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Abstract 
Mattsson, Gustaf (2013). Alcohol among young athletes. A comparative study between team- 

and individual athletes. 

Folkhälsovetenskap c: Teori och metod med tillämpning och examensarbete. 30 hp. 

University of Gävle, Sweden 

The objective with this study was to examine the difference in alcohol consumption between 

athletes in the age-group 16-18 years old who participate in team sports and athletes who 

participate in individual sports. The study had a cross-sectional design with a study sample of 

44 athletes. Questionnaires were distributed to the athletes in connection with their training 

sessions and were returned without any drop-outs. 

The results showed no significant difference between the groups. The prevalence of alcohol 

consumers among team athletes were 75 percents and among the individual athletes 60 

percents. The prevalence of intensive consumers was in the group of team athletes 25 percents 

and among the individual athletes 10 percents. The analysis showed a significant difference 

between the parents’ education and participating in team or individual sports (P-value 0,019), 

which were one of the study´s confounder. 

The results indicate that there is no difference and do not support that the type of sport affect 

the alcohol consumption. The result should be interpreted with caution because of that the 

sample differed in a confounder and for being an epidemiological study the sample was quite 

small. Therefore should the results be seen as an indicator instead of a conclusion. 

Keywords: Adolescents, alcohol, athletes, sport, socioeconomic status. 

  



 
 

Sammanfattning 
Alkohol är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död. Problem associerade till 

alkoholkonsumtion kostar årligen miljarder för det svenska samhället. Organiserad idrott har 

föreslagits som en arena för att förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar, men mer 

kunskap behövs om var insatser gör bäst nytta, exempelvis inom lag- eller individuell idrott. 

Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion bland 16- till 

18-åriga ungdomar som är aktiva i lagidrott respektive individuell idrott.  

Studien hade en tvärsnittsdesign där grupper jämfördes. Urvalet bestod av 44 ungdomar, 28 

pojkar och 16 kvinnor, mellan 16 och 18 år och som var aktiva inom lag- eller individuell 

idrott. Ett strategiskt urval användes för att göra grupperna så lika som möjligt med avseende 

på viktiga förväxlingsfaktorer. Totalt deltog 24 lagidrottare och 20 individuella idrottare. 

Insamling av data genomfördes genom enkätundersökning som respondenterna besvarade i 

samband med ett av deras träningstillfällen. Frågeformulären framställdes från redan 

befintliga formulär och omfattade frågor om alkoholkonsumtion, idrottsaktivitet och 

potentiella förväxlingsfaktorer. Gruppskillnader mellan lag- och individuella idrottare för 

alkoholkonsumtion och potentiella förväxlingsfaktorer analyserades med Chi 2-test och t-test. 

Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Prevalensen av 

alkoholkonsumenter var 75 procent bland lagidrottarna, motsvarande andel av de individuella 

idrottarna var 60 procent. Prevalensen av intensivkonsumenter bland lagidrottare var 25 

procent och bland de individuella idrottarna 10 procent. Den variabeln där signifikant skillnad 

fanns var den mellan föräldrarnas utbildningsnivå och deltagande i lag- eller individuell idrott 

(p-värde 0,019), vilket var en av studiens förväxlingsvariabler.  Det visade sig att de som var 

aktiva med individuell idrott hade större andel föräldrar med eftergymnasial utbildning (60 %) 

än de som var aktiva i lagidrott (25 %). 

Resultaten indikerar att det inte finns skillnader och stöder därför inte att typen av idrott, det 

vill säga lag- eller individuell idrott påverkar alkoholkonsumtionen. Då urvalet skiljde sig åt 

rörande en förväxlingsvariabel och var relativt litet för att vara en epidemiologisk studie så 

ska resultatet tolkas med försiktighet. Det kan därför snarare ses som en indikation än en 

slutsats. 

Nyckelord: Ungdomar, alkohol, idrottare, idrott, socioekonomisk status.  



 
 

Förord 
Ett stort tack riktas till de deltagare som valde att svara på enkäten och därmed gjorde denna 

studie möjlig. Även ett tack vill jag rikta till handledare Mats Djupsjöbacka som under arbetet 

med uppsatsen bidragit med många goda råd och ett starkt stöd. 

Gustaf Mattsson 

Gävle 2013.  
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Bakgrund 
Alkoholkonsumtion är idag utbrett världen över, så även bland ungdomar, och är ett stort 

problem för folkhälsan. Flera studier har undersökt om idrott kan verka preventivt mot 

alkoholkonsumtion(Lorente et al. 2004, Hellandsjø Bu' et al.2002). Studierna ger tvetydiga 

resultat och har även visat på att flera faktorer kan påverka sambandet, däribland 

socioekonomisk status och idrottens karaktär exempelvis om det är lagidrott eller individuell 

idrott som utövas (Goodman & Huang 2002, Kirkcaldy et al. 2002). Viss forskning visar på 

att utövare av lagidrott har en högre alkoholkonsumtion än individuella idrottare och annan 

forskning visar inga tydliga skillnader mellan de två grupperna. Det skall dock poängteras att 

en majoritet av den tidigare forskningen är utländska och kan vara svår att generalisera till 

svenska förhållanden. 

 

Alkohol och hälsa 

Enligt Världshälsoorganisation så är alkohol en av de främsta orsakerna till för tidig död, 

ohälsa eller funktionshinder på såväl regional som global nivå. Bland befolkningen i åldern 

15-24 år och i höginkomstländer så är det den allra största bidragande orsaken för både män 

och kvinnor (Gore et al. 2011).  

En måttlig konsumtion av alkohol har små effekter på hälsan, men riskerna ökar ju mer 

alkohol som dricks. För vissa åkommor och hälsotillstånd exempelvis typ 2-diabetes gäller 

dock inte detta samband, där risken är allra minst vid måttlig konsumtion (Andréasson, 

Allebeck, 2005). För unga finns inga positiva effekter av alkohol gällande hälsan, men för 

medelålders och äldre har en positiv effekt diskuterats. Den positiva effekten gäller då 

starkare för män än för kvinnor, dock så är dessa resultat ifrågasatta på grund av att 

epidemiologiska studier inte kan visa starka orsakssamband (a.a). 

Hälsoriskerna med alkohol är störst för ungdomar, för att sedan avta med åldern. Vanliga 

skador på grund av alkoholkonsumtion för ungdomar är olycksfall eller våld. Dödsfall bland 

unga domineras just av följder av skador. Vid hög konsumtion av alkohol över en längre tid 

kan det även ha andra negativa effekter på kroppen i form av olika typer av cancer, 

skrumplever och skador på kärl och hjärta (Andréasson, Allebeck, 2005). 
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Risken för depressionssjukdomar vid alkoholberoende ökar också och nästan hälften, 48 

procent, av alla självmord kan relateras till alkohol (a.a.).  Problem associerade till 

alkoholkonsumtion beräknas kosta miljarder årligen för samhället och är ett av de största 

samhällsproblemen i Sverige (von Greiff 2008). 

 

Alkoholkonsumtion nationellt 

Alkoholkonsumtionen bland Sveriges ungdomar har sjunkit de senaste åren. Detta till trots så 

hade enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen 83 procent av pojkarna 

och 84 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet år 2011 druckit alkohol det senaste året 

och därmed blivit klassade som alkoholkonsumenter (Henriksson & Leifman, 2011). Andelen 

intensivkonsumenter, det vill säga de som dricker en mängd motsvarande minst 18 cl sprit vid 

samma tillfälle någon gång i månaden eller oftare var bland pojkarna 47 procent och bland 

flickorna 39 procent (a.a.).  

Att konsumera en större mängd alkohol vid relativt få tillfällen kan ha ett samband med det 

svenska dryckesmönstret. Det kännetecknas av få dryckestillfällen med stora mängder alkohol 

och är ofta förknippade med storhelger och veckoslut (Leifman 2002). Detta kan också föra 

också med sig en ökning av alkoholrelaterade skador. Leifman (a.a.) beskriver i Den svenska 

supen i det nya Europa att under 1990-talet skedde 60 procent av alla alkoholförgiftningsfall 

under fredagar och lördagar.  Att arbeta för en minskning av alkoholrelaterade skador är 

därmed av vikt och även något som regeringen har fattat beslut till inom målområde 11 i 

proposition 2007/08:110: 

 Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt för ett samhälle fritt från narkotika och 

doping är både viktiga för att förbättra människors individuella hälsa och välbefinnande och för 

folkhälsan generellt. (Proposition 2007/08:110 s. 99) 

 

Alkoholkonsumtionens bestämningsfaktorer 

Kön och ålder är de två starkaste avgörande faktorerna för alkoholkonsumtion i Sverige idag 

(Lalander 1998). Sedan lång tid tillbaka dricker män betydligt mer än kvinnor. Åldersgruppen 

20-29 år är den grupp som har högst genomsnittskonsumtion. Detta kan tolkas som att de 

unga försöker lära sig att dricka på ett vuxet sätt samtidigt som de inte är bundna av barn eller 

familj. På så vis kan alkoholkonsumtionen ange vägen till vuxenvärlden (a.a). Longitudinella 
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studier har visat att minskad alkoholkonsumtion i ungdomsår kan leda till ett minskat bruk i 

vuxen ålder, även om sambandet är relativt svagt (Leifman 2002). 

Förhållandet mellan alkoholrelaterade skador eller alkoholism och socioekonomisk status har 

undersökts (Lalander 1998). Lalander (a.a.) menar att många undersökningar tyder på att 

alkoholkonsumtionen är en fråga om socioekonomisk status och citerar Lundberg (1986): 

I de flesta studier med rimlig generaliserbarhet framkommer det att alkoholkonsumtionen är större i högre 

sociala skikt, liksom andelen som brukar alkohol. (Lundberg 1986:212) 

Det finns dock undersökningar som även talar för motsatsen, vilket visar att kunskapsläget är 

oklart. Drickandet kanske snarare är en kulturfråga än en klassfråga, då det finns riskfyllt 

drickande bland såväl fattiga som rika (a.a.). 

Vidare har socioekonomisk status undersökts för samband med ungdomars bruk av cigaretter, 

alkohol marijuana och kokain. En amerikansk studie visade samband för detta bland 15 112 

ungdomar (Goodman & Huang 2002). Ett starkt samband fanns mellan låg socioekonomisk 

status och ett högt bruk av dessa substanser och det visade sig att föräldrars utbildningsnivå 

var mer associerat till substansbruket än hushållets inkomst. Sambandet mellan 

socioekonomisk klass och olika typer av riskbeteenden har även undersökts bland 1984 

nederländska ungdomar (Jolanda et al. 1998). Studien visade att socioekonomisk status inte 

hade lika starka samband med ungdomars alkoholkonsumtion. 

 Ur ett antropologiskt perspektiv kan alkoholkonsumtion beskrivas ur dess kulturella former, 

betydelser och funktioner. Genom att konsumera alkohol på ett visst sätt kan individer få en 

uppfattning om vem hon eller han är och därmed skapa sig en identitet som kan igenkännas av 

andra inom sin omgivning.  Ungdomar kan därmed försöka skapa en frigörelse från sina 

föräldrar och skapa en identitet med andra i sin omgivning som har stor betydelse, exempelvis 

kompisar eller andra vuxna (Lalander 1998). 

Drygt 55 procent av landets ungdomar mellan 13 och 20 år tränar och/eller tävlar i någon 

idrottsförening (Riksidrottsförbundet 2011). Detta skulle kunna innebära att ungdomarna 

inom idrottsföreningarna försöker skapa sig identiteter. Identiteter som kan igenkännas av 

respektive lag- och föreningskamrater inom de olika idrotterna där vissa normer återspeglas 

eller eftersträvas. Gustavsson (2006) menar att olika idrotter kan skapa olika identiteter. 
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Alkoholkonsumtion bland unga idrottare 

Många studier har undersökt sambandet mellan alkoholkonsumtion och idrott. Sammantaget 

visar de på att förhållandet är komplicerat och att utfallet är mångtydigt. 

En norsk studie gjord på 3368 ungdomar mellan 12 och 18 år visade att flera faktorer så som 

stöd från familjen och deltagande i idrott kan verka förbyggande mot alkoholkonsumtion 

bland ungdomar (Hellandsjø Bu' et al.2002). Ungdomarna i studien som idrottade visade sig 

ha en lägre alkoholkonsumtion än icke idrottande ungdomar. Därutöver hade de idrottande 

ungdomarna senare alkoholdebut än de som inte idrottade. Det finns dock forskning som 

motsäger detta utfall. En studie gjord i Wales på 5 skolor och som innefattade 296 stycken 14- 

och 15-åriga ungdomar visade endast att det var idrottande flickor som tenderade att dricka 

mindre än icke idrottande flickor. I pojkarnas fall var det omvända förhållanden, det vill säga 

att idrottande pojkar tenderade att dricka mer än icke idrottande (Davies & Foxall, 2011). 

Jämförelsen mellan lagidrottare och individuella idrottare har också undersökts bland 677 

norska studenter vid sexton idrottsgymnasier i Norge (Martinsen & Sundgot-Borgen, 2012). 

Studenterna fick själva svara på ett frågeformulär angående bland annat deras alkoholvanor. 

Resultatet var likartat mellan de två grupperna, 36,6 procent av lagidrottarna och 36,5 procent 

av de individuella idrottarna svarade att det drack alkohol. Noterbart är att en större del av 

idrottande flickor, 46,3 procent var alkoholkonsumenter än pojkar, 31 procent (a.a). Fyndet att 

lagidrottare och individuella idrottare inte skiljer sig gällande alkoholkonsumtion stöds även 

av en finsk studie gjord bland 200 finlandsvenska ungdomar (Linna 2006).  

En annan undersökning utförd bland franska gymnasieelever visade att deltagande i idrott 

hade samband med högre alkoholkonsumtion. Det framgick även att lagidrottare hade högre 

alkoholkonsumtion än de som idrottade individuellt (Lorente et al. 2004). Av samtliga 

ungdomar i undersökningen som sysslade med lagidrott så svarade 84,1 procent att de drack 

alkohol minst en gång var femtonde dag, jämfört med 61,8 procent av de som var aktiva med 

individuella idrotter (a.a.). Fyndet att lagidrottande ungdomar tenderade att ha högre 

alkoholkonsumtion än icke idrottande stöds även av Peretti-Watel et al. (2003) genom en 

studie gjord bland 460 elitidrottande ungdomar i Frankrike och av Brenner & Swanik (2007) 

bland 720 collegestudenter i USA. Dock så påvisas det att alkoholkonsumtion och idrott eller 

fysisk aktivitet kan ha ett u-format samband, där ökad fysisk aktivitet endast leder till ökad 

alkoholkonsumtion till en viss nivå för att därefter avta (Peretti-Watel et al. 2002). 
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Huruvida idrott kan verka preventivt mot alkoholkonsumtion verkar vara osäkert eftersom 

tidigare forskning visat delvis motsägande resultat. Gällande förhållandet mellan lag- 

respektive individuella idrottare visade ingen studie att individuella idrottare hade en högre 

alkoholkonsumtion än lagidrottare medan några studier visade på högre konsumtion bland 

lagidrottare (Lorente et al. 2004, Peretti Watel et al. 2003). Dessutom är majoriteten av den 

tidigare forskningen utförd i andra länder än Sverige och kan därmed vara svår att 

generalisera till svenska förhållanden. 

 

Idrott, identitet och personlighet 

Valet av individuell idrott respektive lagidrott kan också påverka ungdomars skapande av 

identitet. Det visar en svensk studie med kvalitativ forskningsansats utförd bland 15-16-åriga 

fotbollsspelare och simmare (Gustavsson 2006). Idrotten i sig visade sig kunna bidra till en 

känsla av tillhörighet, oavsett om det var lagidrott (fotboll) eller individuell idrott (simning). 

Linna (2006) menar dock att det finns en allmän uppfattning om att alkohol är mer 

förekommande bland lagidrottare än bland individuella idrottare och att en av förklaringarna 

till detta är att lagidrottare oftare umgås med sina lagkompisar. Öldrickande eller festande kan 

då ses som ett sätt att stärka sin lagmoral och laganda med. Vidare så är ölkulturen kanske 

vanligare inom lagidrotter som ishockey och fotboll än individuella idrotter som simning, 

orientering och friidrott (a.a.). Just rådande könsroller och subkulturer kan inom grupper, 

exempelvis idrottslag eller föreningar föra med sig att individerna anpassar sig till gruppens 

värderingar och beteenden, vilket i sin tur kan leda till ökad alkoholkonsumtion om alkohol är 

vanligt förekommande inom gruppen (Hoffman 2006). Grupper med starka band mellan 

medlemmarna som ett idrottslag i allra högsta grad är, är dessutom något som kan påverka 

medlemmarna att anta gruppens normer (Hansen 1997).  

Tidigare forskning har även visat på samband mellan olika typer av idrott och 

personlighetsdrag. Kirkcaldy et al. (2002) undersökte sambandet mellan uthållighetsidrotter 

och självbild, fysisk och psykisk hälsa bland 988 tyska ungdomar i åldern 14-18 år. Det 

framkom att ungdomar som regelbundet ägnade sig åt uthållighetsträning hade en mer positiv 

självbild än icke tränande. Deltagande i idrott var också starkt förknippat med personligheter 

som var mer resistenta mot drog- och alkoholberoende och karaktäriserades av lägre 

benägenhet för depression (a.a.). Idrott kan därmed vara en faktor som stärker ungdomars 

resistens och motståndsförmåga mot alkohol, något som Hellandsjø Bu' et al. (2002)  också 

åsyftade. Denne menar att idrottsföreningar bör vara en del av preventionsprogram mot 
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alkoholkonsumtion och kan förskjuta alkoholdebuten. Faktorer som bidrog till tidigare 

alkoholdebut i studien var svagt stöd från familjen, om man var boende i städer och med 

ensamstående föräldrar samt om föräldrarna hade hög konsumtion av alkohol. Studien visade 

också att ungdomar som drack alkohol för första gången före 14 års ålder hade högre 

alkoholkonsumtion senare i tonåren än de som drack alkohol för första gången efter 14 år 

ålder. Ungdomarna med tidig debut konsumerade nästan fyra gånger så mycket mer öl, vin 

och sprit än deras motsvarighet med sen debut (a.a.). 

Idrott kan skapa identiteter, normer och värderingar som i sin tur kan påverka individernas 

alkoholkonsumtion. På så sätt kan idrott bidra såväl till en minskning som en ökning av 

alkoholkonsumtionen beroende på rådande normer. Olika idrotter och dess karaktärer tycks 

också ha påverkan på deltagande identiteters resistensförmåga mot alkohol. Kirkcaldy et al. 

(2002) och Hellandsjø Bu' et al. (2002) menar att idrott kan vara en faktor som stärker 

ungdomars resistensförmåga mot alkohol. 

 

Prevention. 

Då idrott och idrottsföreningar kan skapa normer och värderingar som i sin tur kan påverka 

alkoholkonsumtionen kan dessa aktiviteter/organisationer utgöra viktiga arenor för 

preventionsarbete i syfte för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Detta stöds av 

Hellandsjø Bu' et al. (2002)  som menar att preventionsprogram också kan förskjuta 

alkoholdebuten. Dessutom har man funnit att alkoholkonsumtion i ung ålder också kan 

påverka bruket av alkohol i vuxen ålder (Leifman 2002). Ytterligare kunskap om vilka delar 

man bör fokusera på kan vara av värde. En stor målgrupp i åldern 13-20 år skulle då också 

kunna nås då drygt hälften av dessa tränar/tävlar i någon idrottsförening. Von Greiff (2008) 

menar att det verkar svårare att få ungdomar att konsumera mindre alkohol om 

alkoholkonsumtion är socialt accepterat. I den bemärkelsen skulle idrottsföreningar kunna 

påverka acceptansen exempelvis genom att ha policys eller riktlinjer som tar avstånd till 

alkoholkonsumtion.  

 

Problemformulering 

Kunskapsläget visar på olika fynd om hur utbredd alkoholkonsumtionen är bland lag- 

respektive individuella unga idrottare. Dessutom har ett litet antal svenska studier har också 

funnits inom ämnet. Därför finns ett behov att undersöka hur alkoholkonsumtionen ser ut 
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bland svenska lagidrottare gentemot individuella idrottare.  Detta är av vikt vid framtida 

preventionsarbeten i syfte att minska drickande bland unga då det är förknippat med 

hälsorisker, såväl fysiska som sociala. Då drygt 55 procent av landets ungdomar mellan 13 

och 20 år tränar och/eller tävlar i någon idrottsförening kan det också ge en anvisning att se 

var eventuellt behov är störst, hos föreningar med lagidrottare eller individuella idrottare 

(Riksidrottsförbundet 2011) .  

 

Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion mellan 

ungdomar som är aktiva i lagidrott respektive individuell idrott. 

 

Frågeställning: 

• Finns det skillnader mellan 16- till 18-åriga lagidrottare och individuella idrottare vad 

gäller prevalens av alkoholkonsumenter? 

• Finns det skillnader mellan 16- till 18-åriga lagidrottare och individuella idrottare vad 

gäller prevalens av intensivkonsumenter? 

• Finns det skillnader mellan 16- till 18-åriga lagidrottare och individuella idrottare vad 

gäller årskonsumtion av alkohol?  

 

Metod 
 

Design 

Studien hade en tvärsnittsdesign då den syftade till att mäta förekomsten av alkohol hos 

populationen och där grupper jämfördes (Ejlertsson 2012). Via en tvärsnittsstudie kan man 

mäta prevalensen i eller hur vanlig en egenskap är i den valda studiepopulationen. Förekomst 

av exponering och effekt mäts vid ett och samma tillfälle (Andersson 2006). 
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Urval 

Undersökningsgruppen bestod av ungdomar mellan 16 och 18 år som var aktiva inom 

lagidrotter respektive individuella idrotter. Urvalet bestod av lagidrottare från två olika 

idrottsföreningar samt individuella idrottare från sex olika idrottsföreningar, samtliga i Gävle. 

Totalt innefattade studieurvalet 44 deltagare (16 kvinnor och 28 män) varav 24 lagidrottare 

och 20 individuella idrottare. Ett strategiskt urval tillämpades med syftet att de två grupperna 

blev så lika varandra som möjligt när det gäller ålder, kön och att samtliga är aktiva i 

föreningar i Gävle (Trost 2007). I första hand valdes idrotter som inte var så kostsamma att 

utöva för att minska eventuella gruppskillnader vad gäller socioekonomiska faktorer.  Övriga 

inklusionskriterier var att samtliga deltagare utövade sin idrott och/eller tränade minst 2-3 

gånger per vecka, inkluderat både match/tävling och träning.  

 

Datainsamling 

Kontakt togs med ansvarig tränare/ledare för ett antal idrottsföreningar för att få medgivande 

till att genomföra studien i samband med ett av deras träningstillfällen.  

Data samlades in genom frågeformulär från respondenterna vid åtta separata tillfällen, ett 

tillfälle för varje idrottsförening i samband med ett träningstillfälle vid föreningens 

träningslokal. Innan enkäterna delades ut informerades respondenterna såväl muntligt som 

skriftligt genom ett följebrev (bilaga 2) om studiens syfte samt att den var frivillig och 

anonym. Även kontaktuppgifter och annan information om studiens upphovsman 

förtydligades. Respondenterna fyllde därefter i frågeformuläret individuellt och återlämnade 

sedan det till utgivaren. 

 

Frågeformulär och variabler 

 Frågeformulärens (bilaga 1) frågor om alkohol, (frågorna 7 till 24) framställdes från CAN:s 

frågeformulär gällande alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland skolungdomar i Sverige 

(Henriksson & Leifman, 2011). Frågorna 3-6 angående idrott hämtades från 

Riksidrottsförbundets frågeformulär Ungdomars tävlings- och motionsvanor (2005).  Dessa 

frågeformulär valdes då det båda har använts tidigare i större undersökningar och är 

välbeprövade och korrekta i sina syften. 
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Som beroendevariabel användes årskonsumtion. Detta mått är konstruerat utifrån svaren på 

enkätens frågor gällande alkohol. Det ger uppgifter om ungefärlig mängd alkohol som 

konsumeras vid varje dryckestillfälle för varje enskild alkoholdryck, det vill säga folköl, 

starköl, alkoläsk, stark cider, vin och sprit. Denna mängd alkohol multipliceras sedan med 

dryckesfrekvens och omräknas till ren alkohol. Produkterna summeras sedan till individernas 

totala årskonsumtion av alkohol formulerat i centiliter ren alkohol per år. 

Som ytterligare beroendevariabler användes alkoholkonsument och intensivkonsument 

(Henriksson & Leifman, 2011). De respondenter som uppgav att de druckit alkohol och 

därmed svarat ”Ja” på frågan ” Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, 

alkoläsk, stark cider, vin eller sprit?” betraktas som alkoholkonsumenter. För att bli betraktad 

som intensivkonsument, det vill säga dricka stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle 

används frågan ”Hur ofta händer det att du dricker alkohol motsvarande minst 18 cl sprit (en 

halv kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk eller fyra 

burkar starköl eller sex burkar folköl vid samma tillfälle?”. De respondenter som uppgav att 

det intensivkonsumerade någon gång i månaden eller oftare betraktas som 

intensivkonsumenter. 

För att få en överblick över respondenternas idrottsvanor så användes fyra frågor gällande 

idrott. På frågan ”I vilken eller vilka idrotter tränar och/eller tävlar du i en idrottsförening?” 

uppger respondenterna den idrott de utövar och utifrån detta kan de kategoriseras som lag- 

eller individuella idrottare. Frågorna ”Hur ofta tränar du din idrott?” och ”Hur ofta tränar eller 

motionerar du utanför den organiserade föreningsidrotten?” användes för att undersöka hur 

pass och för att säkerställa att respondenterna är aktiva med idrott och/eller träning. Frågan 

”Hur gammal var du när du började träna i en idrottsförening?” användes för att undersöka 

hur länge respondenterna varit aktiva med idrott. 

Tidigare forskning har visat att socioekonomisk status och stöd från familjen visat samband 

med såväl ungdomars alkoholkonsumtion som idrottande. Därför användes fråga 20 om 

föräldrarnas bjudvanor av alkohol och fråga 24 om föräldrarnas utbildningsnivå (Bilaga 1) för 

att undersöka eventuella gruppskillnader för dessa potentiella förväxlingsvariabler vid analys 

av gruppskillnader. Fråga 20 behandlar huruvida ungdomarna blir bjudna på alkohol hemma 

av föräldrarna. Svarsalternativen är där kodade till enbart ”Ja” eller ”Nej”. Fråga 24 gäller 

föräldrarnas utbildning. Svaren kodades där om till huruvida föräldrarna hade eftergymnasial 

utbildning eller ej.  
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Dataanalys 

Insamlad data bearbetades och analyserades i kalkylprogrammet Microsoft Excel i syfte att 

jämföra de två grupperna i urvalet, samt för att besvara studiens frågeställning gällande 

alkoholkonsumtion. Hypotesprövningar rörande gruppskillnader i alkohol- och 

intensivkonsumtion gjordes med hjälp av chi 2-test och t-test rörande årskonsumtion. Chi 2-

testet motiveras genom att det är en metod som lämpar sig bra för analyser när det finns en 

indelning i grupper eller klasser och för att se om fördelningen av individer skiljer sig från 

den förväntade hypotesen (Ejlertsson 2012). Chi 2-test lämpar sig dessutom bra för att 

beskriva samband för nominal- och ordinalvariabler (Eliasson 2006). T-test motiveras genom 

att de lämpar sig väl för undersöka skillnader på intervall- och kvotnivå (a.a.) 

Signifikansnivån sattes till 0,05, vilket är vanligt förekommande i epidemiologiska studier 

(Andersson 2006). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga av Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav följdes under och efter studiens gång. 

Informationskravet följdes i den mån att alla respondenter blev informerade om studiens syfte 

i ett missiv samt vid tillfället då enkäterna lämnades till forskaren. Missivet innehöll också 

information om att deltagandet var frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst under studiens förlopp (vilket även löper ihop med samtyckeskravet). Även 

kontaktuppgifter till forskaren var tillgängliga. 

Gällande konfidentialitetskravet och nyttjandekravet så var all information och data 

konfidentiell. Frågeformulären var också avkodade så att respondenternas identiteter inte 

kunde röjas och förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av dem. Uppgifterna som 

lämnades användes endast för studiens syfte. 

 

Resultat 
Under detta avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen presenteras i form av 

löpande text och tabeller för att klargöra huruvida det förekommer skillnader i 
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alkoholkonsumtion bland lag- respektive individuella idrottare. Inget bortfall förekom, 

samtliga 44 frågeformulär som delades ut besvarades till fullo. 

Beskrivning av respondenterna och de två grupperna redovisas i tabell 1 och 2. 

 

Tabell 1.  Antal respondenter presenterat i respektive idrott. (N=44) 

Representerade idrotter  Antal respondenter 

Innebandy (två separata lag) 24 

Simning   8 

Boxning   5 

Friidrott   4 

Tennis   1 

Thaiboxning   1 

Längdskidor   1 

 

 

Tabell 2.  Beskrivande statistik (medelvärden) för respondenterna (N=44) separat för de 2 grupperna 

 

Lagidrott Individuell idrott 

Antal (varav kvinnor) 24 (8) 20 (8) 

Ålder 16,4 16,9 

Idrottat antal år i genomsnitt 10,8 8,9 

Träningstillfällen i förening per vecka 4,5 4,3 

Träning på egen hand per vecka 2,6 2,4 

Föräldrar med eftergymnasial utbildning 25% 60% 

Föräldrar som bjuder på alkohol hemma 17% 25% 
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Förväxlingsvariabler 

Ett chi 2-test utfördes med föräldrarnas utbildningsnivå som beroendevariabel och lag- 

respektive individuell idrott som oberoende variabel, med p-värde 0,019 som resultat. Det 

fanns därmed en signifikant gruppskillnad. Ytterligare ett test gjordes med beroendevariabeln 

huruvida ungdomarna blir bjudna på alkohol hemma av föräldrarna gentemot lag- respektive 

individuell idrott. Ingen signifikant gruppskillnad fanns då p-värdet var 0,50. 

 

Alkoholkonsumenter 

Av undersökningens 44 respondenter så klassades 30 (68 procent) som alkoholkonsumenter, 

det vill säga att de någon gång under de senaste tolv månaderna druckit alkohol i form av öl, 

alkoläsk, stark cider vin eller sprit (tabell 3). Bland undersökningens 20 individuella idrottare 

var andelen alkoholkonsumenter 12, det vill säga 60 procent. Motsvarande siffra för de 24 

lagidrottare som deltog i undersökningen var 18 alkoholkonsumenter, vilket motsvarar 75 

procent.  

 

Intensivkonsumenter 

Av undersökningens 30 alkoholkonsumenter så klassades åtta som intensivkonsumenter 

(tabell 3). Detta då de uppgav att de drack alkohol motsvarande minst 18 cl sprit (en halv 

kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk eller fyra burkar 

starköl eller sex burkar folköl vid samma tillfälle en gång i månaden eller oftare.  Av dessa 

åtta var sex lagidrottare och två individuella idrottare. 

 

Årskonsumtion 

Medelvärdet för respondenternas skattade årskonsumtion av ren alkohol var 86 cl. De 

respondenter som var lagidrottare hade ett medelvärde på 93,9 cl. Motsvarande medelvärde 

för de individuella idrottarna var 76,6 cl (tabell 3). I båda grupperna var det en majoritet som 

konsumerade 0-49 cl per år (figur 1). 
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Figur 1. Histogram över respondenters årskonsumtion av alkohol separat för lag- respektive individuella 

idrottare. (N= 44) 

 

 

Tabell 3. Andel alkoholkonsumenter, intensivkonsumenter samt årskonsumtion i cl ren alkohol indelat i kön och 

lag- respektive individuella idrottare. (N= 44) 

  Alkoholkonsument Intensivkonsument 

Årskonsumtion av alkohol 

(cl ren alkohol) 

(standardavvikelse) 

Ind. Idrottare 60% 10% 76,6 (93,9) 

Man 50% 17% 106,8 (132,1) 

Kvinna 75% 0% 31,4 (36,9) 

Lagidrottare 75% 25% 93,9 (103,9) 

Man 62,5% 27% 95,4 (138,1) 

Kvinna 100% 22% 90,9 (36,5) 

 

För att undersöka skillnaden i prevalensen gällande alkoholkonsumtion mellan lag- respektive 

individuell idrott gjordes ett chi 2-test. Testet resulterade i p-värde = 0,28. Samma test gjordes 

gällande intensivkonsumtion, detta test resulterade i p-värde = 0,19. För att undersöka 

skillnaden i prevalens gällande årskonsumtion gjordes ett t-test. Testet resulterade i p-värde 

0,69. Då signifikansnivån i studien var 5 % (0,05) förelåg inga signifikanta skillnader. 
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen, att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion bland 

16- till 18-åriga ungdomar som är aktiva i lag- respektive individuell idrott besvarades. 

Resultaten visade att ingen signifikant skillnad i alkoholkonsumtionen förelåg mellan 

grupperna, vilket indikerar att alkoholkonsumtion inte skiljer sig mellan lag- och individuella 

idrottare. Liknande resultat har presenterats i tidigare forskning, där studier har visat avsaknad 

av skillnader mellan dessa grupper (Martinsen & Sundgot-Borgen 2012, Linna 2006). 

Studiens resultat står i kontrast mot tidigare forskning som visat på högre alkoholkonsumtion 

bland lag- än individuella idrottare (Lorente et al. 2004, Peretti-Watel et al. 2003). 

En möjlig förklaring till att ingen signifikant skillnad kunde beläggas var att urvalet var litet. 

Tidigare studier med liknande syfte har haft betydligt större urval, ibland så många som över 

3000 (Hellandsjø Bu' et al. 2002), vilket ger en avsevärt högre statistisk styrka för att 

upptäcka eventuella gruppskillnader och det gör även att sannolikheten ökar för att urvalet ska 

bli representativt (Trost 2007). I denna studie användes ett strategiskt urval, ett 

sannolikhetsurval, exempelvis ett obundet slumpmässigt urval skulle kunna ha ökat 

representativiteten. Detta genom att ett obundet slumpmässigt urval ger alla individer samma 

sannolikhet att komma med i studien, vilket ett strategiskt urval inte ger möjligheter till. 

 En antydan till att urvalet ändå var relativt representativt var att av studiens respondenter 

klassades 68 procent som alkoholkonsumenter, 75 procent av lagidrottarna och 60 procent av 

de individuella idrottarna var alkoholkonsumenter. Då inga tidigare studier funnits där det 

undersökts alkoholkonsumtion enbart bland svenska idrottande ungdomar så kan det vara 

svårt att få en uppfattning om hur representativt undersökningens urval var. Istället kan det då 

jämföras med data från CAN:s undersökning från 2011 för elever som går andra året på 

gymnasiet i Sverige, vilka de flesta borde vara inom åldersintervallet 16-18 år. I deras 

undersökning var drygt 80 procent alkoholkonsumenter (Henriksson & Leifman, 2011), vilket 

är något högre än för urvalet i denna studie. Att prevalensen alkoholkonsumenter från CAN:s 

och från denna undersökning är relativt lika indikerar på att urvalet var representativt. Den 

stora spridningen gällande årskonsumtionen av alkohol kan också vara en indikator på detta. 

Prevalensen från CAN:s undersökning var även högre för intensivkonsumenter (39 procent av 

flickorna och 47 procent av pojkarna) och årskonsumtion av alkohol där flickorna hade en 
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årskonsumtion på 340 cl och pojkarna 550 cl (Henriksson & Leifman, 2011), jämfört med 

urvalet i denna studie. Andelen intensivkonsumenter var bland lagidrottarna 25 procent och 

bland de individuella idrottarna 10 procent, årskonsumtionen av alkohol var 93,9 cl bland 

lagidrottarna och 76,6 cl bland de individuella. Denna indikation kan tyda på att idrott i sig 

kan verka preventivt mot alkohol oavsett om den utövas i lag eller individuellt och stöds även 

av tidigare forskning (Hellandsjø Bu' et al. 2002).  Även Kirkcaldy et al. (2002) menar att 

deltagande i idrott är förknippat med personligheter som är mer resistenta mot drog- och 

alkoholberoende. Vidare menar Kirkcaldy et al. att ungdomar som regelbundet ägnar sig åt 

uthållighetsidrotter hade bättre självbild än icke tränande. Då alla idrotter i denna studie är 

mer eller mindre uthållighetskrävande, såväl lag- som de individuella så skulle det kunna 

innebära att respondenterna har tämligen lika självbild och gör det därmed svårt att hitta 

signifikanta skillnader grupperna emellan. 

Socioekonomisk status och då främst föräldrars utbildningsnivå har också visat sig ha 

samband med hög konsumtion av olika substanser, däribland alkohol (Goodman & Huang 

2002). Denna aspekt kan ha varit en förväxlingsfaktor som påverkade resultatet i denna 

studie. Bland lagidrottarna hade 25 procent av föräldrarna eftergymnasial utbildning och 

motsvarande resultat för de individuella idrottarna var 60 procent, skillnaden var statistiskt 

signifikant (p=0,019). Enligt vad merparten av tidigare resultat (Lalander 1998, Goodman & 

Huang 2002) menar så borde en högre konsumtion funnits bland lagidrottarna, vilket dock 

inte resultaten visade på. 

 

Metoddiskussion 

Enkätens reliabilitet torde varit hög då frågeformuläret var konstruerat utifrån två tidigare 

beprövade undersökningar (Henriksson & Leifman 2011, Riksidrottsförbundet 2005). Också 

studiens design var relevant för syftet, då tvärsnittsstudier lämpar sig bra för att mäta 

prevalens och jämföra grupper. 

 För att mäta variablerna gällande alkohol användes frågor från CAN som har lång erfarenhet 

av alkoholundersökningar bland ungdomar (Henriksson & Leifman 2011). Gällande frågorna 

om idrott användes frågor från Ungdomars tävlings- och motionsvanor (2005), som tidigare 

har använts av statistiska centralbyrån på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Detta medför att 

frågorna i enkäten (bilaga 1) är välbeprövade och korrekta i sina syften. Den använda enkäten 

kunde ha komprimerats genom att exkludera fråga 21 som handlade om huruvida föräldrarna 
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vet var deras barn befinner sig på fredag- och lördagskvällar, fråga 22 som handlade om 

påståenden om deltagarnas föräldrar och deras syn på ungdomarnas alkoholkonsumtion och 

fråga 23 som handlade om föräldrarnas sysselsättning, då det vid dataanalys framkom att de 

inte fyllde någon funktion för studiens syfte. 

En styrka med undersökningen var att beroendevariablerna, det vill säga alkoholkonsument, 

intensivkonsument och årskonsumtion av alkohol redan var beprövade ufallsmått som har 

använts i nationella undersökningar och därmed kunde beräknas med insamlad data 

(Henriksson & Leifman 2011). Det i sin tur stöder att undersökningen verkligen mätte det den 

syftade till att mäta, vilket styrker studiens validitet. Ytterligare en styrka med studien är att 

inget bortfall förekom, samtliga 44 enkäter som delades ut besvarades. 

Studiepopulationen var unga idrottare mellan 16 och 18 år, därför var det av vikt att få ett så 

representativt urval som möjligt. Studien hade 20 individuella idrottare och 24 lagidrottare. 

Fördelat mellan könen var det bland lagidrottarna 8 kvinnor och 16 män och bland de 

individuella idrottarna 8 kvinnor och tolv män. Då studien syftade till att jämföra grupper 

emellan hade ett större urval varit att föredra. Detta skulle ha ökat studiens statistiska styrka 

och ökat sannolikheten att upptäcka eventuella gruppskillnader. 

Urvalet kunde också ha bestått av ett jämnare antal olika idrotter/föreningar bland lag- 

respektive individuell idrott. Studien bestod av respondenter från två lag inom lagidrott och 

sex olika individuella idrotter. En jämnare fördelning hade varit att föredra, dock så 

förhindrades detta på grund av för få antal individuella idrottare. På grund av de få 

individuella idrottarna så tillfrågades en respondent som spelade tennis och en som åkte 

längdskidor, vilka kan klassas som relativt dyra idrotter med tanke på bland annat 

utrustningskostnader. Likväl så är majoriteten av idrotterna fortfarande inte kostsamma att 

utöva, vilket var av värde för att minska eventuella gruppskillnader vad gäller 

socioekonomisk status.  

 

Förslag till framtida forskning 

För framtida forskning och folkhälsoarbete kan det vara relevant att studera sambandet mellan 

socioekonomisk status och idrott och dess påverkan på alkoholkonsumtion bland ungdomar. 

Detta på grund av att kunskapsläget fortfarande är oklart med forskning som är oense i frågan 

gällande föräldrars utbildning och alkoholkonsumtion (Goodman & Huang 2002, Jolanda et 

al. 1998), men också för att denna studie såg ett samband de två emellan. I framtida 
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preventionsarbeten mot alkohol så är idrott en stor arena i Sverige och med drygt hälften av 

landets ungdomar mellan 13 och 20 år som utövare så kan man nå en stor population 

(Riksidrottsförbundet 2011). Denna studie indikerar på att behovet är lika stort både bland 

lagidrottare som bland individuella idrottare, därför bör satsningar bland den ena gruppen inte 

utesluta den andra. 

 

Slutsats 

Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan lagidrottare och individuella idrottare när 

det gäller alkoholkonsumtion. För att vara en epidemiologisk studie är studieurvalet litet. Ett 

större urval hade kunna öka studiens statistiska styrka och ökat sannolikheten att upptäcka 

eventuella gruppskillnader. Resultatet kan därför ses som en indikation snarare än en slutsats. 
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Bilaga 1: Frågeformulär 
 

 
 

Frågeformulär angående idrott och alkohol. 

 

 

 

Denna undersökning är anonym. När du fyllt i formuläret stänger du igen det och 

återlämnar det till utgivaren igen. 

 

Tack för din medverkan 

Gustaf Mattsson  



Bilaga 1: Frågeformulär 
 

 
 

1. Är du man eller kvinna? 
 
 Man 
 
 Kvinna 
 
2. Ålder:____________________ 
 
 
Frågor om idrott och träning 
 
3. I vilken eller vilka idrotter tränar och/eller tävlar Du i en idrottsförening? 
Flera alternativ får anges. 
 
______________________________________________________ 
 
4. Hur ofta tränar Du idrott? 
Avser träning i en idrottsförening. 
 
 Dagligen 
 
 Nästan varje dag 
 
 2-3 gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 1-3 gånger i månaden 
 
 Aldrig 
 
 Vet ej/minns ej 
 
 
5. Hur ofta tränar eller motionerar Du utanför den organiserade föreningsidrotten? 
T. ex. gym, på egen hand eller med kamrater etc. 
 
 Dagligen 
 
 Nästan varje dag 
 
 2-3 gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 1-3 gånger i månaden 
 
 Aldrig 
 
 Vet ej/minns ej 
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6. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsförening? 
 
 4 år eller yngre 
 
 5-6 år 
 
 7-8 år 
 
 9-10 år 
 
 11-12 år 
 
 13-14 år 
 
 Äldre än 14 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor om alkohol 
 
7. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit? 
Räkna inte med lättöl eller svag cider. 
 
 Nej 
 
 Ja 
 
 
8. Har du druckit alkohol under de senaste 30 dagarna (från och med igår)? 
Markera ett eller flera kryss. 
 
 Nej, varken öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit 
 
 Ja, folköl (2,8-3,5% alkohol) 
 
 Ja, starköl (mer än 3,5% alkohol) 
 
 Ja, alkoläsk 
 
 Ja, stark cider (dvs. från systembolaget, pubar eller dyl.) 
 
 Ja, vin 
 
 Ja, sprit  
 



Bilaga 1: Frågeformulär 
 

 
 

 
9. Hur ofta brukar du dricka folköl? 
 
 Dricker inte folköl 
 
 Varje dag 
 
 Varannan dag 
 
 Två gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 Två gånger i månaden 
 
 En gång i månaden 
 
 Två till sex gånger om året 
 
 En gång om året eller mera sällan 
 
 
10. Hur mycket folköl brukar du dricka vid varje tillfälle? 
 
 Dricker inte folköl 
 
 Ett glas eller mindre 
 
 1 burk (50 cl) 
 
 2 burkar 
 
 3-4 burkar 
 
 5-7 burkar 
 
 8 burkar eller fler 
 
 
11. Hur ofta brukar du dricka starköl? 
 
 Dricker inte starköl 
 
 Varje dag 
 
 Varannan dag 
 
 Två gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 Två gånger i månaden 
 
 En gång i månaden 
 
 Två till sex gånger om året 
 
 En gång om året eller mera sällan 
 
 
 



Bilaga 1: Frågeformulär 
 

 
 

12. Hur mycket starköl dricker du vid varje tillfälle? 
 
 Dricker inte starköl 
 
 Ett glas eller mindre 
 
 1 flaska (33 cl) 
 
 1 burk (1-2 flaskor) 
 
 2 burkar (3 flaskor) 
 
 3-4 burkar (4-6 flaskor) 
 
 5-7 burkar (7-11 flaskor) 
 
 8 burkar eller mer (12 flaskor eller mer) 
 
 
13.  Hur ofta brukar du dricka vin? 
 
 Dricker inte vin 
 
 Varje dag 
 
 Varannan dag 
 
 Två gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 Två gånger i månaden 
 
 En gång i månaden 
 
 Två till sex gånger om året 
 
 En gång om året eller mera sällan 
 
 
14. Hur mycket vin dricker du ungefär vid varje tillfälle? 
 
 Dricker inte vin 
 
 2 cl 
 
 5 cl 
 
 10 cl (1 vinglas) 
 
 20 cl 
 
 37 cl (1 halvflaska) 
 
 60 cl 
 
 75 cl (1 helflaska) 
 
 Mer än 75 cl, nämligen:__________ cl. 
 
 



Bilaga 1: Frågeformulär 
 

 
 

15. Hur ofta brukar du dricka sprit? 
Med sprit avses bl.a. brännvin, vodka, gin, whisky, likör, punsch, men också hembränt och smuggelsprit. Även 
sprit som ingår i t. ex. drinkar eller shots. 
 
 Dricker inte sprit 
 
 Varje dag 
 
 Varannan dag 
 
 Två gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 Två gånger i månaden 
 
 En gång i månaden 
 
 Två till sex gånger om året 
 
 En gång om året eller mera sällan 
 
 
16. Hur mycket sprit dricker du ungefär vid varje tillfälle? 
 
 Dricker inte sprit 
 
 2 cl 
 
 4 cl (ungefär en stor snaps eller motsvarande) 
 
 6 cl 
 
 8 cl 
 
 12 cl 
 
 18 cl (1/2 kvarting) 
 
 35 cl (1 kvarting) 
 
 60 cl 
 
 70 cl 
 
 Mer än 70 cl,  nämligen:__________ cl. 
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17.  Hur ofta brukar du dricka stark cider, alkoläsk eller liknande? 
Med stark cider avses sådan som finns på systembolaget, pubar och dyl. 
 
 Dricker inte stark cider eller alkoläsk 
 
 Varje dag 
 
 Varannan dag 
 
 Två gånger i veckan 
 
 En gång i veckan 
 
 Två gånger i månaden 
 
 En gång i månaden 
 
 Två till sex gånger om året 
 
 En gång om året eller mera sällan 
 
 
18. Hur mycket stark cider, alkoläsk eller liknande drycker dricker du ungefär vid varje tillfälle? 
 
 Dricker inte stark cider eller alkoläsk 
 
 2 cl 
 
 5 cl 
 
 10 cl (ett glas) 
 
 1 liten flaska (33 cl) 
 
 1 stor flaska (50 cl) 
 
 2 stora flaskor (2-3 små flaskor) 
 
 3-4 stora flaskor (4-6 små flaskor) 
 
 5-7 stora flaskor (7-11 små flaskor) 
 
 8 stora flaskor eller mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1: Frågeformulär 
 

 
 

19. Hur ofta händer det att du dricker alkohol motsvarande minst 18 cl sprit (en halv kvarting) eller en 
helfaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl 
vid samma tillfälle? 
 
 Dricker inte alkohol 
 
 Någon gång i veckan 
 
 Ett par gånger i månaden 
 
 Någon gång i månaden 
 
 Några gånger per år 
 
 Mer sällan 
 
 Aldrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor om dina föräldrar 
 
20. Händer det att du blir bjuden på alkohol hemma av dina föräldrar? 
Räkna inte med lättöl eller svag cider (under 2,8%). Om du bor med foster-/styvföräldrar svarar du för dem. 
 
 Nej, blir aldrig bjuden hemma 
 
 Ja, får smaka ur mina föräldrars glas 
 
 Ja, enstaka glas 
 
 Ja, mer än enstaka glas 
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21. Vet dina föräldrar var du är på fredags- och lördagskvällar? 
Med föräldrar menas även foster-/styvföräldrar. 
 
 Alltid 
 
 För det mesta 
 
 Ibland 
 
 För det mesta inte 
 
 
22. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig och dina föräldrar? 
Markera en ruta på varje delfråga. Om du bor med foster-/styvföräldrar anger du deras inställning. 
 

Stämmer    Stämmer    Stämmer    Stämmer 
mycket      ganska        ganska         mycket 
dåligt         dåligt           bra             bra 

a) För mina föräldrar är det okej om jag dricker alkohol 
 
b) För mina föräldrar är det okej om jag dricker mig berusad 
 
 
 
 
 
 
23. Vad gör dina föräldrar? 
Om du bor med foster-/styvföräldrar anger du dennes/deras sysselsättning. Markera en ruta för vardera 
föräldern. 
 
        Pappa              Mamma 
 
Arbetar (hel- eller deltid) 
 
Studerar 
 
Tjänstledig 
 
Arbetslös 
 
Annat 
 
Vet ej 
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24. Vilken högsta utbildning har dina föräldrar? 
Om du bor med foster-/styvföräldrar anger du dennes/deras högsta utbildning. Markera en ruta för vardera 
föräldern. 
 
                          Pappa                Mamma        
 
Grundskola eller motsvarande 
 
Gymnasium, komvux, folkhögskola eller motsvarande 
 
Universitet/högskola eller motsvarande 
 
Annat 
 
Vet ej 
 
 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 



Bilaga 2: Följebrev  2012-12-07 
 

 
 

Till Dig som har fått möjlighet att svara på enkäten om alkoholkonsumtion. 

Syftet med denna studie är att undersöka alkoholkonsumtionen bland idrottande ungdomar i 

Gävle som är i åldern 16-18 år. Undersökningen genomförs av mig, Gustaf Mattsson som 

studerar på Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Studien är en del av min 

C-uppsats inom folkhälsovetenskap. 

I och med att du idrottar och är mellan 16 och 18 år har du fått möjligheten att få delta i denna 

undersökning. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Ditt deltagande och dina svar är betydelsefulla för 

kvaliteten på undersökningen. Jag ber dig därför att besvara enkäten så sanningsenligt som 

möjligt.  

Dina svar kommer endast att användas för studiens syfte och kommer behandlas 

konfidentiellt. Det är bara jag som kommer att ta del av svaren och de kommer endast 

användas för statistiska ändamål. Jag vill också poängtera att dina svar är anonyma. 

När du svarat på formuläret kan du återlämna det till utgivaren igen. 

Om du har frågor eller synpunkter angående enkäten kan du nå mig via telefon eller mail: 

gustafmattsson@hotmail.com   073-641xx xx 

 

Tack på förhand för att du tog dig tid att delta! 

Gävle, November 2012 

 

Gustaf Mattsson 

Student vid Högskolan i Gävle.  

 

Handledare 

Mats Djupsjöbacka, forskare vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle 

e-post: mda@hig.se 
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