomar som vi skulle genomföra 

undersökningen på så var detta oftast under en kortare tid (vi hade som regel ca 10 min i 

slutet av en lektion). Även detta bidrog till att vi kände att vi inte kunde genomföra 

testet. 

Bryman (2011) skriver om split-half, vilket är en metod för att mäta den interna 

reliabiliteten. Den innebär att man ställer den första hälften av frågorna mot den andra 

hälften av frågorna. För hög reliabilitet krävs det då att resultatet av deltagarnas svar är 

likvärdiga på båda halvorna. I vårt fall skulle detta betyda att vi t.ex. plockar ut de 

frågor som mäter attityd till alkohol och delar upp de i två grupper. Deltagarnas svar ska 

då vara likvärdiga i de båda grupperna för att ge hög reliabilitet. Vi har ej genomfört 

split-half eftersom vi har för få frågor som mäter samma variabel. Anledningen till det 

begränsade antalet frågor är att vi ville ha en enkät på max 2 sidor. Detta ville vi för att 

den skulle se attraktiv ut så att vi skulle få så många svar som möjligt. 

4.5 Enkät 

Det finns en rad olika saker att tänka på när det kommer till att konstruera en enkät. 

Ejlertsson (2005) tar upp vissa av dessa. Han menar att det är viktigt att anpassa språket 

till den grupp som ska genomföra undersökningen, att frågorna och svaren inte kan 

tolkas på mer än ett sätt och att avgränsa frågorna i tid och rum. Han menar också att det 

är viktigt att undvika ledande frågor och frågor som är alltför invecklade och långa i sin 
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formulering. En annan viktig sak att tänka på är att inte ställa frågor som kan vara av 

känslig natur. 

Vi har undvikit dessa missöden genom att ha en tät kontakt med vår handledare för att 

bolla idéer gällande enkäten innan vi skickade ut den. Vi har även tänkt på de saker som 

Ejlertsson (2005) menar ska undvikas när enkäten utformas. Pga. tidsbrist har vi inte 

testat enkäten på en mindre grupp för att se hur de uppfattade frågorna och 

svarsalternativen. Detta hade annars varit bra för att undvika frågor som kan tolkas olika 

av oss och av de ungdomar som deltog i undersökningen. 

När det kommer till frågor av känslig natur så har vi att försökt utforma frågorna så att 

de är av en mer allmän karaktär och inte allt för närgångna och personliga. Vi är 

medvetna om att alkohol kan vara ett ämne som känns jobbigt för vissa, vi kommer att 

diskutera mer om detta i avsnittet om etik. 

När vi utformade vår enkät (se bilaga 1) så försökte vi att göra den så tilltalande som 

möjligt. Bryman (2011) menar att det är viktigt att enkäten inte är för tät. Det ska vara 

mellanrum mellan de olika frågorna för att den ska bli tilltalande för deltagarna. Om det 

är litet utrymme mellan frågorna så ser enkäten mer omfattande ut och risken är då att 

vissa inte vill fylla i den. Vi har även valt att enkäten inte ska överskrida två A4-sidor. 

Även detta i syfte att utforma en tilltalande enkät som inte ser avskräckande ut och 

därmed minimera bortfallet. Vi anser även att de frågor vi ville ha svar på fick plats på 

två sidor. Vi har även använt oss av slutna frågor i enkäten. Detta har vi gjort av två 

anledningar. För det första så menar Bryman (2011) att det är mer tilltalande med 

enkäter där deltagaren inte behöver skriva egna kommentarer utan istället endast kryssa 

i rutor. För det andra så är det ofta mindre tolkningsutrymme på slutna frågor, vilket vi 

anser gör att det går fortare att fylla i enkäten. 

Vår enkät (se bilaga 3) består av 19 frågor som ryms på två A4-sidor. Många av 

frågorna handlar om attityder till alkohol på olika sätt. Vi har även frågor som rör ålder, 

kön samt idrotts- och fritidsintressen. Vissa av frågorna berör även alkoholkonsumtion 

samt huruvida respondenten besökt idrottsevenemang eller inte. Vi har då inriktat oss på 

det senaste året. Det finns vissa brister i vår enkäts utförande. Vi har observerat att vissa 

frågor inte var tillräckligt tydligt ställda och därför skapade viss förvirring hos 
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respondenterna. Detta avhjälpes dock av att vi alltid var närvarande när enkäterna 

fylldes i och kunde besvara respondenternas frågor. 

4.6 Urval 

Vi har valt att fokusera på gymnasieungdomar (ca 15-18 år) eftersom dessa är i en ålder 

då många börjar dricka alkohol (Hellandsjø Bu et al., 2002). Från början hade vi tänkt 

oss högstadieungdomar men då dessa är under 15 år så hade det krävts etisk prövning. I 

samråd med vår handledare kom vi fram till att studera gymnasieungdomar för att inte 

riskera tidsbrist. 

Vi anser att det kan bli problematiskt om lärare lämnar ut enkäten till eleverna eftersom 

de inte vet lika bra som oss vad enkäten handlar om. Vi har därför lämnat ut enkäten 

själva. Vi har även då försökt motivera eleverna tillräckligt. Om vi inte hade försökt 

motivera så hade vi riskerat att vissa elever kanske inte tog enkäten seriöst och därmed 

inte svarade sanningsenligt. Vi kan dock inte vara helt säkra på om eleverna svarade 

sanningsenligt eller inte. 

Vi har i vårt arbete med urval varit begränsade av vissa faktorer. Vi anser att tiden har 

varit en begränsning. Vi har inte haft möjlighet att genomföra undersökningen på 

ungdomar i hela landet, då detta skulle vara tidskrävande och ekonomiskt orimligt. Vi 

har valt att begränsa oss geografiskt till Växjöområdet. Detta gör vi pga. att fotbolls- 

och hockeyarenorna i Växjö säljer alkohol i samband med matcherna. Det finns givetvis 

andra arenor i Sverige som också gör detta men av bekvämlighet har vi valt att rikta in 

oss mot Växjö med omnejd. Vi har valt att skicka ut 200 enkäter eftersom det är ett 

hanterbart antal inom ramen för en kandidatuppsats. Skolornas intresse att delta visade 

sig även vara så pass lågt att insamlandet av fler enkäter skulle varit alltför tids- och 

energikrävande. 

Urvalsmetoden som vi har använt oss av är en kombination av flera metoder. Vi 

kontaktade rektorer på gymnasieskolor (både kommunala skolor och friskolor)  i det 

geografiska området vi valt med information om studien (se bilaga 2). De rektorer som 

var positivt inställda till studien gav oss varierande alternativ på hur vi kunde 

genomföra undersökningen på deras skolor. Vissa vidarebefordrade informationen till 

mentorer/klassföreståndare. Dessa tog i sin tur kontakt med oss om de var intresserade 

av att hjälpa till med studien. Vi kom då dit och informerade eleverna om studien (se 
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bilaga 3) och de som ville fick då fylla i enkäten. Vissa rektorer tog själva beslut att låta 

oss genomföra undersökningen på deras skola, men pga. tidsbrist ville de att vi skulle 

ställa oss i korridorerna och lämna ut enkäten till elever. Ca 60% av enkäterna är ifyllda 

av elever som vi stött på i korridorerna och ca 40% är ifyllda av elever i klassrum med 

närvarande lärare. 

Vi har alltså använt oss av en blandning av olika urvalsmetoder. Vi gjorde ett 

bekvämlighetsurval då vi använde oss av de skolor som finns i vårt geografiska område. 

Vidare så gjorde rektorerna ett bekvämlighetsurval när de skickade vidare vår 

information till lärarna på sina respektive skolor (Trost, 2012). De lärare som var 

positiva till att låta oss genomföra studien i deras klass gjorde även de ett 

bekvämlighetsurval genom att ge oss tillgång till de klasser de var mentorer för. På de 

skolor där vi lämnade ut enkäten till elever som rörde sig i korridorerna så har vi använt 

oss av ett bekvämlighetsurval, eftersom vi lät alla elever som ville fylla i enkäten. Vi 

har lämnat ut enkäten till de som funnits tillgängliga i korridorerna vid just den tidpunkt 

vi varit där (Trost, 2012). De elever i korridorerna som valde att delta i studien gjorde i 

sin tur ett self-selectionurval. De valde helt på egen hand om de skulle delta i 

undersökningen eller inte (Shadish et al., 2002). 

Denna blandning av urvalsmetoder gör att studien inte blir representativ för hela 

populationen, dvs. gymnasielever i Växjö med omnejd. Anledningen till detta är för att 

det är en skevhet i urvalet. Skevheten ligger i att vi inte haft möjlighet att få med elever 

från alla olika gymnasieprogram och att det var lärarna som bestämde vilka klasser som 

skulle fylla i enkäten. Urvalet blir också skevt eftersom vissa elever har fyllt i enkäten i 

klassrummet med närvarande lärare medan andra har fyllt i den i korridoren. Denna 

skevheten gör att det stickprov som vi tar ur populationen genom våra 200 enkäter 

troligen inte är representativt för populationen (Bryman, 2011 & Ejlertsson, 2012).  

4.7 Bortfall 

I en enkätundersökning kan det finnas två olika sorters bortfall, det interna och det 

externa bortfallet. Om en person väljer att inte delta eller inte har möjligheten att delta 

så är detta ett externt bortfall, det kan t.ex. bero på att en person i en klass som vi 

genomför undersökningen i är sjuk den dagen som undersökningen genomförs. Till det 

interna bortfallet räknas de som har svarat på enkäten men av olika anledningar inte har 

svarat på samtliga frågor (Ejlertsson, 2005). 
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I litteraturen så föreslås olika metoder för att undvika bortfall. Detta kan vara att skicka 

påminnelse via e-mail eller post för att motivera att den tänkta deltagaren genomför sin 

undersökning (Ejlertsson, 2005). Vi har i vår undersökning inte skickat ut enkäter utan 

istället varit på plats och delat ut dem till våra respondenter. Detta tror vi har motiverat 

respondenterna att fylla i och lämna in sina enkäter. Vi menar också att det är praktiskt 

att vara på plats då detta gör att enkäterna fylls i på en och samma gång av eleverna i en 

klass, samt att vi finns på plats för att muntligt informera om den undersökning som vi 

ska genomföra samt svara på eventuella frågor. 

Trost (2012) menar att en bortfallsanalys enklast görs genom att jämföra det 

ursprungliga urvalet med det material som samlats in. Vårt ursprungliga urval var 

gymnasieungdomar i Växjöområdet. Ur detta urval har vi fått in 195 enkäter. Teoretiskt 

sätt hade vi kunnat samla in flera tusen enkäter men på grund av tidbristen så var vi 

nöjda efter 195 stycken. Av de elever som svarade på enkäten i klassrum så svarade 

samtliga som var närvarande. Vi kan dock utgå från att vissa elever inte var närvarande. 

Vi vet inte vilka av de som inte svarade på enkäten i korridoren som hade svarat på den 

i ett klassrum. I enkätsvaren kan vi se en viss snedfördelning vad gäller kön då endast 

35% var killar. 

Det finns ett problem med att vi fått in enkäterna på två olika sätt, genom klassrum och 

korridorer. I de klasser vi besökte i klassrum så fyllde samtliga närvarande i enkäten. 

Dock vet vi inte hur många som inte var närvarade på den lektionen. De som valde att 

inte fylla i enkäten i korridoren skulle kanske valt att fylla i enkäten om de fått den i ett 

klassrum. Svarsfrekvensen på de som svarat på enkäten har varit mycket hög. Det är 

bara ett fåtal frågor där några respondenter inte svarat. 

4.8 Inmatningsfel 

Djurfeldt et al. (2010) skriver att fel vid inmatning i statistikprogrammet är vanligt och 

kan orsaka ett felaktigt resultat, t.ex. när inkomst ska registreras och ett kommatecken 

hamnar kan detta leda till stora fel i resultatet. Vi har under vår inmatningsprocess 

kontrollerat varandra i syfte att undvika felaktig inmatning. En av oss har läst från 

enkäterna och en har fört in data i SPSS. 

 



 

 

 

20 

 

4.9 Etiska överväganden 

Vi har i vår uppsats ställts inför en rad etiska problem. Vi har utgått från fyra punkter 

för att de etiska kraven ska uppfyllas i samtliga delar av vårt arbete. Vi har informerat 

samtliga berörda personer om undersökningen och dess syfte. Vi har varit tydliga med 

att deras deltagande är frivilligt och att det går att dra sig ur om man så önskar. Dock så 

har vi inte kunnat söka upp en specifik individs enkät då dessa varit anonyma. Vi har 

därför varit tydliga i vår information om att det inte går att begära tillbaka sin enkät efter 

att den är inlämnad. 

Vidare så har vi pratat med ungdomarnas lärare för att försäkra oss om att det inte finns 

anledning till att inte genomföra undersökningen i vissa klasser. Om det funnits sådana 

skäl så skulle vi inte genomfört undersökningen i den aktuella klassen. 

För att säkerställa respondenternas anonymitet så har vi undanhållit vilka skolor samt 

vilka specifika klasser som vi har varit och genomfört undersökningen i. Vi menar även 

att det inte är en risk att bryta kravet på respondenternas anonymitet genom att skriva att 

studien genomförts i Växjö med omnejd. Detta för att det bor relativt mycket folk i 

kommunen. 

Den information som vi samlat in kommer inte att användas till någon annan forskning. 

Den är riktad till den undersökning som vi genomfört och kommer inte att lämnas 

vidare till någon utomstående. Det kan finnas en risk att den person som handleder en 

uppsats har viss tillgång till informationen. I vårt fall har vi valt att dela med oss av 

informationen till vår handledare, då detta inte påverkat respondenternas anonymitet. 

Genom detta tillvägagångssätt så menar vi att de etiska kraven på samtycke, nyttjande, 

konfidentialitet samt information ska vara uppfyllda (Bryman, 2011). Vi har även haft 

en fortlöpande diskussion under samtliga delar av arbetet, både med varandra och med 

vår handledare i syfte att identifiera samt lösa eventuella etiska problem som uppdagas. 

Eftersom vi har vänt oss till personer som är över 15 år så bestämmer varje individ själv 

om de vill delta i undersökningen. Vi har alltså inte behövt kontakta målsmän till 

ungdomarna för ett godkännande. Dock så har vi haft krav på att lämna ut viss 

information såsom syfte, metod, eventuella risker, vem som är forskningshuvudman, att 

deltagande är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas. Allt detta i enighet med Codex 

regler och riktlinjer för forskning. 
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När informationen ovan gavs ut så skulle deltagarna samtycka till att fylla i enkäten 

(SFS 2003:460). De forskningsområden som omfattas utav lagen är t.ex. 

personuppgifter om brott/straff, etnisk tillhörighet och politiska åsikter (Ejlertsson, 

2005). Vi berörde inte något av dessa områden men hade dock lagtexten som ett 

rättesnöre när vi funderade kring de etiska aspekterna i vår uppsats. 

Dock anser vi att alkohol är ett känsligt ämne så vi tyckte att det lämpade sig väl att 

använda sig utav lagen som guide för att behandla uppgifterna som vi samlade in samt 

genomförandet av enkäten på ett så etiskt korrekt sätt som möjligt. Vi var noga med att 

informera om syfte, metod, och de andra uppgifterna som togs upp i lagtexten. Vi 

tryckte också mycket på att undersökningen var anonym och frivillig. Men även om 

alkohol i sig är ett känsligt ämne så anser vi att våra ställda frågor i enkäten inte är av 

den känsliga arten. Detta eftersom vi inte frågade om hur ofta föräldrarna drack eller om 

missbruksbeteende. Frågorna var istället ställda mer allmänt. 

4.10 Tillvägagångssätt 

Rent praktiskt så har vi konstruerat en enkät (mer om denna process under rubriken 

"Enkät") som vi har lämnat ut till gymnasieelever. Vi kontaktade åtta stycken 

gymnasieskolor i Växjö med omnejd (både kommunala skolor och friskolor) och 

lämnade både muntlig och skriftlig information om vår studie till rektorerna. 

Informationen bestod av vårt syfte med studien, hur studien skulle komma att gå till och 

vad rektorerna kunde göra för att hjälpa oss. Vi informerade även om att studien var 

frivillig och anonym (se bilaga 2). De rektorer som var intresserade av vår studie såg 

själva till så att vi kunde komma till skolan eller vidarebefordrade vår information till 

lärare. Vi åkte sedan till skolorna och delade ut enkäten till elever. I vissa skolor fick vi 

dela ut den i klassrummen, i andra skolor fick vi stå i korridorerna och dela ut den. Vi 

informerade eleverna om studien samt om deras anonymitet och frivillighet (se bilaga 

3). 

När vi sedan fått in alla svar vi behövde så var det dags att lägga in allt i SPSS, ett 

statistikprogram som används för att analysera kvantitativ data samt skapa tabeller och 

diagram av dessa. Det vi framförallt gjort i analysen i SPSS är att jämföra olika 

variabler, dvs. de olika frågorna på enkäten. Vi har t.ex. tittat på vad det är för skillnad 

på attityd till alkohol för de som har varit på idrottsevenemang där det säljs alkohol 
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jämfört med de som inte varit på dessa evenemang. I vår analys har vi fokuserat mycket 

på samband och jämförelser mellan olika variabler. Dock är vi, som tidigare nämnt, 

medvetna om att sambanden inte kan bevisas vara kausala. Men det är ändå troligt att 

det finns ett kausalt samband. Vi har överfört vissa av dem tabeller vi skapat i SPSS till 

skrivprogrammet Word. Hur detta genomförs finns att läsa om i Pallant (2010). 

4.11 Ansvarsfördelning 

Under arbetsprocessen har vi valt att skriva nästan uteslutande gemensamt. Vi har suttit 

tillsammans bestämda tider och arbetat igenom texten. Vi anser att detta är mer 

tidseffektivt eftersom vi då slipper att gå igenom texterna efter att vi har skrivit dem och 

då behöva ändra saker. Max tog dock ett större ansvar vad gäller utformningen av 

enkäten samt det estetiska i uppsatsen. Sven tog det största ansvaret vad gäller 

teoriavsnittet och etiska överväganden. 
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5. Resultat 

Resultatet som här presenteras är uppdelat i två delar. Första delen är en deskriptiv 

presentation av data. Den består av en rad stapeldiagram och medföljande förklarande 

text. I den andra delen presenteras olika hypotesprövningar med utgångspunkt i den data 

som presenteras i den första delen. Under de flesta stapeldiagram redovisar vi siffror för 

antal respondenter (n=) och signifikansnivån (p=), dvs. risk för slump. I 

hypotesprövningarna är de fetstilta siffrorna relevanta för  studiens innehåll. Dem övriga 

siffrorna kan läsaren bortse från, såvida den inte är ytterligare intresserad av statistik. 

5.1 Respondenternas bakgrundsfakta 

I vår studie samlade vi in 195 enkäter. Av respondenterna var 64% tjejer och 35% killar 

(1% svarade inte på frågan). Respondenterna hade en åldersspridning mellan 15 och 18 

år, där flest, 81%, var 16 eller 17 år. De som hade fyllt 18 år utgjorde 16%  medan de 

under 18 år utgjorde 84%. Respondenternas medelålder var 16,7 år. 

5.2 Respondenternas attityd till alkohol 

Figur 1: Respondenternas attityd till alkohol i förhållande till ålder 

 

De respondenter som hade fyllt 18 år hade en mer tydlig allmän åsikt om alkohol än 

personer under 18 år. 31% av dem som fyllt 18 år hade svarat "Bra" eller "Mycket bra" 

(benämns som "Positiv" i figur 1) på frågan "Vad tycker du allmänt om alkohol?". 
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Denna siffra var endast 18% för de personer som ej fyllt 18 år. Av dem som fyllt 18 år 

var det i sin tur även 31% som hade svarat "Dåligt" eller "Mycket dåligt" (benämns som 

"Negativ" i figur 1). Denna siffra var 26% för dem under 18 år. Anmärkningsvärt är att 

55% av dem under 18 år tyckte varken bra eller dåligt om alkohol. 

5.3 Samband mellan exponering och attityd/förtäring 

Av de 195 respondenterna var det 54% som en eller flera gånger under det senaste året 

besökt ett idrottsevenemang där det säljs alkohol. Av dessa 105 respondenter så var det 

96% som hade sett vuxna personer köpa och dricka alkohol på idrottsevenemang. 

Figur 2: Respondenternas attityd till alkohol i förhållande till besök på idrottsevenemang 

 

n= 195   p=<2% 

Av de 105 respondenter som under det senaste året varit på ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol är det liten skillnad på hur många som tycker "Mycket bra" eller "Bra" 

(23%) respektive "Mycket dåligt" eller "Dåligt" (20%) om alkohol i allmänhet. 57% 

tycker alltså varken bra eller dåligt om alkohol i allmänhet (se figur 2). Av de 90 som 

under det senaste året inte hade besökt ett idrottsevenemang där det säljs alkohol så var 

det 36% som svarat "Mycket dåligt" eller "Dåligt" på frågan om åsikt om alkohol i 

allmänhet. Bara 17% av dessa 90 respondenter har svarat att de tycker "Mycket bra" 

eller "Bra" om alkohol i allmänhet (se figur 2). 
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Figur 3: Respondenternas attityd till föräldrars drickande i förhållande till besök på idrottsevenemang 

 

n=195   p=0 

Av de 105 respondenter som under det senaste året varit på ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol var det hela 77% som tyckte att det är varken bra eller dåligt att deras 

föräldrar dricker alkohol/om deras föräldrar hade druckit alkohol. 13% är mer negativt 

inställda och 10% är mer positivt inställda till detta (se figur 3). Av de 90 respondenter 

som under det senaste året inte hade besökt ett idrottsevenemang där det säljs alkohol så 

var det 42% som var mer negativt inställda och 6% som var mer positivt inställda till att 

deras föräldrar dricker alkohol/om deras föräldrar hade druckit alkohol (se figur 3). Av 

dessa 90 respondenter som under det senaste året inte hade besökt ett idrottsevenemang 

där det säljs alkohol så var det även 47% som var mer negativt inställda till att vuxna 

dricker alkohol på idrottsevenemang). 
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Figur 4: Respondenternas egna alkoholintag i förhållande till besök på idrottsevenemang 

 

n=195   p=<4% 

Av de 105 respondenter som under det senaste året varit på ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol var det 54% som drack alkohol en gång i månaden eller oftare. 46% drack 

alkohol mer sällan än en gång i månaden eller hade aldrig druckit alkohol (se figur 4). 

Av de 90 respondenter som under det senaste året inte hade besökt ett idrottsevenemang 

där det säljs alkohol var det 34% som drack alkohol en gång i månaden eller oftare. 

66% drack alkohol mer sällan än en gång i månaden eller hade aldrig druckit alkohol (se 

figur 4). 
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Figur 5: Respondenternas uppfattning av vänners alkoholintag i förhållande till besök på idrottsevenemang 

   

n=195   p=<26% 

Av de 105 respondenter som under det senaste året varit på ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol var det 71% som hade en uppfattning av att deras närmsta vänner drack 

alkohol en gång i månaden eller oftare. 29% hade en uppfattning av att deras närmsta 

vänner drack alkohol mer sällan än en gång i månaden eller att de aldrig druckit alkohol 

(se figur 5). Av de 90 respondenter som under det senaste året inte hade besökt ett 

idrottsevenemang där det säljs alkohol var det 63% som hade en uppfattning av att deras 

närmsta vänner drack alkohol en gång i månaden eller oftare. 33% (bortfall n=3) hade 

en uppfattning av att deras närmsta vänner drack alkohol mer sällan än en gång i 

månaden eller att de aldrig druckit alkohol (se figur 5). Värt att notera är att p-värdet 

(signifikans) visar en ganska hög risk för slump. 
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Figur 6: Respondenternas uppfattning av föräldrarnas attityd till alkohol i förhållande till besök på 

idrottsevenemang 

  

n=195   p=<14% 

Av de 105 respondenter som under det senaste året varit på ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol var det 16% som upplevde att deras föräldrar var mer positivt inställda till 

alkohol och 28% som upplevde att deras föräldrar var mer negativt inställda till alkohol 

(se figur 6). Av de 90 respondenter som under det senaste året inte hade besökt ett 

idrottsevenemang där det säljs alkohol var det 11% som upplevde att deras föräldrar var 

mer positivt inställda till alkohol och 40% som upplevde att deras föräldrar var mer 

negativt inställda till alkohol (se figur 6). Värt att notera är att p-värdet (signifikans) 

visar en ganska hög risk för slump. 
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Figur 7: Respondenternas uppfattning av föräldrarnas attityd till respondentens alkoholkonsumtion i 

förhållande till besök på idrottsevenemang 

 

n=195   p=<2% 

Figur 7 visar att av dem 105 respondenter som under det senaste året varit på ett 

idrottsevenemang där det säljs alkohol var det 2% som upplevde att deras föräldrar var 

mer positivt inställda till att deras barn dricker alkohol och 52% som upplevde att deras 

föräldrar var mer negativt inställda till att deras barn dricker alkohol. Av de 90 

respondenter som under det senaste året inte hade besökt ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol var det inte någon som upplevde att deras föräldrar var mer positivt 

inställda till att deras barn dricker alkohol och 66% som upplevde att deras föräldrar var 

mer negativt inställda till att deras barn dricker alkohol. 

Av de 105 respondenter som under det senaste året varit på ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol var det 45% som en eller flera gånger druckit alkohol i samband med idrott 

på TV och av de 90 respondenter som under det senaste året inte hade besökt ett 

idrottsevenemang där det säljs alkohol var det 22% som en eller flera gånger druckit 

alkohol i samband med idrott på TV. 

Av dem 105 respondenter som besökt ett idrottsevenemang där det säljs alkohol så är 

det 87% som har svarat att de har någon form av idrott (individuell eller lag) som 
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fritidsintresse. 61% av dem 90 respondenter som inte besökt dessa idrottsevenemang 

har svarat att de är intresserade av idrott. 

5.4 Hypotesprövning 

För att ta reda på om våra tidigare ställda hypoteser stämmer så måste vi göra en 

prövning av dem. Detta har vi gjort genom en s.k. regressionsanalys i SPSS. Resultaten 

av dessa analyser redovisas nedan. 

Figur 8: Bivariata samband mellan gymnasieungdomars attityd till alkohol och besök på idrottsevenemang 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,435 0,197  12,368 0,000 

Besök på 

idrottsevenemang 

0,181 0,076 0,169 2,379 0,018 

a. Dependent Variable: Attityd till alkohol 

Den hypotes vi prövat i figur 8 är den gällande att ungdomar som besökt 

idrottsevenemang där det säljs alkohol har en mer positiv attityd till alkohol än de som 

inte varit på dessa evenemang. Figur 2 visar att denna hypotes stämmer. Genom figur 8 

kan vi visa att det finns ett samband mellan variablerna (besök på idrottsevenemang och 

attityd till alkohol). Siffran 0,181 visar att det finns ett starkt samband mellan 

ungdomars attityd till alkohol och deras besök på idrottsevenemang. Ju högre denna 

siffran är, desto större samband. Siffran 0,018 visar att det är signifikant, dvs. att det 

finns en liten risk till att resultatet har påverkats av slumpen. Ju lägre denna siffra är 

desto mindre risk för slump. Hade denna siffra överskridit 0,05 hade det inte setts som 

signifikant. 
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Figur 9: Bivariata samband mellan gymnasieungdomars alkoholkonsumtion och besök på idrottsevenemang 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,144 0,170  12,602 0,000 

Besök på 

idrottsevenemang 

0,141 0,066 0,153 2,153 0,033 

a. Dependent Variable: Frekvens av eget alkoholintag 

Figur 9 visar en prövning av hypotesen om att de ungdomar som besökt 

idrottsevenemang där det säljs alkohol dricker oftare än dem som inte besökt dessa 

evenemang (se figur 4). Siffran 0,141 visar att det finns ett starkt samband mellan 

variablerna (besök på idrottsevenemang och frekvens av eget alkoholintag). Siffran 

0,033 visar att det är signifikant, dvs. liten risk för slump. 

Figur 10: Multivariata samband mellan gymnasieungdomars attityd till alkohol och påverkande faktorer 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,807 0,252  3,202 0,002 

Besök på idrottsevenemang 0,109 0,049 0,137 2,237 0,026 

Vänners alkoholintag 0,353 0,053 0,417 6,679 0,000 

Föräldrars attityd till alkohol 0,249 0,073 0,213 3,411 0,001 

a. Dependent Variable: Attityd till alkohol 

 

Figur 10 visar att det finns ett samband även när vi lägger till variablerna "Vänners 

alkoholintag" och "Föräldrars attityd till alkohol"
1
 (se de fetstilta siffrorna till vänster i 

tabellen under rubriken "B"). Variabeln "Besök på idrottsevenemang" har fortfarande ett 

samband med ungdomens attityd till alkohol (jämför med Figur 8). De fetstilta siffrorna 

till höger i tabellen (under rubriken Sig.) visar signifikansen. Alla tre variabler är 

signifikanta i förhållande till varandra och den beroende variabeln "Attityd till alkohol". 

 

                                                 
1
 Ungdomens uppfattning av föräldrarnas attityd till alkohol 
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Figur 11: Multivariata samband mellan gymnasieungdomars alkoholkonsumtion och påverkande faktorer 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,564 0,296  5,283 0,000 

Besök på idrottsevenemang 0,124 0,065 0,135 1,907 0,058 

Föräldrars attityd till alkohol 0,228 0,096 0,168 2,381 0,018 

a. Dependent Variable: Frekvens av eget alkoholintag 

 

Figur 11 visar att det finns ett samband även mellan variabeln om föräldrars attityd till 

alkohol och variabeln om besök på idrottsevenemang där det säljs alkohol i förhållande 

till den beroende variabeln om hur ofta ungdomen själv dricker. De fetstilta siffrorna 

visar dels att det finns ett samband mellan dessa variabler och dels att det är signifikant. 

Den enda siffran som sticker ut är 0,058 som ligger precis över gränsen för 

signifikansnivån. Dock ligger denna siffra så pass nära gränsvärdet att vi anser att den 

kan räknas som signifikant. 
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6. Analys 

6.1 Ungdomar som under det senaste året besökt ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol har en mer positiv attityd till alkohol än ungdomar som inte besökt 

dessa idrottsevenemang. 

I figur 2 kan vi se att de ungdomar som under det senaste året besökt ett 

idrottsevenemang där det säljs alkohol har en mer positiv attityd till alkohol än de 

ungdomar som inte varit på dessa evenemang. Figur 8 visar att detta sambandet är starkt 

och att ungdomens attityd till alkohol blir mer positiv ju oftare den besöker dessa 

idrottsevenemang. Detta kan förklaras genom den s.k. exponeringseffekten som 

Ekehammar (2005) skriver om. Den går ut på att en person som utsätts för ett 

attitydobjekt, i detta fall alkoholkonsumtion, i regel blir mer positiv till objektet ju 

oftare den utsätts för det. 

I figur 3 kan vi se att de ungdomar som under det senaste året har varit på 

idrottsevenemang där det serveras alkohol är mer positivt inställda till att deras föräldrar 

dricker alkohol än de ungdomar som inte har varit på dessa idrottsevenemang. Det finns 

alltså ett samband mellan att exponeras för alkohol på idrottsevenemang och att vara 

positiv till att ens föräldrar dricker. 

Figur 6 visar att ungdomar som under det senaste året har varit på idrottsevenemang där 

det säljs alkohol upplever att deras föräldrar har en mer positiv attityd till alkohol än de 

ungdomar som inte har varit på dessa evenemang. Man bör vara medveten om att det är 

ungdomar som svarat på vilken attityd de upplever att deras föräldrar har. Detta hänger 

dock samman med vad ungdomarna själva har för attityd (se figur 10). 

Lalander (1998) skriver att det i vissa supporterkulturer har blivit en oskriven regel att 

det ska konsumeras alkohol i samband med matcherna. Vår studie visar att 96% av de 

ungdomar som under det senaste året besökt ett idrottsevenemang där det säljs alkohol 

har under dessa besök sett vuxna dricka alkohol. Lalander (2002) menar att grupper lär 

sig vad som är rätt och fel genom de normer som finns i gruppen, t.ex. när man får 

dricka alkohol och inte. Vi menar att de ungdomar som ser grupper förtära alkohol på 

idrottsevenemang lär sig att detta är inom normen och med andra ord socialt accepterat. 

Vi menar, enligt Bratt (1979), att dessa grupper som förtär alkohol är en sekundärgrupp 
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för den enskilde ungdomen. Det kan dock ingå personer från primärgruppen, dvs. familj 

och nära vänner, i sekundärgruppen. Båda dessa grupper kan påverka de normer som 

ungdomen kommer att följa. Ungdomarna som ser att detta är socialt accepterat får då 

en mer positiv attityd till alkohol. De lär sig även att det är socialt accepterat att dricka 

alkohol på dessa evenemang oavsett vilken dag eller tid på dygnet det är (Lalander, 

2002). 

Kouvonen (2000) menar att det till och med kan ses som avvikande att inte dricka 

alkohol vid vissa tillfällen. Att de ungdomar som varit på idrottsevenemang där det 

serveras alkohol är mer positiva till alkohol än de personer som inte varit på dessa 

idrottsevenemang kan bero på att det skapas normer inom den grupp som befinner sig 

på idrottsevenemanget, en slags supporterkultur. Kouvonen menar också, likt Lalander, 

att ungdomar lär sig i vilka sammanhang alkohol kan eller bör förtäras. En ungdom som 

ser vuxna dricka alkohol på idrottsevenemang kommer med andra ord att lära sig att 

detta är en social arena där alkoholförtäring är accepterat. Estrada & Tryggvesson 

(2001) menar att förtäring av alkohol skapar en gemenskap samt en känsla av 

tillhörighet för medlemmarna i gruppen. 

Ekehammar (2005) skriver om olika sätt för attityder att uppstå. Ett sätt i detta fallet 

skulle kunna vara att en ungdom upprepade gånger exponeras för attitydobjektet, dvs. 

alkohol på idrottsevenemang. Ungdomen vänjer sig till slut och dess attityd till alkohol 

blir mer positiv. Detta kan vi även se i figur 2. Ett annat sätt skulle kunna vara att 

ungdomen går på idrottsevenemangen tillsammans med en närstående, t.ex. en förälder 

och observerar att denne agerar inför attitydobjektet, dvs. hur/om denne dricker alkohol. 

Detta kallas för modellinlärning. Om föräldern visar en positiv attityd till alkohol så 

kommer denna attityd att överföras till ungdomen. Figur 10 visar att ungdomar tar efter 

sina föräldrars attityd till alkohol. Dock vet vi inte om dessa ungdomars föräldrar gått på 

dessa idrottsevenemang med sina barn. Även Kouvonen (2000) menar att attityder kan 

överföras från vuxna till barn/ungdomar. 
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6.2 Ungdomar som under det senaste året besökt ett idrottsevenemang där det 

säljs alkohol dricker alkohol oftare än ungdomar som inte besökt dessa 

idrottsevenemang. 

Det visade sig även att de ungdomar som hade varit på idrottsevenemang där det 

serveras alkohol oftare drack alkohol än de som inte hade varit på dessa 

idrottsevenemang (se figur 4). Det finns alltså här ett samband mellan exponering och 

egen förtäring, på samma sätt som det finns ett samband mellan exponering och att vara 

positivt inställd till alkohol. Figur 8 visar i sin tur att detta samband är signifikant, dvs. 

starkt. Detta kan enligt Kim & Neff (2010) bero på att föräldrarnas normer och 

värderingar förs över till deras barn. Om en ungdom inte går på idrott och dricker i 

sällskap av sina föräldrar eller bland andra vuxna så kan inte normen av att dricka på 

idrott överföras till ungdomen. 

I figur 5 kan vi även se att de ungdomar som har varit på dessa idrottsevenemang 

upplever att deras närmsta vänner dricker oftare än vad de ungdomar som inte varit på 

dessa evenemang upplever. Dock är det här inte lika stor skillnad. Vi kan anta att 

ungdomar har ungefär samma intressen som sina närmsta vänner och därför dricker 

alkohol ungefär lika ofta. Lalander (1998) menar att människor i sina tidiga år tar efter 

sina föräldrar men att de i ungdomsåren påverkas i högre utsträckning av sina vänner.  

Figur 11 visar att sambandet mellan ungdomars upplevelser av föräldrars attityd till 

alkohol och ungdomars besök på dessa idrottsevenemang i sin tur har ett samband med 

hur ofta ungdomar dricker alkohol. Figur 7 visar att ungdomar som varit på dessa 

idrottsevenemang upplever att deras föräldrar är mindre negativt inställda till deras 

barns alkoholintag än vad ungdomar som inte varit på dessa idrottsevenemang upplever. 

Nash, McQueen & Bray (2013) menar att det finns ett samband mellan föräldrars attityd 

till alkohol och barnets alkoholkonsumtion. Om ena eller båda föräldrarna starkt 

motsätter sig alkohol så kommer detta leda till att ungdomen dricker mindre än om de 

inte hade motsatt sig det. Vi menar dock att föräldrars alkoholkonsumtion inte endast 

behöver ha negativa effekter på de normer som barnet kommer att följa. Vi anser att 

föräldrar, genom sina egna attityder och konsumtion, kan förmedla en norm som snarare 

ger ungdomen de verktyg den behöver för att dess attityd till alkohol inte blir en risk för 

framtida alkoholproblem. 



 

 

 

36 

 

Ungdomars alkoholförtäring beror även på kombinationen av att det finns en möjlighet 

att dricka, då samhället genom lagstiftningen säger att det är accepterat, och att arenan 

väljer att sälja alkohol. När en grupp av t.ex. supportrar samlas så blir gemenskapen 

starkare när de dricker alkohol, detta för att det är en norm i den gruppen som säger att 

det ska drickas alkohol i samband med idrott (Baier & Svensson, 2009). Ungdomar som 

går på idrottsevenemang tar del av denna norm (Lalander, 2002). 

De två sista styckena under rubriken "Samband mellan exponering och attityd/förtäring" 

i resultatet visar dels att ungdomar som besökt dessa idrottsevenemang även i högre 

utsträckning dricker alkohol i samband med idrott på TV och dels att dessa ungdomar 

har ett större idrottsintresse. Vi kan alltså här se att de ungdomar som besökt dessa 

idrottsevenemang också har ett större idrottsintresse och kan därför anta att de också 

tittar på idrott på TV i högre utsträckning. 
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7. Slutdiskussion 

Vi har i denna studie kommit fram till att de hypoteser vi arbetat utefter stämmer. 

Resultatet och analysen visar att de ungdomar som besökt idrottsevenemang där det 

säljs alkohol har en mer positiv attityd till och dricker oftare alkohol än de ungdomar 

som inte har besökt dessa idrottsevenemang. Vi har också kunnat visa att de ungdomar 

som upplever att deras föräldrar har en positiv inställning till alkohol själva har en mer 

positiv attityd till samt dricker mer alkohol än de ungdomar som har föräldrar vars 

attityd till alkohol uppfattas som negativ av ungdomen. Vi har genom detta visat att 

föräldrar påverkar sina barns attityd, vilket även tidigare forskning har visat. Vi kan 

även tänka oss att ungdomen uppfattar miljön på idrottsevenemanget som positiv och 

därmed förknippar alkohol med något positivt. Detta leder i sin tur till mer positiv 

attityd till alkohol. 

Genom hypotesprövningar har vi kunnat testa våra hypoteser. Dessa prövningar har 

visat att det finns ett samband mellan att ha besökt dessa idrottsevenemang och att ha en 

mer positiv attityd till alkohol. Dessa prövningar har även visat sambandet mellan att ha 

besökt dessa idrottsevenemang och hur ofta ungdomar dricker alkohol. Det är svårt att 

visa ett kausalt samband eftersom vi endast mäter en liten del av alla faktorer som skulle 

kunna påverka en ungdoms attityd. Vi kan inte vara säkra på att ungdomars attityd 

påverkas av själva exponeringen för alkohol på idrottsevenemangen. Det skulle kunna 

vara så att de ungdomar som har en mer positiv attityd till alkohol söker sig till sociala 

arenor där det enligt normen är accepterat att dricka alkohol, t.ex. ett idrottsevenemang. 

Hypotestesterna har dock visat att det finns ett samband mellan dessa variabler och 

därför anser vi att resultatet av studien bör tas på allvar. 

Det har blivit tydligt för oss, genom egna erfarenheter och den forskning vi kommit i 

kontakt med, att det finns normer som säger att det är accepterat att dricka alkohol när 

man befinner sig på ett idrottsevenemang där det serveras alkohol. Detta tror vi är en 

norm som kommer föras över till de ungdomar som går på dessa idrottsevenemang. 

Vi anser även att idrottsevenemang i dagsläget är en social arena som kan likställas med 

t.ex. en pub. Personer i olika åldrar umgås i samma lokal där det säljs och förtärs 

alkohol. Skillnaden är att ungdomar är en viktig målgrupp för idrottsevenemangen, 



 

 

 

38 

 

vilket även visas genom att det säljs både ungdoms- och familjebiljetter. Vi utgår från 

att ungdomar inte är en grupp som pubarna riktar sig mot. 

Även om studien har visat ett tydligt samband mellan att besöka idrottsevenemang och 

att ha en positiv attityd till alkohol, så kan vi inte dra slutsatsen att själva besöken är den 

enda anledningen till dessa ungdomars attityd. Troligen finns det flera faktorer som 

spelar in, t.ex. hur stor bekantskapskrets ungdomen har och idrottsintresse inom 

familjen. Vi menar att det inte är säkert att ungdomen får en mer positiv attityd till 

alkohol eller dricker oftare bara på grund av att den besöker dessa evenemang. I 

framtida forskning skulle det vara intressant att studera flera av dessa faktorer. 
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Enkät om ungdomars upplevelser av vuxnas alkoholkonsumtion på 

idrottsevenemang

Ålder: ____ år 

Kön 

 Man 

 Kvinna 

Fritidsintressen 

Vad har du för fritidsintressen? Du får 

kryssa i flera alternativ. 

 Lagidrott 

 Individuell idrott (även gymträning) 

 Sång, musik eller dans 

 Träffa kompisar 

 TV och film 

 Dator- och TV-spel 

 Promenera i naturen 

 Jakt eller fiske 

 Matlagning 

 Surfa/chatta på internet 

 Läsa/skriva 

Hur viktigt är ditt idrottsintresse jämfört 

med andra fritidsintressen? 

 Idrott är absolut det viktigaste 

 Idrott är viktigare än andra 

 Ungefär lika 

 Idrott är oviktigare än andra 

 Idrott är inget av mina fritidsintressen 

överhuvudtaget 

Alkoholvanor 

Hur ofta dricker du alkohol? Välj det 

alternativ som passar bäst. 

 Aldrig 

 Sällan 

 En gång i månaden 

 Flera gånger i månaden 

 Varje vecka 

Hur ofta dricker dina närmsta vänner 

alkohol? 

 Aldrig 

 Sällan 

 En gång i månaden 

 Flera gånger i månaden 

Varje vecka 

Har du druckit alkohol i samband med att 

du varit åskådare på ett idrottsevenemang? 

 Nej 

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Ja, ofta 

Har du druckit alkohol i samband med att 

du tittat på idrott på TV? 

 Nej 

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Ja, ofta 

Attityd till alkohol 

Vad tycker du allmänt om alkohol? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra 

Vad tycker du/vad hade du tyckt ifall dina 

föräldrar drack alkohol? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra        

                   Vänd sida! 
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Hur upplever du att dina föräldrar tycker 

allmänt om alkohol? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra 

Vad tror du dina föräldrar skulle tycka om 

att du drack alkohol? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra 

Besök på idrottsevenemang (t.ex. 

Vida Arena och Myresjöhus Arena) 

Har du besökt ett idrottsevenemang under 

det senaste året där det säljs alkohol, likt 

exemplen ovan? 

 Nej 

 Ja, en gång 

 Ja, några gånger 

 Ja, många gånger 

 Ja, nästan varje vecka 

Vad tycker du om att vuxna dricker alkohol 

på idrottsevenemang? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra 

 

 

 

 

Vad tycker du om att vuxna dricker alkohol 

hemma i samband med idrott på TV? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra 

Har du sett vuxna köpa och dricka alkohol 

på idrottsevenemang, likt exemplen ovan? 

 Ja 

 Nej 

Om du svarat ja på föregående fråga, fortsätt 

med följande frågor. Om du svarat nej är du 

klar med formuläret. 

Vad tyckte du om att se vuxna dricka 

alkohol på detta/dessa idrottsevenemang? 

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Varken bra eller dåligt 

 Bra 

 Mycket bra 

Tycker du att din attityd till alkohol har 

förändrats efter att du sett vuxna dricka 

alkohol? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Om ja, på vilket sätt? 

 Mer positiv till alkoholkonsumtion 

 Mer negativ till alkoholkonsumtion 

 

 

 

 

                   Tack för din medverkan!
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Hej! 

Vi är två socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som för närvarande skriver vårt 

examensarbete. Syftet med vår studie är att analysera sambandet mellan ungdomars attityd till 

alkohol och vuxnas alkoholkonsumtion på idrottsevenemang. 

Vi gör en enkätundersökning och behöver då komma i kontakt med ungdomar på 

gymnasienivå. Vi skulle vara tacksamma om det skulle finnas möjlighet för oss att komma till 

Er skola och dela ut vår enkät till fyra eller fem olika klasser. Vi ser helst att de ungdomar 

som svarar på enkäten är under arton år och gärna går i årskurs 1 eller 2. 

 

Enkäten kommer att bestå av frågor som besvaras med kryss i rutor och ungdomarna kommer 

att vara helt anonyma. Vi räknar med att genomförandet kommer att ta ca 10 minuter per klass 

och det är självklart frivilligt att delta. 

 

Om Er skola skulle vara villig att låta oss genomföra undersökningen så är vi tacksamma för 

ett snabbt svar då vi inte har allt för god tid på oss att sammanställa och analysera svaren. Vår 

tanke är att vi kommer att genomföra undersökningen under vecka 47 eller 48.  

 

Handledare för uppsatsen är universitetslektor Anders Giertz på Linnéuniversitetet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sven Petersson & Max Hedberg 
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någon fråga ni inte förstår. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sven Petersson & Max Hedberg 


