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Abstract 

The purpose of this study is to examine alcohol and tobacco habits in men's soccer in the in 

Sweden and compare those habits in different divisions. The method we used in the study was a 

quantitative survey report. Two teams participated in the survey, one team from the fifth division 

and one from the second division. The respondents (n=34) are born between 1977 and 1996. 

The results turned out to be very interesting because it both confirm and denies our hypothesis 

that players in higher divisions use less tobacco and alcohol than players in lower divisions. For 

example we found out that 21 % of division two players use snus regularly compared with only 

10 % of division five players. We have also examined alcohol habits in both a general way and 

also compared those habits between the divisions, and we have also investigated how and if 

alcohol is consumed during parties that are held at the season finales. 

Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur alkohol- och tobaksvanorna ser ut inom 

herrfotbollen och jämföra hur de skiljer sig mellan olika divisioner. Metoden vi använde oss av i 

studien var en kvantitativ enkätundersökning. Det var två lag som deltog i undersökningen, ett 

lag från division fem och ett lag från division två. Respondenterna (n=34) är födda mellan år 

1977 och 1996. Resultaten visade väldigt intressant fakta som både bekräftar och dementerar vår 

hypotes om att spel i högre divisioner leder till mindre nyttjande av tobak och alkohol. Till 

exempel så framkom det att en större andel division två-spelare (21%) snusade regelbundet 

jämfört med division fem-spelarna (10%). Vi har även sett över hur alkoholvanorna ser ut både 

generellt och divisionerna emellan samt om och hur alkohol konsumeras under lagens 

säsongsavslutning.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Enligt tidigare studier påvisas att alkohol- och tobaksvanor är mer förekommande inom 

lagidrotter jämfört med individuella idrotter och att det i synnerhet är männen som står för den 

största alkoholkonsumtionen (Martinsen & Sundgot-Borgen, 2012). Här föddes vårt intresse för 

att gå in mer på djupet inom en specifik lagidrott och valet blev fotboll. Anledningen till att vi 

valde just fotboll som fördjupningsområde är för att fotboll är den sport i Sverige med flest antal 

utövare, cirka 650 000 av Sveriges invånare är medlemmar i en fotbollsförening (RF, 2013). 

Idrotten och idrottens miljö har en stor påverkan på individens psykiska, sociala och fysiska 

utveckling (RF, 2009). Eftersom fotbollsintresset i Sverige är väldigt stort så påverkar det väldigt 

många individers utveckling och därför ser vi fotboll som ett intressant problemområde. Vi 

kommer inom denna undersökning att begränsa oss till herrfotboll inom division fem och två. 

Syftet med att välja olika divisioner är att kunna jämföra om alkohol- och tobaksvanorna skiljer 

sig mellan divisionerna. Detta finner vi intressant då vi inte hittar någon tidigare forskning på 

ämnet om man kollar på seniornivå. All tidigare forskning som vi funnit är gjord på studerande 

ungdomar och i många fall även elitsatsande ungdomar, alltså idrottsstuderande. 

2. Litteraturbearbetning 
Det har gjorts tidigare forskning på hur elitsatsande ungdomar i åldern 16 till 17 år förhåller sig 

till snus, alkohol och droger. I en studie såg man att det främst är förekommande inom 

lagidrotter och i synnerhet handboll, fotboll och ishockey (Martinsen & Sundgot-Borgen, 2012). 

Enligt studien så snusar 7,1% dagligen av de manliga ungdomarna som spelar fotboll och 8,6% 

snusar ibland. Vad gäller rökning så var det ingen av de lagidrottande ungdomarna som röker 

dagligen, och endast 0,5% som röker ibland (Martinsen & Sundgot-Borgen, 2012). I studien fann 

man också att om man var snusare så är det fem gånger större risk att man även nyttjar alkohol 

mer jämfört med de som inte snusade. Huvuddelen av lagidrottarna angav att de dricker alkohol 

mindre än en gång i månaden (67,5%), sedan var det 29,9% som nyttjade alkohol 1-3 gånger i 

månaden. Det var endast 1,7% som drack en gång i veckan och 0,9% som drack flera gånger i 

veckan (Martinsen & Sundgot-Borgen, 2012).  

De negativa effekterna som man utsätter sig för med snusning, rökning och alkohol är farliga ur 

en hälsosynpunkt men påverkar även den idrottsliga prestationen för fotbollsspelare och andra 

idrottsutövare som vill prestera. Koloxiden i tobaksröken blockerar en del av de röda 

blodkropparna och blodets syretransportförmåga minskas radikalt. Tobaksröken innehåller cirka 

fyra procent kolmonoxid (CO), i dagligt tal kallat koloxid. Röker man cigaretter så skadas även 

flimmerhåren som gör att slemavsöndringen ökar i bronkerna, detta leder till att bronkerna dras 
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samman och blir trängre och resultatet blir att andningsprocessen försämras. De röda 

blodkropparna (hemoglobinet) har större benägenhet att binda koloxid än syre (Andersson, 2011, 

s.202). Detta kommer försämra idrottarens syreomsättning i musklerna som gör att denne 

kommer orka mindre och bli tröttare betydligt snabbare. Om man ersätter rökningen med 

snusning, eller om man är regelbunden brukare av snus så får man i sig betydligt större mängder 

med nikotin än vid rökningen. Nikotinet gör att blodkärlen drar ihop sig, detta leder till sämre 

blodcirkulation, ett förhöjt blodtryck samt högre hjärtfrekvens i vila (Andersson, 2011), vilket 

också innebär att individens idrottsprestation och hälsa påverkas negativt. Man kommer även att 

återhämta sig sämre efter fysisk ansträngning. Vad gäller alkoholens påverkan av prestation så 

beror det mycket på när man intar alkoholen och i vilka mängder som avgör om man får akuta 

eller långsiktiga negativa effekter av alkoholen. De akuta effekterna som verkar inom de närmaste 

timmarna eller dygnen efter intaget har visat sig påverka neuromotoriska egenskaper mest, så som 

precision, reaktion, koordination och koncentration, i negativ riktning (Mattson, Ekblom & 

Unogård, 2014). Det är alla viktiga egenskaper att ha skärpta när man spelar fotboll för att kunna 

prestera maximalt. De nedsatta neuromotoriska egenskaperna gäller även för dagen efter. Så har 

man varit ute och tagit ett par glas kvällen innan en match eller träning så kan man räkna med att 

dessa egenskaper är nedsatta och det kan i värsta fall resultera i skador på grund av misstag. Om 

man ser mer ur ett långsiktigt perspektiv så försämrar alkoholen även återhämtning och 

uppbyggnaden av muskler då de uppbyggande hormonerna hämmas i kroppen, denna effekt späs 

på om man dricker flera kväller i rad eller om man har ett missbruk av alkohol (Mattson, Ekblom 

& Unogård, 2014). Den forskning vi hittar på ämnet är alla utförda på idrottsstudenter, alltså 

studenter som huvudsakligen läser idrott och har någon form av idrottsstipendium. Denna typ av 

skolgång är väldigt ovanlig i Sverige (Unogård & Mattsson, 2013). Hos studenterna har man sett 

att alkoholkonsumtionen skiljer sig över året, beroende på om det är tävlingssäsong eller inte. 

Forskningen har visat att det konsumeras mindre alkohol under tävlingssäsongen (Unogård & 

Mattsson, 2013). Med all den tidigare forskning vi har hittat så känns det som om att det saknas 

forskning på seniorsidan, när idrottaren har tagit klivet ut ur skolans sociala värld och skaffat sig 

andra rutiner och vanor vid sidan av sitt idrottande. I studiens resultat framkommer det att 

motiven till att dricka kan vara att man söker tillhörighet till laget eller en grupp och det 

förekommer dryckeslekar där man konsumerar större mängd alkohol (Unogård & Mattsson, 

2013).  

I en svensk studie på 18-åriga gymnasieelever så såg man att ju större och bredare 

idrottsdeltagande så konsumerar man mera alkohol än de som inte deltar eller deltar mindre inom 

föreningsidrotten (Trondman, 2005), man ser även samma tendens i Wagnssons avhandling att 
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de som är högt involverade i idrotten dricker oftare än de som är lågt involverade (2009). I den 

avhandling som Wagnsson har arbetat fram så finner man även att alkoholkonsumtionen är som 

störst i åldern 20-24 år. Där kan man också läsa att nästan 40% av de tillfrågade ungdomarna i en 

annan studie svarar att det är okej att ”festa” så länge man sköter sig på matcherna (2009). Studier 

visar att 18-åriga ungdomar som är högt involverade i föreningsidrott är mer benägna att avstå 

ifrån tobaksrökning än de som är lågt eller aldrig involverade inom idrotten. Där ser man till och 

med att lågt involverade röker mer än icke idrottande ungdomar (Wagnsson, 2009). 

3. Syfte och frågeställning 
3.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur nyttjandet av tobak och alkohol ser ut inom herrfotboll, samt 

undersöka om det finns någon skillnad i nyttjandet beroende på vilken division man spelar i. 

3.2 Frågeställning 
1. Hur ser nyttjandet av tobak och alkohol generellt ut mellan division två till fem inom 

fotbollen? 

2. Hur skiljer sig nyttjandet av tobak och alkohol mellan divisionerna? 

3. Motiverar spel i högre division till att dra ner på nyttjandet av tobak och alkohol? 

4. Förekommer det någon form av gemensam avslutning inom laget där det konsumeras alkohol? 

5. Fortsätter idrottande ungdomar sitt avståndstagande till tobaksrökning även i vuxen ålder? 

3.3 Hypotes 
Hypotesen är att alkohol- och tobaksvanorna minskar ju högre upp i divisionerna man spelar i. 

4. Metod 
4.1 Design 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar så användes en kvantitativ metod. Detta 

eftersom kvantitativ metod lämpar sig bäst när man undersöker en stor grupp med individer och 

vill dra generella slutsatser och jämförelser mellan individerna. En kvantitativ metod är bra när 

någonting ska undersökas ytligt och generaliseringar ska dras, däremot så kan man inte gå in på 

problemen i djupet i sådana undersökningar. Kvantitativ forskning kan delas in i dels beskrivande 

(deskriptiva), dels förklarande (explanativa) forskningsansatser. Syftet med undersökningen är generellt att finna 

mer ytlig information av en större grupp av individer, händelser, situationer eller liknande, att undersöka något på 

bredden. Av intresse är att finna det gemensamma, det som är representativt för en större grupp, det 

genomsnittliga. Den kvantitativa forskningen brukar ha ett så kallat nomotetiskt intresse (Hassmén & 

Hassmén, 2008. s.85). Arbetet har utgått ifrån ett traditionellt förhållningssätt till 

forskningsprocessen. Vi utgår även från det positivistiska vetenskapsidealet. Positivismen står för 
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att finna relationer och samband mellan mätbara resultat av verkligheten. Detta kan man göra på 

ett bra sätt med hjälp av enkäter (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.2 Urval 
Då vi skriver en B-uppsats och endast har begränsat med tid till förfogande så har vi valt att 

begränsa oss i urvalet. Gränsen sattes först till de divisioner som fanns i vårt närområde. Sedan 

gick tankarna om vi skulle ha några svar ifrån varje division eller försöka sålla ut lite mer bland 

det övre skiktet och lägre skiktet, alltså att välja två stycken divisioner att jämföra med. Vi tycker 

det blir en bättre undersökning om urvalet endast består av ett lag i en högre division och jämförs 

med ett lag i en lägre division och så samlas det in mer data ifrån de två divisionerna. Som tidigare 

beskrivits så har tidigare studier visat på att det främst är männen som nyttjar alkohol och tobak i 

större utsträckning, så då begränsades denna studie till herrfotboll. Så urvalsgruppen består i 

slutändan av två stycken lag inom herrfotboll. De två divisionerna som undersöktes blev två och 

fem. Med det valet så tror vi att undersökningen hamnar på en bra nivå då inte den högsta eliten 

eller de gladaste motionärerna undersöks. Det kan nog ge en bra bild om hur det ser ut i 

divisionerna runt omkring två och fem också. Urvalsgruppen i de två lagen bestod av totalt 50 

personer och då det är en helt frivillig enkät kan man räkna med ett visst bortfall. Totalt ville vi få 

in minst 30 svar för att få en så bra bild som möjligt över problemområdet. Vi fick in data ifrån 

34 personer, vilket är vad vi hoppats på för att kunna dra våra slutsatser. De deltagande är alla 

män, åldern varierar mellan 18 och 37 år. Vi får dock förhålla oss kritiskt till att deltagarantalet 

blev ojämnt fördelat mellan de två olika divisionerna då vi hade 20 stycken ifrån division fem och 

14 stycken ifrån division två. Det kan ge missvisande resultat men ändock är det tillräckligt många 

för att relativt trovärdiga slutsatser ska kunna dras. 

4.3 Mätinstrument 
Enkäten konstruerades i det webbaserade programmet Survey & Report som vi har fått tillgång 

till igenom Karlstad universitets databas. Den färdigställda enkäten som sändes ut till våra 

respondenter finns bifogad i slutet av denna rapport. Vi har gjort enkätfrågor som vi sedan har 

diskuterat med vår handledare för att få en så bra utformad enkät som möjligt. Det är lätt att 

missa något om man inte låter någon annan läsa igenom den innan, även så har två testpersoner 

fått göra enkäten för att få ännu fler synpunkter. Viktiga synpunkter fanns som vi har tagit till 

beaktande och förbättrat enkäten med. Vad gäller frågorna om alkoholvanorna har vi utgått från 

ett redan standardiserat mätverktyg AUDIT. AUDIT är ursprungligen utformat av World Health 

Organisation (WHO) för att identifiera riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Det har 

översatts och bearbetats för att kunna användas i Sverige av Hans Bergman vid Magnus Huss 

klinik på Karolinska sjukhuset. Vi har valt ut de frågorna därifrån som har passat in för vår studie. 
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4.4 Genomförande 
Respondenterna fick genomföra enkätundersökningen på internet, så att de kunde göra den 

hemma i lugn och ro för att inte känna någon stress. I det ena laget kontaktades huvudtränaren 

för laget för att få hans godkännande samt om han kunde hjälpa till med att förmedla ut 

enkäterna till alla spelare i hans lag. Tränaren fick alla uppgifter, var tydliga med vårt syfte och 

anonymiteten och konfidentialiteten med enkäten, vi hade också utfört en inledningstext med 

samma budskap på varje enskild enkät. Tränaren gav sitt medtycke till undersökningen och 

publicerade en länk till vår enkät på deras lagsida på Facebook. Sedan kunde spelarna göra 

enkäten när de ville under den veckan som enkäten hölls öppen. Så det var ingen stress. 

Tillvägagångssättet gick likadant till hos det andra laget, men då var det en av spelarna som 

förmedlade länken till enkäten. 

4.5 Databearbetning 
Datan ifrån respondenterna har analyserats i IBM SPSS statistics 22. Eftersom vi gjorde en 

nätbaserad enkät så var det väldigt smidigt att exportera all data ifrån Survey & Report till SPSS 

för att sedan börja göra tabeller och figurer för att dra slutsatser. Anledningen till att vi valde att 

använda just IBM SPSS statistics 22 är för att detta program är mycket bra att använda när man 

ska skapa tabeller och göra statistiska beräkningar i undersökningen. Endast något enstaka 

enkätsvar har fått rättats till för att all data ska bli lika utformad, t.ex. justerat födelsedata ifrån 

komplett personnummer ned till endast årtal som vi efterfrågade. På ett par frågor har några 

svarat ofullständigt och då har vi redovisat bortfallet just i den frågan. Men ingen av de som 

svarade på enkäten har fått strykas som ett komplett bortfall. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två nyckelbegrepp för att göra en bra undersökning. När man säger att 

reliabiliteten och validiteten är bra i en undersökning, så menar man att undersökningen är 

tillförlitlig och man har mätt det som mätas ska (Trost, 2012). När man ska mäta reliabiliteten och 

validiteten i en undersökning så finns det många aspekter att ta hänsyn till. En viktig del är hur 

enkäten är konstruerad, är den enkel att förstå, eller är det krångliga ord och negationer med i 

frågorna så att respondenterna kan missförstå någon fråga? Om frågorna kan misstolkas så 

försämras undersökningens reliabilitet. Någonting annat som är viktigt är vilka som svarar på 

enkäten och hur de upplever undersökningen, svarar de seriöst eller oseriöst? En aspekt till är att 

frågor om alkohol och tobak kan uppfattas som känsliga och då finns det en risk att 

respondenterna både medvetet och omedvetet undervärderar sin konsumtion, vilket kan påverka 

trovärdigheten i resultatet. Detta är såklart väldigt svårt att veta, men det är någonting som man 

måste vara kritisk emot (Hassmén & Hassmén, 2008). Det flesta av respondenterna ser ut att ha 

förstått samtliga frågor och svarat ärligt på frågorna. Vi hade endast några bortfall på enstaka 
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frågor. Sedan måste vi även vara kritiska till faktumet att endast två lag, sammanlagt 34 spelare 

har deltagit i undersökningen, och detta gör det svårt att generalisera nyttjandet av alkohol och 

tobak inom herrfotbollen på ett rättvist sätt. Detta påverkar såklart resultatens tillförlitlighet. Vi 

tycker dock inte att enkätens validitet bör ifrågasättas då vi tycker att frågorna mycket väl gav svar 

på undersökningens frågeställning. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Vi har tagit kontakt med tränarna för de lagen som hade valts ut för undersökningen. Till 

tränarna har vi presenterat vad vi ämnar att undersöka med denna studie. Vi har varit noga med 

att påpeka och upplysa dem om att inga svar ska kunna kopplas till deras förening eller till de 

individer som personligen svarar på enkäterna. Därefter så valdes att datainsamlingen kunde ske 

över internet. Vi utformade en text över studiens syfte och att svaren på enkäterna är anonyma 

och frivilliga att göra som tränaren har kunnat presentera för spelarna. Vi har även framfört att 

vill man avbryta studien, så är det frivilligt att göra det när som helst. Framförde även att 

resultaten är konfidentiella och kommer presenteras i grafer och figurer, inget som kommer 

kunna kopplas till någon individ personligen. 

5. Resultat 
5.1 Vilka deltog? 
Respondenterna är födda mellan åren 1977 och 1996. Av de som deltog så spelar 20 stycken i 

division fem och 14 stycken i division två. Division fem-lagets medelålder hamnar på 23,5 år 

medan medelåldern hos spelarna i division två blir 23,9 år. Undersökningen är gjord i två olika 

klubbar. De flesta av spelarna svarar att de tränar extra vid sidan av de vanliga 

fotbollsträningarna. Det är endast två stycken som tränar en timme eller mindre, medan alla andra 

tränar två timmar eller mer vid sidan av. Så det får ses som en ambitiös grupp med 

fotbollsspelare.  

5.2 Tobaksvanor 
Vi har börjat med att se över hur det generellt ser ut med spelarnas tobaksvanor sett över båda 

divisionerna. Fokus lades på nyttjandet av snusning och rökning, då de andra alternativen som 

finns att bruka nikotin på var lågt förekommande. Det var endast en som nyttjade nikotin på 

annat sätt och då bara på fest i form av cigarrer och cigariller. Av de 34 som svarat på 

undersökningen så är det endast en person som röker regelbundet och sju stycken som röker 

ibland eller endast på fest. Det är fem stycken som snusar regelbundet och endast en som snusar 

på fest. Av resultaten kan man utläsa att personen som röker regelbundet inte är en av de som 

snusar regelbundet, alltså är det sex stycken som regelbundet nyttjar nikotin. 

Tabell 1. Hur ofta röker cigaretter eller snusar fotbollsspelare generellt sett? 
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Frekvens 

Antal som 

röker 

Antal som 

snusar 

 Aldrig 26 28 

Endast på fest 5 1 

Någon gång ibland 2 0 

Regelbundet 1 5 

Totalt 34 34 

Av tabell 1 framgår det att nyttjandet av cigaretter bland fotbollsspelarna är väldigt litet. Det är endast en person 

som röker regelbundet. Däremot så är det fem personer (15%) som snusar regelbundet. 

Väljer vi att se resultaten för tobaksvanorna fördelat över de olika divisionerna ser vi att det 

främst är spelarna i division två som snusar regelbundet och vad gäller rökningen så är den 

personen som röker regelbundet aktiv i division fem. Rökning förekommer hos några utav 

spelarna i båda divisionerna någon gång ibland eller på fester. Men den stora skaran är icke 

brukare av tobak på något sätt. 

 

Figur 1. Undersökningsgruppen (n=34) svarar på hur ofta de snusar. Jämförelsevis mellan divisionerna. 

I figur 1 framgår att de som spelar i division två är mer benägna att snusa regelbundet jämfört 

med de som spelar i division fem.  
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Figur 2. Undersökningsgruppen (n=34) om hur ofta de röker cigaretter. Jämförelsevis mellan divisionerna. 

I figur 2 går det att utläsa att rökning av cigaretter inte är särskilt vanligt förekommande i någon 

utav divisionerna. 

5.3 Alkoholvanor 
Generellt sett så dricker spelarna alkohol men de dricker ganska måttligt. Det är bara tre personer 

som aldrig dricker. Sedan är det en person som dricker flera gånger i veckan, men det framkom 

även att han oftast dricker 1-2 standardglas med alkohol åt gången. Det är 17 stycken av spelarna 

som dricker 2-4 gånger per månad och 13 stycken som dricker en gång per månad eller mindre. 

Tabell 2. Hur ofta dricker fotbollsspelare generellt sett alkohol? 

Frekvens 

Antal som 

dricker 

 Mindre än en gång per 

månad 
13 

2-4 gånger per månad 17 

2-3 gånger i veckan 1 

Aldrig 3 

Totalt 34 

I tabell 2 ser man att de flesta dricker 2-4 gånger/månad eller mindre än en gång/månad, det är inte många som 

aldrig nyttjar eller som dricker flera gånger i veckan. 
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I en jämförelse på alkoholvanorna mellan divisionerna så framgår det att division fem-spelarna 

dricker oftare än division två-spelarna. Det är hela 65% av division fem-spelarna som konsumerar 

alkohol 2-4 gånger i månaden, jämfört med 29% av division två-spelarna. Det är 71% av spelarna 

i division två som aldrig dricker eller dricker alkohol mindre än en gång per månad, men endast 

30% av division fem-spelarna anger att de dricker så sällan. 

 
Figur 3. Undersökningsgruppen (n=34) svarar på hur ofta de dricker alkohol. Jämförelsevis mellan 

divisionerna. 

I figur 3 så framgår det att de som spelar i division fem nyttjar alkohol betydligt oftare än spelarna 

i division två. 

Ser man på mängden alkohol som respondenterna dricker under en dag då de nyttjar alkohol 

enligt ovanstående resultat så ser man att gruppen med division två-spelare som nyttjar alkohol 

mer sällan istället dricker mer vid de tillfällena som de väl dricker. När division två-spelarna 

dricker så konsumeras i genomsnitt mellan 5-9 standardglas medan division fem-spelarna 

generellt sett dricker färre standardglas. Division fem-spelarna täcker in alla svarsalternativ och 

det är 30% som bara dricker 1-4 glas per tillfälle medan 10% dricker 10 glas eller fler och 

resterande 55% av de som svarat dricker 5-9 glas per tillfälle. 
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Figur 4. Hur många standardglas Undersökningsgruppen (n=31) dricker en typisk dag då de konsumerar 

alkohol. 

Av figur 4 framgår att spelarna i division två generellt dricker fler standardglas med alkohol när 

de väl konsumerar. 

 
5.4 Ambition och alkohol- och tobaksvanor? 
Det är nästan en tredjedel av respondenterna som inte är beredda att förändra sina vanor av 

alkohol och tobak om de får chansen att spela i en högre division. Sedan var det knappt två 

tredjedelar som svarade att de skulle förändra sina vanor om de fick chansen. 

 

Tabell 3. Om du skulle få chansen att spela i en högre division skulle du då dra ned på dina alkohol- 

och tobaksvanor? 

Frekvens Antal Procent % 

 Nej 10 29,4 

Nej, jag nyttjar inte alkohol 

och tobak 
2 5,9 

Ja 21 61,8 

Bortfall 1 2,9 

Totalt 34 100,0 

I tabell 3 framgår att en tredjedel av respondenterna inte har ambitionen att dra ner på sina alkohol- och 

tobaksvanor om de får chansen att spela i en högre division. 
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5.5 Våldsamt drickande vid den gemensamma lagavslutningen? 
I undersökningen så framkom det att mer än hälften av respondenterna dricker 7 standardglas 

eller fler under den gemensamma lagavslutningen. Resterande del av respondenterna nyttjar 

alkohol i måttliga mängder eller nyttjar inte alls. Dock var det två stycken som svarade att de inte 

har någon gemensam avslutning med laget, vilket kan bero på att de två spelarna är nya i laget 

och inte vet om att laget brukar ha en gemensam avslutning. 

Tabell 4. Har ni i laget någon gemensam säsongsavslutning där du konsumerar alkohol? 

 

Frekvens Antal Procent % 

 Nej, vi har ingen gemensam avslutning 2 5,9 

Ja, 1-3 standardglas 5 14,7 

Ja, 4-6 standardglas 4 11,8 

Ja, 7-10 standardglas 13 38,2 

Ja, 11 standardglas eller mer 5 14,7 

Ja, men jag nyttjar ej alkohol då 5 14,7 

Totalt 34 100,0 

I tabell 4 så framkommer det att lagen har en gemensam avslutning med sitt lag där fler än hälften av spelarna 

(52,9%) konsumerar minst 7 standardglas med alkohol. 

 

6. Diskussion 

I diskussionen kommer resultatet presenteras med utgångspunkt ur undersökningens syfte och 

frågeställningar. Vi fick svar på alla frågeställningar som presenterades i början av rapporten. För 

att få en bra koll på syftet och vilka våra frågeställningar var så presenterar vi dem här en gång till. 

Syftet var att undersöka hur nyttjandet av tobak- och alkohol ser ut inom herrfotboll, samt 

undersöka om det finns någon skillnad i nyttjandet beroende på i vilken division man spelar i. De 

fem frågeställningarna undersökningen utgått ifrån är: 

1. Hur ser nyttjandet av tobak och alkohol generellt ut mellan division två till fem inom 

fotbollen? 

2. Hur skiljer sig nyttjandet av tobak och alkohol mellan divisionerna? 

3. Motiverar spel i högre division till att dra ner på nyttjandet av tobak och alkohol? 

4. Förekommer det någon form av gemensam avslutning inom laget där det konsumeras alkohol? 

5. Fortsätter idrottande ungdomar sitt avståndstagande till tobaksrökning även i vuxen ålder? 

I den första frågeställningen som gällde hur alkohol- och tobaksvanor ser ut generellt inom 

fotbollen så framkom följande resultat. Ett samband kan ses med tidigare forskning (Martinsen & 

Sundgot-Borgen, 2012) som jämfört skillnaderna mellan alkohol- och tobaksvanorna mellan 
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individuell idrott och lagidrott då undersökningen visar att det nyttjas både alkohol och tobak på 

något sätt i våda divisioner. Enligt studien så är det sex stycken av de 34 som nyttjar tobak genom 

rökning eller snusning. Då det endast är en av dem som röker och resterande snusar så får även 

den sista frågeställning ett svar, om idrottare är förhållandevis restriktiva vad gäller regelbunden 

rökning. Det är alltså 14,7% av fotbollsspelarna i studien som snusar regelbundet och det är 

något mer än vad som framgick i Martinsen & Sundgot-Borgens studie där det var 7,1% av 

fotbollsspelarna som snusade dagligen (2012). Den person som röker spelar i division fem, vilket 

kan ses som ett samband med Wagnssons studie där de som är högt involverade inom idrotten är 

mer benägna att avstå ifrån tobaksrökning än de som är lågt involverade i idrotten (2009). Vår 

tolkning av att vara höginvolverad i idrott i detta sammanhang är de som spelar i den högre 

divisionen vilket kräver mer träningstimmar och större engagemang. Alltså var det ingen i 

division två som rökte, men en som rökte i division fem. Om vi går tillbaka till den första 

frågeställningen och går in på alkoholvanorna istället så visar vår studie att hälften av spelarna 

dricker 2-4 gånger per månad vilket blir 50%. Det är mer än de 29,9% som drack 1-3 gånger i 

månaden bland ungdomarna i Martinsen & Sundgot-Borgens studie (2012). Men då ska man ta i 

beaktande att i den studien så var alla ungdomarna under 18 år, i vår studie är de flesta över 18 år, 

det är sju stycken som är födda 1996 som då har blivit eller blir 18 år i år. 

Jämförs skillnaderna mellan divisionerna som den andra frågeställningen handlade om så ser vi i 

vår studie att i division två dricker 29% av spelarna alkohol 2-4 gånger i månaden medan 

resterande drack mindre än en gång i månaden eller aldrig. Jämför man med spelarna i division 

fem så är de mer utspridda i sitt drickande men majoriteten som är 65% dricker 2-4 gånger i 

månaden. Men vi kan också dra slutsatsen att när spelarna i division två väl dricker så dricker de 

lite fler standardglas i genomsnitt än när spelarna i division fem dricker. En person bland spelarna 

i division fem sticker ut ifrån mängden genom att dricka 2-3 gånger i veckan. Men tolkningen kan 

man vara kritisk till då vi kontrollerade hans antal standardglas en normal dag då han dricker. En 

normal dag dricker han 1-2 stycken standardglas med alkohol och de flesta av hans lagkamrater 

som då dricker 2-4 gånger i månaden dricker 5-9 stycken standardglas. Så man kan inte dra något 

konkret av detta då man inte vet exakt hur mycket dem dricker. Det är en uppskattning som kan 

slå åt båda hållen. Låt säga att han dricker 3 gånger i veckan och alltid 2 glas. Då blir det 18 glas 

alkohol på en månad och en av dem som dricker 2-4 gånger i månaden kanske dricker 5 glas varje 

gång, och håller sig till 2 gånger i månaden. Då blir hans månadskonsumtion 10 glas. Vi får en bra 

uppskattning här av verkligheten, men verkligheten kan också se annorlunda ut. 

Den tredje frågeställningen handlade om ifall spelarna hade ambitionen att dra ned på sina 

alkohol- och tobaksvanor om de fick chansen att spela i en högre division än vad de gör idag. I 
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den frågan svarade 61,8% att de skulle kunna tänka sig att dra ned på sina alkohol- och 

tobaksvanor om de fick chansen att spela i en högre division, vilket även stämmer bra med det vi 

tidigare nämnt att högre involvering i idrotten kan resultera i mindre eller avståndstagande till 

tobaksbruk (Wagnsson, 2009). Det var 5,9% som inte hade några alkohol- och tobaksvanor att 

dra ned på och 29,4% av spelarna var inte beredda att offra sina vanor för spel i en högre 

division. 

Frågeställningen som handlar om säsongsavslutning och alkoholkonsumtion har vi inte sett 

någon tidigare forskning på, så här finns inget att jämför vårt resultat med. Men i vår studie så 

framgår att en säsongsavslutning med alkoholhaltiga drycker förekommer. Det var två personer 

som påstod att de inte hade någon avslutning ett alternativ kan vara att de två är nya i laget och 

inte har någon uppfattning om det förekommer någon säsongsavslutning, då enkäten inte hade 

något vet ej alternativ på den frågan som den borde ha haft. Generellt så dricker majoriteten 

(52,9%) av alla respondenter sju standardglas eller mer vid sin säsongavslutning. Förutom 

bortfallet som uppgick till 5,9% så var det utöver det bara 14,7% som inte nyttjar alkohol under 

sin avslutning med laget.  

Slutsatsen blir att vår hypotes både stämmer och stämmer inte. Det beror på hur man ser på 

mängden alkohol jämfört med hur ofta man dricker då division två spelarna jämfört med de i 

division fem dricker mer sällan men fler standardglas vid de tillfällena. Gällande tobaksvanorna så 

var det fler division två spelare som snusade regelbundet, trots att division två spelarna var färre 

till respondentantalet. Förslag till vidare forskning i framtiden blir att göra en liknande studie men 

genom att involvera fler lag i flera divisioner så man får en större spelarmängd och en större 

trovärdighet på resultatet. 
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Bilagor 

 

  

  

  

 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Karlstad universitet. Vi läser Idrottsvetenskap med inriktning 

idrottscoaching och ska skriva vår B-uppsats. Vi har valt att undersöka hur alkohol- och 

tobaksvanorna ser ut inom herrfotbollen och skulle vara väldigt glada om ni skulle vilja 

svara på denna korta enkät. Enkäten tar ca 2-5 minuter att genomföra och är helt 

anonym. Inga svar kommer kunna kopplas till er personligen eller till föreningen. Om ni 

är intresserade av att ta del av resultaten efter undersökningen så kan ni kontakta oss.  

Våra e-mailadresser är crossjakob@hotmail.com eller parmhed@hotmail.com  
 

Med vänliga hälsningar 

Jakob Björklund och Jesper Parmhed 

Idrottsvetenskap med inriktning idrottscoaching  

Karlstad universitet 

Handledare: Stefan Wagnsson 

 

 
 

 

1. Vilket årtal är du född (ex:1986)? 

 

2. Vilken division spelar du i? 

 Division 7 

 Division 6 

 Division 5 

 Division 4 

 Division 3 

 Division 2 

 Division 1 

3. Hur mycket tränar du utöver fotbollsträningarna? 

 0-1 timmar per vecka 

 2-3 timmar per vecka 

 4-5 timmar per vecka 

 6 timmar i veckan eller mer 
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4. Ingår du vanligtvis i lagets startelva? 

 Ja 

 Nej 

Nedan följer några frågor angående alkohol- och tobaksvanor som avser det senaste året. 

 

5. Hur ofta dricker du alkohol? 

 Aldrig 

 Mindre än en gång per månad 

 2-4 gånger per månad 

 2-3 gånger i veckan 

 4 gånger i veckan eller mer 
Om du svarar aldrig, gå vidare till fråga 9. 

6. Hur många standardglas (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 

 1-2 glas 

 3-4 glas 

 5-6 glas 

 7-9 glas 

 10 glas eller fler 

7. Hur ofta dricker du sex sådana standardglas eller mer vid samma tillfälle under pågående 

säsong? 

 Aldrig 

 Mindre än en gång i månaden 

 1-2 gånger i månaden 

 3-4 gånger i månaden 

 Flera gånger i veckan 

8. Hur ofta dricker du sex sådana standardglas eller mer vid samma tillfälle efter avslutad säsong? 

 Aldrig 

 Mindre än en gång i månaden 

 1-2 gånger i månaden 

 3-4 gånger i månaden 

 Flera gånger i veckan 
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9. Hur ofta snusar du? 

 Aldrig 

 Endast på fest 

 Någon gång ibland 

 Regelbundet 

10. Denna fråga gäller endast om du snusar regelbundet. 
Hur många prillor lägger du in dagligen? 
Skriv in antal prillor i fältet nedanför 

 

11. Hur ofta röker du cigaretter? 

 Aldrig 

 Endast på fest 

 Någon gång ibland 

 Regelbundet 

12. Denna fråga gäller endast om du röker regelbundet. 
Hur många cigaretter röker du dagligen? 
Skriv in antal cigaretter i fältet nedanför 

 

13. Hur ofta nyttjar du tobak eller nikotin (ex. pipa, cigarrer, nikotinplåster, tuggtobak eller på 

annat sätt)? 

 Aldrig 

 Endast på fest 

 Någon gång ibland 

 Regelbundet 

14. Om du nyttjar tobak eller nikotin på något annat sätt, i vilken form? 

 

15. Om du skulle få chansen att spela i en högre division skulle du då dra ned på dina alkohol- och 

tobaksvanor? 

 Nej 

 Nej, jag nyttjar inte alkohol och tobak 

 Ja 

16. Har ni i laget någon gemensam säsongsavslutning där du konsumerar alkohol? 

 Nej, vi har ingen gemensam avslutning 

 Ja, men jag nyttjar ej alkohol då 

 Ja, 1-3 standardglas 

 Ja, 4-6 standardglas 

 Ja, 7-10 standardglas 

 Ja, 11 standardglas eller mer 
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