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Sammanfattning 
Riksidrottsförbundet och viss forskning menar att idrottsmiljöer har som effekt att skydda mot riskbruk av 
alkohol och tobak. Trots det visar annan forskning på att det finns korrelationer mellan föreningsidrott, 
främst fotboll, och en tillåtande alkoholkultur. Studien har haft som syfte att undersöka hur det ser ut inom 
fotbollsföreningar och hur drogpolicys implementerats ner på deltagarnivå.  
 
Studiens syfte har varit att undersöka attityder och normer bland 15–18 åriga ungdomar utifrån kvalitativ 
ansats med fokusgruppsintervjuer som metod. Resultaten i studien styrker det som tidigare forskning 
påvisat, nämligen att deltagarna inte fått ta del av idrottsföreningarnas alkoholpolicy. Resultatet visar att 
det finns tillåtande attityder och normer inom de två undersökta fotbollsföreningarna när det kommer till 
alkoholbruk, men att tvärtom gäller för tobak. Slutsatsen av studien är att idrottsföreningarna, trots 
uttalade drogpolicys inte följer dem, och att fotbollsföreningar tenderar att ha en tillåtande alkoholkultur. 
Studiens slutsats är följaktligen att det krävs mer arbete för att förbättra ungdomars attityder och normer 
gällande alkohol och tobak inom fotbollsföreningar. 
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Abstract 
Association of active young adults in soccer clubs seems not always protect alcohol consumption. 
Previous research intends that the field sometimes seem to encourage substance use instead. In 
Swedish county’s they offer an association grants if the union approved a policy against alcohol and 
tobacco, but if the policy is implemented in the daily basis is not a further requirement.  
 
This study aims to investigate attitudes and behaviour towards alcohol and tobacco use in two different 
football clubs among young adults in 15–18 years old. Qualitative methods thru two focus group 
interviews mainly seem to answer how policy seem to implemented to the active compounds. The 
results exhibit that players cognizanced a policy and experienced that their coaches had different views. 
This aim also demonstrated gender differences, the older guys socializing with alcohol while the girls 
celebrating and hanging around with games. The conclusion of this aim implies that there is a lot of 
work to improve public health regarding young adult’s attitudes and behaviour in relation to alcohol and 
tobacco. 
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Förord 
 
Studiens behandlade ämne hade sin grund i att det efterfrågades en kartläggning i ämnet ANDT 
(alkohol, narkotika, doping och tobak) i en specifik kommun. Studiens utformning baserades 
däremot helt utifrån eget intresse där vi såg en folkhälsovetenskaplig vinst i att undersöka 
föreningsidrott och alkohol. Att vi valde att skriva uppsatsen tillsammans grundar sig mycket i 
våra olikheter och likheter. Genom dessa har vi under arbetets gång kompletterat varandra.  
 
Slutligen och framförallt vill vi tacka de fotbollsföreningar som valt att ställa upp för intervjuer 
och då allra främst de ungdomar som valt att dela med sig med sin syn på alkohol och tobak. 
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1 Inledning 

Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) är alla en form av drog som på olika sätt 

påverkar såväl kropp som hjärna. Dessa substanser är idag ett av samhällets största 

folkhälsoproblem (Mattson, Ekblom & Unogård, 2014). I Sverige råder det sedan länge 

en allmän uppfattning om att olika former av substansbruk, exempelvis alkohol och tobak 

inte bör förknippas med idrott. Trots detta menar Sveriges idrottsförbund att det inte är en 

ovanlighet att alkohol accepteras och förekommer både i idrottsliga evenemang samt hos 

de som utövar idrott (Mattson, mfl., 2014). Inom fotbollens arena menar IQ (2015a) att 

det kan ses som en norm att i samband med fotbollsmatcher fira seger med alkohol. 

Sveriges riksidrottsförbund har genom en framarbetad policy tagit avstånd ifrån ANDT i 

sin verksamhet och verkar ständigt för att skapa normer och attityder som syftar till att ta 

ställning mot alkohol och tobak (Riksidrottsförbundet, 2014a). Vidare menar 

Riksidrottsförbundet att idrotten som miljö främjar ett minskat bruk av dessa substanser 

och att ungdomar som idrottar i en förening dricker mindre alkohol än ungdomar i 

allmänhet (a.a.). Däremot visar en hel del forskning, som nedan kommer att beskrivas, på 

att idrotten som arena inte alltid skyddar mot ANDT-bruk bland föreningsaktiva 

ungdomar utan snarare främjar substansanvändning. Det råder onekligen delade meningar 

i frågan om idrotten som skyddande miljö. Frågan som denna studie ställer sig är hur 

idrottsföreningar med noggrant framarbetade policys och riktlinjer kring ANDT verkar 

för att implementera policys i praktiken. Eftersom alkohol och tobak framställs som 

inkörsport till tyngre droger (Drogupplysning, 2012) kommer föreliggande studie att 

enbart fokusera på dem. Även det faktum att snittåldern för alkohol och tobaksdebut 

ligger omkring 17 års ålder för både pojkar och flickor gör att studien målgrupp inriktas 

på ungdomar mellan 15 till 18 års ålder (Tänkom, 2015).  

2 Bakgrund 
I Sverige är det enligt svensk lag tillåtet att dricka alkohol från 18 års ålder och för att få 

köpa alkohol ifrån Systembolaget är det en gräns på 20 år (SFS 2015:327). Trots dessa 

lagar debuterar många unga betydligt tidigare än så. Anledningen till varför åldersgränsen 

är satt till 18 år finns det goda belägg för. Även om alkohol är skadligt för alla menar IQ 
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(2015b) att ungdomar löper en betydligt högre risk att ta skada eftersom deras kroppar 

och hjärnor växer upp till 25 års ålder. 

 

Folkhälsomyndigheten (2016) sammanställer alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 

(ANDTS) som det elfte målområdet inom folkhälsopolitiken. Målet syftar bland annat till 

ett minskat tobaksbruk och minskade psykosociala faktorer orsakade av alkohol. 

Alkoholens idrottsliga effekter är enligt Mattson, mfl. (2014) främst neuromotoriska, 

vilket handlar om effekter som rör koordination, precision, reaktion, och koncentration. 

De långsiktiga effekterna av alkoholkonsumtion kopplat till idrottsutövande påverkar 

reaktionsförmågan negativt samt försämrar möjligheten till att fatta snabba beslut. Yttre 

störningar såsom ljud och ljus blir förstärkta vilket främst påverkar lagidrottares 

passningsförmåga då störningarna ger utfall på koncentrationen. Utöver den 

neuromotoriska förmågan är alkoholens effekter på kroppen även muskulär i form av att 

kroppen inte har lika stor kraft eller uthållighetsförmåga. Även ämnesomsättningen och 

hjärtfunktionen försämras och trots att effekterna är små kan de fortfarande ha en 

avgörande roll för de som idrottar på högre nivåer. Alkoholens effekter är således inte 

enbart akuta utan den försämrade fysiska förmågan kan finnas kvar upp till 60 timmar 

efter alkoholkonsumtion (Mattson, mfl., 2014). 

 

Rökning innehåller en stor mängd kemikalier som har en direkt nedbrytande och skadlig 

effekt på främst andningsorganen. Tobak i form av rökning är även kopplat till sjukdomar 

på hjärta och kärl, samt ett flertal olika cancerformer. Enligt Centralförbundet för alkohol 

och narkotikaupplysning (CAN) är ungdomar mellan 16-29 år den grupp som i störst 

utsträckning brukar tobak både dagligen och sporadiskt (Ramstedt, Henriksson & 

Trolldal, 2014). Det har även visat sig att upp till 90% av de som blir livslånga rökare 

debuterar innan 18 års ålder (Post & Giljam, 2010). Andelen unga rökare fortsätter totalt 

sett att minska menar Folkhälsomyndigheten (2010), trots att de ännu betonar en ökande 

tendens hos främst 17 åriga pojkar gällande daglig rökning. Inte heller inom 

idrottskulturer har tobak en nedåtgående trend. Istället har rökfri tobak, exempelvis snus, 

blivit populärt då det kringgår de direkta effekter på andningsorganen som rökning ger 

(Pesta, Angadi, Roberts & Burtscher, 2013). 
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2.1 Utdrag av Riksidrottsförbundets policy gällande ANDT 

• Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- 

och ungdomsverksamhet. Inom svensk idrott bör det inte förekomma någon 

marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker. 

• Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder 

nolltolerans mot narkotika. 

• Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts- och 

antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta 

och tävla i en idrott fri från doping. 

• Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband 

med barn- och ungdomsverksamhet. 

I arbetet mot ANDT-bruk används ovanstående policy som vägledning inom Sveriges 

idrottsklubbar. Enligt Riksidrottsförbundets statistik från 2014 räknas fotboll som den 

största sporten i Sverige baserat på antal deltagare. Till skillnad från andra sporter lyfter 

även fotbollen en avsevärt högre summa föreningsbidrag vilket gör fotbollen som sport 

överlägsen andra föreningsidrotter utifrån sociala- och ekonomiska mått 

(Riksidrottsförbundet, 2014b). Föreningsbidrag söker fotbollsklubbarna inom den 

kommun de tillhör där kraven för ett sådant bidrag baseras på att föreningen har en 

utarbetad alkohol- och drogpolicy. I dagsläget finns inget ytterligare krav på 

implementering eller uppföljning av policyn inom enskilda föreningar för att erhålla ett 

sådant bidrag (Riksidrottsförbundet, 2014a). För att få titulera sig diplomerad ANDT-

fotbollsförening med namnet ”En skånsk Anti-DANT-förening” krävs däremot att 

föreningen skall ha genomfört och implementerat en drogpolicy vilket även måste 

granskas och godkännas av Skåneidrotten. Det arbete innefattar att förbättra attityder och 

för att erhålla en diplomering krävs det att föreningen vart annat år uppdaterar sin 

drogpolicy. Under tiden klubben är erkänd som diplomerad ANDT-förening kan titeln 

användas i kontakt med föräldrar, ledare, kommun och sponsorer men även på 

föreningens hemsida och i tryckt format (Skåneidrotten, 2015). 

2.2 Begreppsförklaring 
Ett begrepp som kommer att behandlas i studien är attityd. Inom socialpsykologin 

beskrivs attityd som en inställning hos en individ som byggts upp genom erfarenheter. 
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Attityd kommer ofta till uttryck i att individen är för eller emot något (NE, 2016). Denna 

begreppsliga förklaring används vidare utifrån att undersöka uppfattningar eller 

känslomässiga reaktioner kring alkohol och tobak inom specifika idrottsföreningar. 

 

Ännu ett återkommande begrepp i studien är norm. Norm kan vidare förklaras som de 

oskrivna regler som råder inom en samhällsgrupp och som tar sig i uttryck genom att 

beteenden hos individer formas utifrån andras förväntningar (Nisbet, 1970). I studien 

kommer begreppet att användas i kartläggning av hur normer kring alkohol och tobak 

föreligger i de aktuella föreningarna i sin helhet.  

 

Begreppet riskabelt alkoholbruk som nämns i studien innefattar ett bruk som ökar risken 

för fysiska, psykiska och sociala skador. Riskbruk för män ligger vid 14 standardglas 

(cirka 12 gram alkohol) per vecka, vilket för kvinnor motsvarar 9 standardglas. Riskbruk 

kopplat till alkohol är även lägre för yngre personer som växer där även små mängder 

alkohol räknas som riskbruk (IQ, 2016). 

3 Litteraturgenomgång 

3.1 Idrott, ANDT och socialisation 
Vest och Simkins (2013) avsåg i sin amerikanska studie undersöka alkoholbruket inom 

idrottsklubbar med fokus på lagkamrater, vänskap och popularitet. Syftet var vidare att 

undersöka om ett medlemskap i idrottsföreningar var relaterat till högre eller lägre bruk 

av alkohol. Resultaten visade att oavsett om individer inom idrottsklubbar konsumerar 

alkohol eller ej så beror mängden främst på vänners eller lagkamraters dryckesmönster. 

Idrottsdeltagare med ett restriktivt alkoholintag visade sig ha lagkamrater med liknande 

dryckesmönster. Tvärtom gällde för dem med höga eller genomsnittliga nivåer av 

alkoholbruk (Vest & Simpkins, 2013). 

 

Ett resultat från en annan amerikansk studie påvisar att det finns en stark korrelation 

mellan alkoholintag och sportsutövade ungdomar inom studentfotboll. Enligt denna studie 

är det särskilt män som ligger i riskzonen för alkoholmissbruk. Resultatet visade även på 
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stora skillnader mellan tränare och spelare gällande ansvarsfullt alkoholbruk, där tränare i 

högre grad uppvisade riskabla alkoholvanor. Författarna till studien understryker att även 

om idrottsföreningar har ett uttalat ställningstagande mot alkohol så visar det sig att 

aktiva inom lagidrott har ett högre substansbruk än icke lagidrottare (Leichliter, Meilman, 

Presley & Cashin, 1998). 

 

En finsk longitudinell studie inriktad på rökning, alkoholbruk och fysisk aktivitet 

fastställer att tidiga riskbeteenden inom rökning och alkohol kan förutsäga riskabelt 

substansbruk även i vuxen ålder. Studiens resultat visade att de 15-åringar som 

undersöktes hade samma substansbruk vid 15, 21 och 28 års ålder gällande alkohol. 

Alkoholbruk i tidig ålder menades även kunna vara en inkörsport till andra typer av 

substansbruk i vuxen ålder såsom rökning och droger (Paavola, Vartiainen & Haukkala, 

2004). 

 

Enligt Wagnussons (2009) doktorsavhandling som belyser idrottsföreningars 

socialisationsmiljö påvisas en positiv koppling mellan alkohol och föreningsaktivitet. 

Däremot visar studien på att de som föreningsidrottar i signifikant utsträckning röker 

mindre och mer sällan än de ungdomar som inte lagidrottar. Resultaten visar tydligt att 

risken att använda tobak hos någon som inte idrottar är fem gånger så stor i jämförelse 

med en som är föreningsaktiv. Som slutsats drar Wagnusson (2009) att deltagande i 

lagidrotter kan ha en stor, om ändock kortsiktig effekt på ungdomars tobaksvanor. 

Wagnusson pekar på att det faktum att delta i aktiviteter i en miljö som starkt präglas av 

fysisk aktivitet ökar förutsättningarna för att individen ska vilja utveckla sin allmänna 

fysiska förmåga vilket vidare kan bidra till att tobak ses som ett negativ aspekt i 

individens liv. 

3.2 Trender kring ANDT inom lagidrotter 
En del forskare menar på att alkohol och idrott inte hör ihop. Trots detta finns det 

dokumenterad historia om berusningsdrickande inom idrottens värld. En studie av 

Geidne, Quennerstedt och Eriksson (2013) menar att eftersom idrottsföreningar är en del 

av samhället påverkas dem även av de trender som råder där. Till exempel är rökning 

mindre förekommande i Sverige gentemot andra länder. Istället är snus och alkohol en 
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viktig fråga inom svenskt policyarbete. Ytterligare en studie som konstaterar sambandet 

mellan alkohol och lagidrott menar att sambandet förefaller särskilt starkt inom fotboll i 

jämförelse med andra lagsporter. Studiens författare menar att resultatet beror på den 

starka symbolik som alkohol, i synnerlighet öl, besitter inom fotbollskulturen (Bedendo, 

Opaleye, Andrade & Noto, 2013). 

 

En trend som tidigare konstaterats skiljer sig markant från rökning och alkohol är 

användandet av snus, vilket enligt forskning påvisats vara starkt associerat med just 

lagidrotter. I en norsk studie gjord på föreningsaktiva ungdomar konstaterade forskarna 

att snusanvändning hos individer ökar i samband med lagsporter i jämförelse med de som 

inte deltog i lagidrott. Studien tyder på att snuset till och med främjas eller distribueras i 

organiserad lagidrott. En tänkbar förklaring som forskarna ger till att fysiskt aktiva har en 

ökad användning av snus är att idrottande individer förmodligen väljer snus framför 

annan tobak på grund av att det uppfattas som mindre hälsofarligt jämfört med 

exempelvis rökning. En annan förklaring kan även vara det faktum att hälsoriskerna med 

snus inte är lika erkända nationellt när det kommer till idrottsliga prestationer (Mattila, 

Raisamo, Pihlajamäki, Mäntysaari & Rimpelä, 2012). 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I innevarande studie ämnar nedanstående teorier att ge förförståelse kring fenomenet 

mänskligt handlande. Vidare kommer teorierna inte att användas som hypotesprövande 

utan snarare som övergripande förklaringsmodeller då studien avser att vara utav induktiv 

karaktär vilket kommer att förklaras mer utförligt i metoddelen (se avsnitt 7). 

4.1 Idrotten som fält 
En grundläggande tanke om hur människor agerar i olika sociala kontexter är något den 

franska sociologen Pierre Bourdieu (född 1930-2002) beskriver i sin praktikteori. Enligt 

Bourdieu är människors handlingar, tankar och möjligheter extremt begränsade vilket inte 

grundar sig i lågt intellekt eller brist på information utan snarare i det faktum att individer 

är socialt strukturerade utifrån dess sociala kontext. Det begrepp som används för social 

begränsning hos individer kallas vidare för symboliskt våld vilket kan förklaras som att en 

individs handlingar begränsas utifrån social dominans med dess icke ifrågasatta regler om 
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vad som är rätt och fel (Ritzer & Stepnisky, 2008). Bourdieu tydliggör att genus även tar 

sig i uttryck i sin syn på symboliskt våld. Vidare menar han att genus är en social 

konstruktion, något som skapas och upprätthålls genom stereotypa bilder, outsagda regler 

och föreställningar om vad individer skall fostras till beroende på könstillhörighet. Det 

symboliska våldet gentemot individen tar sig i uttryck genom att det avvikande synliggörs 

i sociala grupper. Till exempel att kvinnor som enligt normen bör vara tysta och timida 

uppfattas som vulgära och okvinnliga vid de tillfällen de bryter mot sitt ideal och sin 

uppfostran. Oundvikligt kommer det symboliska våldet göra att kvinnor omedvetet rättar 

sig efter den norm som råder vilket gör att manliga och kvinnliga ideal upprätthålls och 

där män och kvinnors beteenden skiljer sig ifrån varandra (Mattson, 2010). Utifrån 

Bourdieus perspektiv skulle det således finnas olika beteenden och attityder inom 

idrottens fält kring alkohol och tobak beroende på om det är tjejer eller killar som 

undersöks. 

 

Som benämning på en social kontext eller en arena använde sig Bourdieu även av 

begreppet fält. Enligt fältteorin beskrivs begreppet som det sociala rummet som kodats 

med olika spelregler och värderingar vars traditioner styrks av sammanhållningen mellan 

individer inom fältet (Olesen & Pedersen, 2011). Varje fält, exempelvis arbete, utbildning 

eller idrott, styrs av en egen logik med inbördes positioner som verkar mot varandra och 

bestämmer vad som är falskt eller sant, fult eller fint, bra eller dåligt osv. Ett fält består 

sammanfattningsvis av individer som förenas till följd av ett gemensamt intresse (Moe, 

1995). Föreliggande studie ämnar att undersöka idrotten som fält. Enligt Bourdieu är 

idrotten speciell utifrån flertalet fält med olika inriktningar. Exempelvis är elitidrott och 

populärkulturellidrott två olika fält, vilket gör att idrotten genererar en ständig kamp 

mellan olika samhällsklasser och dess viljor. Det finns således intressenter med olika 

agendor gällande idrotten och vad den bör producera. Denna kamp beskrivs enligt 

Bourdieu även innefatta den dominerande samhällsgruppens styrning och uppfostran över 

andra samhällsklasser, genom att somliga idrotter främjar ”icke ifrågasatta” normer som 

till exempel mod och "manlighet" eller annan dominerande normbildning (Bourdieu, 

1991).  
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4.2 Social inlärningsteori 
Social inlärningsteori är en teori hämtad ur behaviorismen och utvecklad av Albert 

Bandura (född 1925-), vilken omfattar emotionella och kognitiva företeelser kring 

mänskligt beteende och handlande. Utgångspunkten i Banduras teori är att människor inte 

enbart lär sig av sina egna erfarenheter utan snarare av att bedöma och att observera 

andras beteenden samt konsekvenserna av dem. Grundläggande i social inlärningsteori är 

således att den lyfter fram hur människor påverkas av sin sociala omgivning (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). 

 

Utifrån social inlärningsteori uppfattas en individs beteende som något inlärt. Bertelsen 

(2007, s. 82) förklarar det som att ”Vi måste undersöka hur människor handlar och lär 

sig i sociala situationer motsvarande dem som de befinner sig i det dagliga livet”. På så 

sätt handlar det om hur en grupp av fotbollsspelare utvecklar sin identitet i samspel med 

andra. Albert Bandura anser att andra agerar förebilder varpå personligheten skapas 

utifrån modellinlärning där individen handlar och förhåller sig genom att iaktta andra 

människor. När det handlar om att vara en god förebild gällande föreningens drogpolicy 

har fotbollstränaren således en viktig roll kring det beteende och den attityd som han eller 

hon har kring alkohol och tobak i samband med träning. Modellinlärning grundar sig till 

stor del på uppmärksamhet, och de personer som en individ väljer att använda som 

förebild är ofta de som liknar en själv. Faktorer som påverkar är till exempel ålder, kön, 

prestige och karisma. För att utföra en beteendeförändring krävs motivation och generellt 

sett är människan mer benägen att utföra något om det stämmer överens med sina egna 

normer (Bertelsen, 2007). 

4.3 Theory of Planned Behaviour 
Teory of Planned Behaviour (TPB) är en motivationsteori framtagen av sociologen Icek 

Ajzen vilket är en utveckling av en tidigare modell kallad Theory of Reasoned Action 

(TRA) av Fishbein och Ajzen från 1975. I sin helhet inriktar sig TPB på att försöka 

förklara och förutsäga mänskligt beteende utifrån attityder och normer (Ajzen, 1991). 

TPB problematiserar individuella val och menar att individens beteenden till stor del 

skapas i relation till omgivningens förväntan och där stor vikt läggs på hur betydelsefulla 



 

 

 

13 

individer reagerar på beteendet i fråga. Föräldrar, vänner eller auktoritetspersoner 

beskrivs som särskilt betydelsefulla i det avseendet (Ajzen, 1991). 

 

TPB påverkar mänsklig intention av tre faktorer (se Figur 1). Den första aspekten 

innefattar en individs attityd till ett beteende vilket är kopplat till personens negativa eller 

positiva erfarenheter av beteendet. Den andra aspekten handlar om den subjektiva normen 

vilket har sin grund i hur personen tror sig att omgivningen värderar det valda beteendet. 

Exempelvis om en individ som röker märker att ingen av de personer som för individen 

anses vara betydelsefulla använder sig utav tobak är det högst troligt att personen i fråga 

anpassar sig efter den rådande normen (Nutbeam & Harris, 2004). Den sista aspekten i 

modellen beskrivs som graden av kontroll eller förmågan som föreligger hos en individ 

att utföra ett visst beteende, vilket kan baseras på bland annat tidigare kunskap och 

erfarenhet (a.a.). 

 
Figur 1: Theory of Planned Behaviour. 
 

 
Källa: http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html  

 

Enligt tidigare forskning som testat TPB i idrottssammanhang är reliabiliteten 

förvånansvärt hög. I en studie som inriktar sig på ungdomars benägenhet att dricka 

alkohol i idrottsliga sammanhang visar resultatet på en stark korrelation mellan individens 

attityd till alkohol och beteende i fråga. Bland annat visar resultatet tydligt att de individer 

med positiv attityd och positiva normer kring alkohol har en högre konsumtion och 

tvärtom gäller individer med negativ attityd (Glassman, Braun, Dodd, Miller & Miller, 
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2010). Forskarna bakom den studien påvisar vikten av att fånga upp och kartlägga 

attityder och normer inom en social kontext då det effektivt kan användas i utformningen 

av preventiva insatser. 

5 Problemformulering 
I dagsläget föreligger en åsiktsskiljaktighet bland forskare gällande kopplingen mellan 

riskbruk av alkohol och idrottsutövande. Riksidrottsförbundet (2014a) samt Vest och 

Simpkins (2013) antyder till exempel att idrottsmiljöer skulle vara främjande arenor mot 

tobaks- och alkoholbruk medan Paavola, mfl., (2004), Wagnusson (2009) samt Leichliter, 

mfl., (1998) visar tendens på en motsatt effekt. Detta trots utarbetade drogpolicys inom de 

undersökta fotbollsföreningarna. Den motsättning som finns gör att intresset ökar för att 

undersöka hur drogpolicys fungerar i realiteten. Främst på grund av att tidigt 

substansbruk bland ungdomar visat sig vara grundläggande för ett framtida riskbruk 

kopplat till ANDT (Paavola, m.fl., 2004), men även på grund av att föreningar idag får 

kommunalt bidrag för en egen drogpolicy utan vidare krav på uppföljning 

(Riksidrottsförbundet, 2014a). 

 

Att kartlägga en fotbollsklubb specifikt blir dessutom relevant då forskning pekar på att 

fotbollen visat sig ha tydligare koppling till högt alkoholintag bland både deltagarna och 

åskådare i jämförelse med andra lagsporter (Bedendo, mfl., 2013). En förening kan både 

anses vara en skyddsfaktor för alkoholbruk men också en riskfaktor med förklaringen att 

normer och attityder av olika slag ”smittar” av sig mellan de aktiva (Vest & Simkins, 

2013). Därav är en undersökning av normer och attityder inom fotbollsklubbar av största 

intresse i föreliggande studie. 

6 Syfte 
Med utgångspunkt i ovan framställda inledning ämnar studien till att undersöka och 

kartlägga ungdomars attityder och normer kring alkohol och tobak inom 

fotbollsföreningar.  
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6.1 Frågeställningar 
Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

• Hur ser attityder och normer kring ANDT ut bland 15–18 åringar inom två olika 

fotbollsföreningar? 

• Hur upplever ungdomarna i fotbollsföreningarna att ANDT-frågor och policys 

implementeras på deltagarnivå? 

• Hur speglar sig attitydskillnader i genus? 

7 Metod 

7.1 Kvalitativ metod 
Studien har en kvalitativ inriktning vilket samstämmer med dess syfte och frågeställning 

där betydelsen inte är statistisk generaliserbarhet utan intresset ligger i att undersöka hur 

ett fenomen ser ut och tar sig i uttryck för att vidare använda en tolkande analys (Patel & 

Davidsson, 2010). Vidare är intresset att undersöka hur attityder och normer kring ett 

fenomen ser ut inom en fotbollsförening. På så vis kommer studien att behöva komma i 

kontakt med individuella uppfattningar, vilket objektiva mätningar inte kan utföra i 

samma omfattning (Wallén, 1993). 

 

För datainsamling används intervjuer eftersom det på djupgående vis möter upp 

frågeställningar kring attityder och uppfattningar (Sohlberg, 2013). Intervjuerna sker i 

semistrukturerad form där vi utgår ifrån öppna frågor snarare än exakt detaljerade 

frågeställningar. Enligt Hedin (2011) är semistrukturerade intervjuer mer övergripande än 

strukturerade i sin karaktär för att skapa en diskussion. Intervjuerna sker genom 

fokusgruppsintervjuer, vilket kännetecknar en grupp om sex-tio personer som diskuterar 

ett angivet ämne eller tema lett utav en moderator (Yin, 2013). Vidare betonar May 

(1997) möjligheten att i en fokusgrupp fokusera på de normer och den dynamik som 

råder, vilket lämpar sig utifrån studiens syfte. Benämningen fokusgrupper menar Yin 

(2013) uppkom då denna gruppsammansättning består av individer som har gemensamma 

erfarenheter, vilket i studiens fall kännetecknar grupper ifrån fotbollsklubbar. Yin (2013) 

betonar att informanter enklare uttrycker sig när de sitter i grupp, vilket framförallt 

innefattar barn och unga. Då ämnet alkohol och tobak kan anses vara utav känslig 
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karaktär kan det underlätta för informanterna att uttrycka sina åsikter i grupp istället för 

individuellt, vilket ansågs relevant för att uppnå studiens syfte. 

7.2 Urval 
Främst av geografiska skäl avgränsades studien till två föreningar inom samma kommun. 

Valet av sport blev strategiskt avgränsat till fotboll, då det är den största sporten inom 

vald kommun. Urvalet avgränsades strategiskt till två olika typer av fotbollsföreningar, 

nämligen en diplomerad förening inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) och 

en icke diplomerad förening. Anledningen till det var för att kunna spegla normer inom 

olika grupper. 

 

Avgränsning av målgrupp kom att baseras på etiska riktlinjer utifrån det faktum att en 

studie med ungdomar under 15 år hade krävt inhämtande av målsmans godkännande 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att kringgå riktlinjerna avgränsades informanterna till 

ungdomar mellan 15–18 år. Utöver etiken var det även strategiskt valt då det i många fall 

är i den åldern ungdomar kommer i kontakt med alkohol och tobak (Tänkom, 2015). För 

att resultatet skulle ge en djupare förståelse kring ämnet var målsättningen att intervjua 

ungdomar som varit medlemmar i klubben i minst ett år, då risken fanns att nytillkomna 

medlemmar inte hunnit bli ”påverkade” av föreningens attityd och normbildning kring det 

undersökta ämnet. 

7.3 Genomförande 
Till följd av en lista på idrottsföreningar i Skåne län utifrån kontakt med Skåneidrotten 

framkom ett begränsat urval av föreningar. Därefter skickades ett informationsbrev ut till 

två föreningar med lämplig målgrupp. För att komma i kontakt med respektive 

fokusgrupp ringdes ordförande upp i vardera förening för att få kontaktuppgifter till 

ansvarig tränare. Lagens tränare bildade sedan grupper utifrån studiens syfte och blev 

därmed också gatekeeper till fältet. För att matcha studiens målgrupp gällande åldern 15–

18 år kom de två intervjuerna att baseras på en grupp med enbart tjejer och en grupp som 

enbart bestod av killar.  
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Den första fokusgruppsintervjun genomfördes i föreningens klubbhus i samband med ett 

träningstillfälle där samtliga av informanterna kände till lokalen och därmed kunde känna 

sig bekväma. Antalet informanter som blivit utvalda av klubbens tränare var sammanlagt 

sju stycken. Klubben räknades som diplomerad inom ANDT och hade genom fortbildning 

i ämnet åtagit sig att arbeta aktivt med att främja en tobaks- och alkoholfri fotbollsmiljö. 

Informanterna under första intervjutillfället bestod enbart av killar med en blandad ålder 

på 15 till 18 år. Varken tränare eller föräldrar fick närvara i lokalen vilket gjorde att 

intervjun skedde ostört. För att främja en god miljö för diskussion mellan informanterna 

valdes ett stort runt bord och det bjöds även på fika. Sammanlagt varade intervjun i 40 

minuter. Den andra fokusgruppsintervjun utspelade sig i ett sällskapsrum på en 

brandstation då en tränare inom klubben hade tillgång till denna lokal. Gruppen bestod 

utav åtta tjejer från samma lag där samtliga var mellan 15 och 16 år. Klubben räknades 

som icke diplomerad vid intervjutillfället. Två tränare var närvarande vid ankomsten, men 

de ombads att lämna rummet för att gruppen inte skulle bli influerade av dem. Intervjun 

tog ungefär 30 minuter och under tidens gång bjöds även denna grupp på fika. 

Anledningen till att tiden för intervjuerna skiljde sig åt berodde på att första gruppen var 

mer talföra och öppna för diskussion. Intervjuernas längd baserades även på att de efter 

ett tag började upprepa sig i sina svar och ingen ny information bidrog till materialet. 

 

Under intervjutillfällena gjordes ett fåtal noteringar inför analysarbetet. Innan påbörjad 

intervju numrerades till exempel samtliga informanter utefter hur de satt för att på ett 

enklare vis kunna urskilja de olika individerna åt under transkriberingen. Andra 

noteringar som gjordes var anteckningar kring den interaktion som pågick informanterna 

emellan för att på så vis kunna analysera gruppdynamiken. Intervjuguiden var 

konstruerad för att utgöra en grund, målsättningen var att underlaget skulle öppna upp till 

diskussion. Frågorna stod nedskrivna för att underlätta moderatorns riktning och för att 

säkerställa att båda fokusgrupper berörde liknande områden. 

7.4 Analys och transkribering 
Studiens inriktning har en induktiv karaktär vilket syftar till att studiens författare 

förutsättningslös arbetar med materialet genom att sammanställa och koppla till lämpliga 

teorier (Wallén, 1993). Det mest centrala inom induktiv forskning är att steg för steg 
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bearbeta materialet för att hitta teman utan att i förväg dra några slutsatser. Att vara 

begränsad till en färdig hypotes riskerar att hindra utvecklandet av nya perspektiv 

(Silverman, 2013). 

 

Genom att transkribera materialet menar Widerberg (2002) på att det ska ge författaren en 

möjlighet till att förstå sitt material bättre och för att samtidigt få fram det mest väsentliga 

i resultatet. Efter vardera intervju lyssnades ljudinspelningarna igenom samt att 

intervjupersonernas utsagor skrevs ned ordagrant. Materialet analyserade därefter med 

hjälp av metoden innehållsanalys. Enligt May (1997) består innehållsanalys av olika steg: 

problemformulering, genomgång av texten, urvalsmetoder, tolkning och analys. Med 

hjälpa av denna analysmetod tolkas dokumentet som en social kontext, vilket medför att 

materialet arbetas på så sätt för att inte utelämna något. För att förstå det insamlade 

materialet bättre bröts det ned i delar, vilket benämns som demontering, för att vidare 

förse de olika delarna med koder eller etiketter (Yin, 2013). Dessa koder visade på både 

likheter och olikheter fokusgruppsintervjuerna emellan. Demonteringsprocessen kan 

upprepas åtskilliga gånger genom en trial-and-error-process för att testa utvalda koder, 

vilka koder och teman som ansågs mest väsentliga för studien samt i relation till dess 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Materialet behandlades inom olika 

grupper och sekvenser för att tydliggöra kategorier som underlättar identifiering av 

informanternas uttalande, vilket skapar ett meningsinnehåll (May, 1997; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Informanternas gestikuleringar och samspel som gick att urskilja 

under intervjuerna och som antecknades under intervjutillfällena var inget som upplevdes 

väsentligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutligen handlar 

analyseringen om att dra slutsatser i relation till den tolkning som framkommit utifrån 

materialets kodning (Yin, 2013). 

7.5 Etiskt tillvägagångssätt 
Av etiska principer följde studien samtliga av vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav, 

vilka är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Vid första kontakten med de berörda föreningarna skickades ett informationsblad ut som 

innehöll både studiens syfte samt vilken uppgift som kom att gälla för ett eventuellt 

deltagande för att uppfylla informationskravet. Vidare framgick det i informationsbladet 

att studien enbart var ämnad i forskningssyfte samt att de uppgifter som studien framtog 

varken skulle användas eller utlånas för kommersiellt bruk, vilket nyttjandekravet 

innefattar. Informationsbladet var även formulerat på ett sätt att det tydligt framgick att en 

eventuell medverkan var frivillig, samt möjligheten till att när som helst avbryta sin 

medverkan. Ett deltagande skulle således ske utifrån deltagarens egna villkor. 

 

I samband med intervjutillfällena delades samma informationsblad ut för att säkerställa 

att samtliga fått ta del av informationen samtidigt som vi inhämtande underskrifter från 

var och en genom en samtyckesblankett där deltagarna skriftligt lämnade sitt 

godkännande till att medverka i studien. Innan samtyckesblanketten fylldes i fick 

informanterna även information om att allt material kom att behandlas konfidentiellt. 

Blanketten informerade även om vilka som kom att få tillgång till analys av det insamlade 

materialet, vilket innebar vi som författare samt handledare för uppsatsen. Genom att 

informanterna signerade blanketten uppfylldes samtyckeskravet. Vid intervjutillfällena 

tillfrågades informanterna om samtycke till att intervjun fick spelas in via ett 

ljudsfilsprogram på en smartphone. För att möta upp konfidentialitetskravet gjordes 

därefter en filöverföring av det inspelade materialet till en dator där filer gick att låsa. 

Därefter raderades ljudinspelningen från smartphonen. När transkriberingen var 

genomförd förvarades materialet som pappersutskrift i ett låst skåp. 

 

Eftersom ungdomarna i studien var under 18 år och enligt lag inte får bruka varken 

alkohol eller tobak ansåg vi det som extra relevant att försäkra deltagarna om att det som 

sades under intervjutillfället var sekretessbelagt för allmänheten. Specifika citat som 

kunde uppfattas som allt för personliga omformulerades och namn avkodades för att 

skydda deltagarnas identitet. 

8 Resultat 
I detta avsnitt är de två fotbollsföreningarna uppdelade var för sig för att underlätta 

läsningen. Den fokusgruppsintervju som bestod utav killar benämns som Grupp A och 
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gruppen med tjejer betecknas som Grupp B. För att bibehålla informanternas 

konfidentialitet används vid citat intervjuperson följt av en siffra, Grupp A innefattar 

Intervjuperson 1-7 och Grupp B består av Intervjuperson 8-15. 

8.1 Betydelselös policy 
Ingen i Grupp B ansåg att de tidigare inom klubben varken diskuterat kring varken 

alkohol eller tobak och därmed fanns det ingen kännedom om att det skulle finnas en 

befintlig policy. Intervjuperson 9 tillade: ”Jag kollade faktiskt in det innan jag åkte hit, på 

webben. Det stod typ en mening om alkohol”. Under intervjuns gång tillade 

Intervjuperson 12 att klubben nämnt: ”Om man festar, behöver man inte lägga ut bilder 

och så med alkohol på typ facebook eller så”. Hon trodde att detta var något kommunen 

sagt, då det för klubbens räkning hade med bidrag att göra. Resten av gruppen stämde in 

och tillade att uppmaningen inte gällde dem som var över 18 år. 

 

Grupp A:s uppfattning om alkoholpolicy var att de inte fått ta del av en sådan policy, 

samt att det varken framkommit information om vare sig alkohol eller tobak ifrån 

klubbens styrelse. Intervjuperson 3 betonade att han trodde att det för framtiden kunde 

vara viktigt att gå ut med information i klubben om alkoholens och tobakens effekter i 

samband med träning. Intervjuperson 4 förtydligade: ”Det viktigaste är nog att man får 

höra effekterna av dom. Det är viktigare än att att säga att det kan vara dödligt och 

skadligt. För det skiter folk i [fniss] men att säga att du presterar mycket sämre dagen 

efter om du druckit kvällen innan, det tar nog mer”. Gemensamt klubbarna emellan var 

således att ingen hade någon kännedom om en policy gällande substanser inom ANDT. 

8.2 Sammanhållning 
Intervjuperson 5 i Grupp A berättade att fotbollen gjort att han bildat sin vänskapskrets 

utifrån lagkamraterna. Intervjuperson 3 berättade att lagkamraterna mer än gärna umgicks 

med varandra utanför träningen som ett stort gäng, på fester eller i skolan. Intervjuperson 

5 tillade att de tillbringat mycket tid med dataspel över internet och skype när de var 

yngre, oftast kvällen innan match, och menade på att detta var ett sätt att stärka 

gemenskapen i den åldern vilket var något resten av gruppen höll med om. Vidare ansåg 

den äldre delen av gruppen att de i nuvarande ålder i stället umgicks genom att festa. Ofta 
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träffade de även andra spelare ifrån både den gemensamma klubben eller andra klubbar, 

där den gemensamma nämnaren var fotboll. 

 

Inom Grupp B berättade informanterna att gemenskapen inom laget var hög och att de 

umgicks mycket både inom och utanför fotbollen. Intervjuperson 9 sade sig ha valt klubb 

på grund av att vännerna spelade i den nämnda klubben. Samtliga var överens om att 

gemenskapen var det som gjorde klubben så speciell. ”Alla passar riktigt bra ihop” 

förtydligade Intervjuperson 8. Även tilliten till varandra beskrevs som hög och att alla 

kom överens på ”många plan” vilket de menade inte enbart visade sig under träningar och 

matcher. 

8.2.1 Respektera laget 
När Grupp B fick frågan om vad de ansåg om att komma bakfull till fotbollsträning eller 

match var samtliga överens om att det skulle vara respektlöst mot sina lagkamrater. 

Informanterna var noga med att betona att det aldrig hade hänt men att deras åsikter 

baserades på om det skulle hända. Grupp A menade även dem på att det inte var rätt mot 

laget att spela bakfull och att de undvek att göra det för lagets skull. Intervjuperson 3 

berättade att han en gång kommit bakfull till en match, men att det inte gjorde något 

eftersom det ”bara var en match mot b-laget”, vidare menade han på att om det varit en 

annan match hade någon sagt i från. Han trodde sig inte ha gjort det från första början 

heller om det varit en viktig match. Samtliga informanter i Grupp A och B visade att 

mycket handlar om respekt när det kommer till lagsport och att de individuella val som 

görs påverkar hela laget. 

8.3 Frihet under ansvar 
Grupp A berättade att olika tränare hade olika regler vad gäller alkoholförtäring inför och 

efter matcher, vilket handlade om en jämförelse mellan a- och b-laget där a-lagstränaren 

beskrevs som ”redig och ordentlig” medan Intervjuperson 4 uttryckte klubbens syn på 

alkohol och tobak som: ”Gör lite vad du vill, bara ni är städade på matcherna.” 

Intervjuperson 3 tillade: ”Man kan säga att det är frihet under ansvar, kan jag känna. De 

är ju ibland med på fester och så, med laget.” De andra informanterna instämde och 

tillade även att många spelare snusar innan möten men att ingen ledare anmärkte på det. 
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Samtliga informanter i Grupp A menade från början på att det inte var ok att dricka i 

samband med match, men under fortsatt diskussion framkom det att det kunde vara 

viktigt att prova på att konsumera alkohol kvällen innan en match för att förstå dess 

inverkan och effekter, något de själva uttryckte med: ”learning-by-doing”. Återigen 

jämfördes a-laget med b-laget. Som spelare i a-laget hade den som kom bakfull aldrig fått 

starta en match och om en spelare misskötte sin roll skulle hen bli nerplockad direkt. B-

lagets tränare menade gruppen däremot kunde ha kännedom om att någon festat med 

alkohol kvällen innan utan att det påtalats. 

 

När Grupp B beskrev synen på alkohol utifrån sin klubb berättade dem att tränaren 

skämtsamt kunde uttrycka att de inte skulle dricka för mycket. Intervjuperson 9 

förtydligade: ”Ibland kan de väl säga det, att vi inte borde dricka, men det säger de ju på 

skoj. Hoppas jag!”. De andra lagkamraterna höll med och menade på att om tränaren 

hade märkt av något så hade hen förmodligen sagt till. Hade de däremot kommit bakfulla 

till en match trodde sig ingen i gruppen att de skulle fått spela, samt att de hade aningar 

om att detta kunde skilja sig åt beroende på vilken ålder det var på spelaren. Diskussionen 

fortgick och spelarna var överens om att de äldre killarna inom klubben dricker mer än 

tjejerna, något de baserade på att det förekom att deras jämngamla killkompisar drack.  

 

När diskussionen berörde ämnet tobak var samtliga informanter i Grupp A överens om att 

tobak var värre än alkohol baserat på både individuella och idrottsliga sammanhang. 

Endast en person sade sig ha provat både cigaretter och snus men ingen annan hade 

intresse av att prova. Intervjuperson 2 beskrev tobakens effekter på kroppen på följande 

vis: ”Rökning dödar, asså lungorna, konditionen sitter ju där. Jag har redan dålig 

kondis. Om jag röker blir den nog ännu sämre för träningen…” När diskussionen 

övergick till tobak hos Grupp B indikerade gruppen på skillnader om huruvida alkohol 

eller tobak var värst. Majoriteten ansåg att alkohol var värre i samband med träning- och 

matchresultat och att en cigarett resultatmässigt inte hade påverkat fotbollspelandet på 

kort sikt. På lång sikt trodde dem dock att rökning var värre. Sammanfattningsvis menade 

dem att det var mängden och tidpunkterna som var avgörande vad som var värst ur 

träningssynpunkt.  
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8.3.1 Kärleken till klubben 
Alkoholens subjektiva effekter visade sig vara olika mellan de två grupperna, Grupp A:s 

informanter beskrev alkoholrelaterade effekter som positiva. Samtliga i gruppen var 

överens om att de blev glada och ”mer snackiga och sociala” utav alkohol. Intervjuperson 

1 sammanfattade det genom att fnissande uttrycka: ”Hjärtat för klubben, spelarna och 

töserna växer”. Vidare menade gruppen på att det också fanns supportrar som hade ett 

stort hjärta för klubben. De förklarade att supportrar ofta i samband med matcher satt och 

drack framför ungdomarna. Något som för klubben tycktes vara ok så länge de skötte sig. 

Intervjuperson 4 berättade: ”Det är äldre supportrar som blir medbjudna på matcher. 

Folk är ok med det bara de sköter sig. Så länge de inte är odrägliga, typ gör dumma 

grejor och typ skriker...”. Gruppen sammanfattade det som att alkoholen var ”rätt nära” i 

idrottsliga sammanhang och inom klubben.  

 

Medan Grupp A uppfattade alkoholens effekter som positiva beskrev Grupp B dem som 

negativa. Delvis grundade sig deras utsagor ifrån ett exempel om ”fulla människor” som 

trillade runt på gatorna och skrek under det senaste nyårsfirandet. Utifrån den 

beskrivningen var samtliga i Grupp B överens om att alkoholens effekter inte kunde vara 

positiva. Sammanfattningsvis grundade sig Grupp A:s syn på effekter i självupplevda 

erfarenheter medan Grupp B:s syn baserades på hur andra brukat alkohol i deras närvaro.  

8.4 Festliga sammankomster 
Grupp A diskuterade under intervjutillfället antalet fester som klubben anordnade per år 

där alkohol förekom. Det visade sig totalt vara fyra stycken, i samband med avslutningar 

men även traditionella ”punsch- och ärtsoppa-sammankomster”. Samtliga fester hade 

inslag av alkohol enligt informanterna. En sådan klubbfest beskrevs som en blandning 

mellan spelare, ledare och utvalda supportrar. När de ombads utveckla hur en sådan 

klubbfest kunde gå till nämndes ärtsoppa och punsch som uppstart, och följdes därefter av 

”dans och håll i gång”. När de ombads att förklara konceptet ”dans och håll igång” tillade 

Intervjuperson 2: ”Asså när folk får lite mer alkohol i sig blir det att de dansar. Så 

kommer en favoritlåt på och de går upp o dansar…”  Sammanfattningsvis menade Grupp 

A på att klubbens sammankomster kan liknas vid en förfest eftersom de flesta därefter går 

vidare till något uteställe. Vid frågan om hur klubben såg på alkoholservering svarade 
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Intervjuperson 4: ”Jag uppfattar det som att när vi var under 18 ville de inte servera till 

oss.” Intervjuperson 2 ansåg att de fick dricka men att de inte blev bjudna av klubbens 

styrelse. Intervjuperson 5 som var under 18 berättade att han inte fick lov att dricka 

framför de vuxna i klubben. Intervjuperson 3, som var 18 år, tillade att det inte förekom 

några problem att dricka framför tränare på fester och inte heller framför äldre spelare. 

Samtliga informanter instämde fnissande.  

 

Grupp B berättade att deras klubb anordnade både avslutningsfester och ”kick offs”. De 

utvecklade hur dessa kunde gå till genom att berätta att det främst handlade om träning 

och lekar på dagtid samt att äldre spelare hade för vana att ”festa på kvällen”. När tjejerna 

var yngre firade de ofta match genom att samlas och äta pizza. I dagsläget firade de inte 

efter varje match om det inte var någon mer ”viktig” match. En gång firade de en 

serieseger genom att åka traktorsläp runt i kommunen där föräldrar och lokaltidningen var 

inblandade för att fira laget. Festerna som klubben anordnade hade för dem inte handlat 

om alkohol. 

8.5 Alkohol som vuxenpoäng 
De fester som var direkt kopplade till matcher skiljde sig däremot mellan de äldre och 

yngre killarna menade Grupp A. De yngre firade ofta med pizza och de äldre uttryckte det 

som att de ”umgicks med alkohol”. Spelarna under 18 år ansåg att det var upp till varje 

tränare om de ville dricka alkohol även om minderåriga var närvarande. De menade på att 

det var deras eget ansvar men att det skulle konsumeras i lagom mängd. Grupp B menade 

mer på att de som ville dricka fick göra det. Själva brukade dem inte tänka så mycket 

kring varken alkohol eller tobak men att de äldre som drack gjorde det för att bli roligare 

samt framstå som ”coola”. Samtidigt trodde Grupp B att deras svar skulle vara 

annorlunda om de varit ett par år äldre. Vidare ansåg dem att umgänget och grupptrycket 

hade en stor betydelse för en individs alkoholbruk. Även om Grupp B spelade i ett stort 

lag med många spelare i blandade åldrar ansåg de inte att de äldres alkoholintag på något 

vis påverkade dem. De betonade också att de ofta umgicks med några ifrån herrlaget som 

var i ungefär samma ålder, men att deras inställning till alkohol kvarstod trots att det 

förekommit att de blivit bjudna på alkoholhaltiga drycker. 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod var mest lämpat då kvalitativ ansats avser att undersöka 

självupplevda fenomen mer djupgående, något som objektiva mätningar utifrån 

kvantitativ ansats inte kunnat besvara i samma utsträckning (Wallén, 1993). 

 

Eftersom alkohol och tobak kan vara ett ämne utav känslig karaktär då flertalet av 

informanterna enligt lag inte fick konsumera dessa substanser, ansågs 

fokusgruppsintervjuer vara en lämplig metod för att frambringa spontana uttryck trots det 

tabubelagda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Även det faktum att ingen förälder eller 

tränare fick närvara under intervjuerna kan ha varit en fördel ur den synpunkt att 

grupperna uppfattades som mer talföra utan ”vuxet” sällskap. Det kan tolkas utifrån att 

deras blyghet tydligt avtog när tränare avvek från rummet. För att uppnå studiens syfte 

uppfattades fokusgrupper som en fördel då möjligheter gavs att ta del av förekommande 

interaktion och gruppdynamik genom anteckningar av dessa. Beträffande gruppdynamik 

och interaktion utifrån attityder och normer förutsätts att moderatorn får uppleva 

gruppens atmosfär, vilket förutsätter att informanterna intervjuas i grupp framför att 

enskilt besvara studiens frågeställningar (May, 1997).  

 

En viktig aspekt med fokusgrupper är att en moderator inte får vara allt för styrande. Vid 

fåtal tillfällen upplevdes det inom båda grupperna att de inväntade ny fråga efter att 

tidigare fråga blivit besvarad. Därför uppfylldes inte helt det meningsutbyte som Kvale 

och Brinkmann (2014) karakteriserar för fokusgrupper. En fördel med att intervjufrågorna 

inte var strukturerade innebar att frågorna kunde anpassas utefter informanternas respons. 

Således var valet av semistrukturerade frågor en styrka för att få diskussionen att fortlöpa. 

Att vi var två som agerade moderatorer kan tillämpas som en styrka då en främst tog 

ansvar för att diskussionen skulle fortgå medan den andra var mer fokuserad på att notera 

och anteckna gruppinteraktionen. Under intervjutillfällena upplevdes det att somliga 

informanter var mer talföra och gärna talade ”för” resten av gruppen. Något som kan 

uppfattas som ett problem då Yin (2013) syftar till att varje individ inom en fokusgrupp 
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själv ska få uttrycka sina åsikter. Genom att uppmärksamma detta och ställa mer riktade 

frågor till de blyga informanterna gick detta delvis att avleda. 

 

Vad det gäller urvalet var grundtanken att utgå ifrån ett homogent urval, vilket i studiens 

fall skulle innebära två lag om killar. På grund av missförstånd mellan oss som studiens 

författare och det ena fotbollslagets ordförande fick urvalet istället bli ett lag med killar 

och ett lag med tjejer. Det medförde därmed en risk att resultatet kom att baseras på 

könsskillnader snarare än skillnader mellan föreningarna i sig. Att åldersfördelningen var 

mer spridd i Grupp A, medan samtliga i Grupp B var 15-16 år kan också ha påverkat 

resultatet. Killarna i Grupp A som var i samma ålder hade inte några markanta utsagor 

kring alkohol vilket de äldre i gruppen hade. Grupp B menade även på att om de varit ett 

par år äldre hade deras svar sett annorlunda ut och därför kan åldersskillnaderna mellan 

grupperna ha påverkat resultatet. Vad som också kan konstateras utifrån urvalet är att fler 

fokusgruppsintervjuer förmodligen hade gett ett bredare material och djup angående 

fotbollsföreningars attityder och normer. Exempelvis att tjejgruppen nämnde att de äldre 

tjejerna i deras lag hade andra attityder kring alkohol än dem själva. Detta visar på att 

intervjustudien inte uppnått ”mättnad” då fler gruppers svar kunde medfört nytt material 

(Ryen, 2004). Vidare menar Ryen på att det inte är antalet intervjuer som bestämmer 

”mättnadspunkten” i sig, utan innehållet. I denna studie var det dessvärre inte möjligt att 

uppnå en mättnadspunkt då uppsatsens tidsaspekt och omfång var ett faktum. Att tränarna 

fick bilda intervjugrupperna kan betraktas som en svaghet då grupperna kan ha utformats 

efter klubbens subjektiva värderingar om vem som lämpade sig bäst till deras fördel. 

Risken blev således att resultatet kom att påverkas av det.  

 

En fördel gällande transkriberingen kring studiens material var att arbeta två personer 

samtidigt. På så vis kunde båda lyssna igenom materialet och därav minska risken för 

missförstånd. De transkriberade intervjuerna studerades enskilt men också i relation till 

varandra för möjligheten att notera det som är utav studiens intresse men också för att se 

på vad som är återkommande och vilka kopplingar som har kunnat urskiljas.  
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Risker med en betydelselös policy 
Ett utav de viktigaste fynden i studien är att de föreningarnas policy inte blivit 

implementerade ner på deltagarnivå vilket även tidigare forskning av bland annat 

Leichliter, mfl. (1998) belyst. Klubben som Grupp A är involverade i har i egen regi 

anordnat festliga sammankomster i samband med fotbollsspelande, där alkohol haft en 

betydande roll. Det visar på att policyn kan ses som betydelselös då flertalet av de punkter 

som Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet, 2014a) belyser faktiskt inte uppnås. Till 

exempel att alkohol inte får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med 

barn- och ungdomsverksamhet samt kravet på tobaksfria idrottsmiljöer. Däremot tilläts 

både snus och alkohol i föreningen bland de som är över 18 år. Att alkoholpolicys inte 

implementeras ner på deltagarnivå påvisas även då den diplomerade ANDT-klubbens 

medlemmar visade sig ha en mer positiv attityd till alkohol än vad klubbmedlemmarna i 

den icke diplomerade klubben hade. Trots det har den diplomerade ANDT-klubben åtagit 

sig ansvaret att följa upp och implementera sin ANDT-policy för att överhuvudtaget få 

titulera sig som diplomerad, där fokus legat i att förbättra attityder till ANDT 

(Skåneidrotten, 2015). Enligt Skåneidrotten, som har som ansvar att godkänna dessa 

diplomeringar, har föreningarna i kontakt med föräldrar, sponsorer samt på hemsidor rätt 

att titulera sig som ”skånsk ANDT-klubb” (a.a.). Risken med att en sådan förening i 

realiteten inte tar sitt ansvar för implementering är att titeln endast används som ”fasad” 

och att föräldrar aningslöst lämnar ut sina barn till en miljö som istället för att förhindra 

alkoholbruk snarare främjar det.  

9.2.2 Idrotten som uppfostringsmiljö 
Intervjun med Grupp A bestod av två lag med killar i olika åldrar. Något som gick att 

urskilja var att det i många fall blev tydligt att de killar som var i 15 och 16 års ålder såg 

upp till de som var mellan 17 och 18 år, vilket märktes på samspelet inom gruppen. Oftast 

höll de yngre med genom att nicka och fnissa vid de tillfällen då de äldre berättade något 

som rörde erfarenheter kring alkohol och tobak. Det kan tolkas som att de yngre spelarna 

”såg upp” till de äldre spelarna och i många fall hade dem som förebilder. Det visade 

även tendenser till att de äldre uppfostrade de yngre med vad som var ok och inte när det 
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kom till alkohol och tobaksbruk. De tendenser kan vidare kopplas till social 

inlärningsteori om hur modellinlärning tar sig i uttryck, nämligen att individer anammar 

förebilders beteenden (Bertelsen, 2007). Eftersom de äldre i lagen lanserar alkoholbruk på 

klubbfester som något eftersträvansvärt kommer således de yngre att ta efter. De äldre 

killarna uppmuntrade nämligen till ”learning by doing” det vill säga att praktiskt tillämpa 

alkoholbruk. 

 

Grupp B var väldigt noga med att betona att deras svar och inställning till alkohol 

troligtvis kom att se annorlunda om ett par år när de faktiskt har provat alkohol i samma 

grad som de äldre spelarna inom laget. Inom Grupp B:s förening konsumerade de äldre 

alkohol i samband med fester och kick-offs vilket kan tyda på en liknande 

”alkoholkultur” som Grupp A uppvisade. Således visar resultatet tydliga exempel på 

modellinlärning i både i Grupp A och B genom att de yngre anammar de äldres 

beteenden. 

 

Vad gäller könsskillnader går det inte att ta miste på att studiens resultat genomsyras av 

sådana och att killarna är mer benägna att bruka alkohol. Även tidigare forskning påvisar 

att det finns tydliga könsskillnader kopplade till alkoholbruk, där främst män ligger i 

riskzonen för ANDT-bruk (Leichliter, mfl., 1998). Om orsaken till skillnaderna i 

resultatet beror på klubbarnas alkoholpolitik eller på attitydskillnader kopplade till kön 

går enbart att spekulera i. En tolkning kan vara att det beror på att klubben inte ser 

tjejerna lika kapabla till att hantera alkohol som killarna, vilket påvisas utifrån att de 

fester som de olika klubbarna anordnat ser olika ut för tjejerna respektive killarna. Båda 

lagen säger sig dessutom ha blivit bjudna på alkohol av äldre lagkamrater men ändå 

tackade tjejerna nej till alkoholen, medan killarna, varken de äldre eller de yngre, 

uppvisade en vilja till att göra det. Tvärtom märktes det tydligt att killarna snarare 

uppmuntrades till att dricka, vilket kunde avläsas genom gruppdynamiken dem emellan. 

De tillfällen som någon i Grupp A berättade om erfarenheter kring alkohol följdes det 

nämligen upp av uppmanande skratt från övriga lagkamrater oavsett ålder. Denna 

tolkning av könsskillnaderna kan styrkas i Bourdieus begrepp om symboliskt våld som 

menar att uppfostran av killar och tjejer ser olika ut av strukturella skäl. Till exempel 

uppmanas tjejer enligt samhällsnormen att vara tysta och ordentliga, eftersom det 
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förknippas med kvinnlighet (Mattson, 2010). Anledningen till att tjejerna i grupp B inte 

har lika positiv syn på alkohol som killarna kan således bero på att de utifrån sin 

”konstruerade” kvinnlighet inte förväntar sig att uppskatta alkohol. Enligt informanterna 

”gör” nämligen alkoholen individen mer talför, social och högljudd vilket inte stämmer 

överens med den kvinnligt tysta normen. Det faktum att tjejerna vittnar om att killarna i 

samma ålder och förening dricker men att de inte själva gör det förstärker teorin om 

symboliskt våld. Därför kan vi anta att tjejerna och killarna förmodligen uppfostras olika 

trots att de rör sig inom samma fält. 

9.2.3 Gruppdynamik och modellinlärning 
Den tydliga gruppdynamik som påvisas inom både Grupp A och B kan kopplas till social 

inlärningsteori och modellinlärning där individens handlingar, attityder och 

förhållningssätt skapas genom att iaktta andra människor (Pellmer, m.fl., 2012). Båda 

grupperna var för sig hade likasinnade intressen och mål, vilket utifrån modellinlärning 

kan vara anledningen till att de även följde de dryckesmönster och tobaksmönster som 

övriga lagkamrater hade. Liknande resultat har även konstaterats i tidigare forskning utav 

Vest och Simkins (2013) som menar på att dryckesmönster hos individer i idrottsklubbar 

oavsett om det rör sig om högt substansbruk eller ej främst beror på lagkamraters 

förhållningssätt inför substansbruket. Förklaringen till att attityderna skiljde sig åt 

grupperna emellan och inte inom vardera grupp gällande alkohol kan bero på att 

modellinlärningen sett olika ut. Personligheter och kön var en märkbar skillnad mellan de 

olika lagen, där killarna till synes bestod av personer som tog för sig mer och hade en 

tydligare ”festanda”, medan tjejerna framstod som mer försiktiga och timida med 

intressen som inte berörde alkohol överhuvudtaget. Enligt social inlärningsteori baseras 

modellinlärning på kön och personlighet, vilket kan vara anledningen till att det såg olika 

ut i de olika grupperna (Pellmer, mfl., 2012). 

9.2.4 Effekten på idrottsprestationen är avgörande 
När diskussionerna berörde tobak var båda lagen överens om att det inte var positivt. 

Även det kan bero på att de negativa attityderna ”smittat” av sig mellan lagkamraterna 

genom modellinlärning. Att ungdomarna berättade att de inte kände till alkoholens 

skadliga effekter på träningen kan även det vara en förklaring till att attityderna kring 
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tobak och alkohol skiljde sig åt, där alkohol ansågs vara positivt medan tobak var 

negativt. Informanterna uttryckte nämligen att information kring skadeeffekterna 

förmodligen hade varit avgörande för deras syn på alkohol. Likt det Wagnusson (2009) 

konstaterar kan en idrottslig miljö öka förutsättningarna för att en individ skall välja bort 

sådant som påverkar idrottsprestationen negativt. Resultatet i föreliggande studie speglar 

samma synsätt då flera av ungdomarna anmärker på att tobak är skadligt för idrottens 

effekter eftersom det påverkar konditionen, men inte alkohol. Resultatet visade även på 

att det förekom att spelare snusade i samband med klubbmöten och att ingen tränare 

anmärkte på det. Enligt Mattila, mfl. (2012) är snusets hälsorisker inte lika erkända som 

rökning kopplat till idrottsliga prestationer. Det kan förklara varför snus får förekomma 

men inte rökning. Geidne, Quennerstedt och Eriksson (2013) menar vidare att idrotten till 

och med kan främja snusanvändning vilket tyder på att snus är en viktig fråga inom 

svenskt policyarbete och även inom de undersökta klubbarna. 

 

Något som tydligt framgick i Grupp A var att informanterna såg skillnad på ”match och 

situation” när det handlade om att komma bakfull till matcher eller inte. Till exempel 

menade Grupp A att det var mer ok att komma bakfull till amatörmatcherna, även kallade 

b-lagsmatcherna. Däremot hade de inte samma inställning inför a-lagsmatcherna med 

respekt för laget. De hade även uppfattningen om att tränaren för a-laget var mer ”redig” 

och inte tillät sådant beteende. De skillnader i attityder baserade på tillfälle och situation 

som resultatet visar på kan kopplas till Bourdieus fältteori. Enligt teorin är elitidrott och 

amatöridrott två olika fält där uppfostran, beteenden och spelregler ser olika ut (Mukerji 

& Schudson, 1991), vilket tydligt påvisas beroende på vilken division laget spelar i. Det 

visade sig utifrån att a- och b-laget trots att de ingick i samma klubb hade olika synsätt 

kring regler och förhållningssätt. Inom a-laget, vilket kan kännetecknas som 

elitfotbollslaget fanns det icke ifrågasatta normer om att spelare ”blev bänkade” om de 

drack alkohol, vilket således kan förklara varför killarna inte drack inför sådana matcher. 

I b-laget, det vill säga i amatörfotbollslaget, fanns däremot mer tillåtande attityder till 

alkohol bland både spelare och tränare. Det kan ha medfört att killarna i b-laget ansåg att 

det var mer ok med att spela bakfulla i samband med dessa matcher. 
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9.2.5 Idrott och traditioner 
Resultatet visar att det föreligger stora skillnader i sättet att fira framgångar inom de olika 

klubbarna. Grupp B sammansluter vid stora matcher och avslutningar med lekar och resor 

utan inplanerade inslag av alkohol medan Grupp A har traditionsenliga ”ärtsoppa- och 

punch-träffar”, klubbfester, och resor som samtliga har alkohol som gemensam nämnare. 

Vidare beskriver Grupp A att de ”umgås” med alkohol tillsammans med klubbens tränare, 

supportrar samt lagkamrater. Enligt Bourdieus fältteori baseras varje fält och dess 

överlevnad på sammanhållningen mellan individerna som rör sig inom fältet vilket 

upprätthålls av traditioner (Olesen & Pedersen, 2011). Anledningen till att alkohol 

ständigt finns nära till hands inom det idrottsliga fältet och därav i Grupp A kan därför 

bero på att det förstärker lagandan och ”hjärtat för klubben” som informanterna själva 

uttryckte det. 

 

En annan aspekt i sammanhanget är att se till den exponeringseffekt som råder, nämligen 

att fotbollskulturen världen över ofta involverar alkoholförsäljning vid olika evenemang. 

Ungdomars attityder och beteenden blir därmed influerat av både den lokala miljön samt 

de samhälleliga normer som råder kring alkoholbruk inom idrottsliga evenemang 

(Regeringskansliet, 2010). Till exempel nämner Lalander och Svensson (2002) att en 

fotbollssupporter förutom lagets färger kännetecknas av att utrusta sig med öl. Även 

Bedendo, m.fl. (2013) bekräftar den starka symbolik som i synnerlighet öl har inom 

fotbollskulturen. Att alkohol förekommer vid de festliga sammankomster som anordnas i 

klubbarnas regi kan således bero på att det föreligger en norm inom idrottskulturen att 

framgångar skall firas med alkohol. Det kan även förklara varför ingen anmärker på att 

supportrar dricker i samband med matcher. Anledningen till att normer och ideal 

bibehålls beror på att yngre generationer välkomnas in i ett fält där substansbruk i form av 

alkohol tillåts enligt gamla traditioner (Lalander & Johansson, 2012). 

9.2.6 Attityder till handling 
Forskare som studerat TPB (Theory of Planned Behavoiur) på idrottsliga miljöer har 

funnit att det finns en stark korrelation mellan individens attityder och beteende kring 

alkohol (Glassman, m.fl., 2010). TPB menar att ett beteende skapas utav en individs 

attityd till ett beteende vilket baseras på personens negativa eller positiva erfarenheter. 
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Dels av den subjektiva normen i en individs närhet samt på kunskap och information om 

konsekvenser kring beteendet (Ajzen, 1991). Utifrån det som framkommit i föreliggande 

studie kan vi likt tidigare forskning på TPB-teorin ana att det finns en korrelation mellan 

attityd, subjektiv norm och alkoholbruk (Glassman, m.fl., 2010). 

 

Det framkommer inom båda grupperna att såväl sammanhållning som gemenskap är goda 

inom lagen och att de närmaste vännerna är spelare inom samma lag. Det kan vidare 

tolkas som att de mest inflytelserika personerna i ungdomarnas liv är deras lagkamrater. 

Enligt TPB baseras individens handlingar på hur inflytelserika personer i dess omgivning 

tänker kring ett beteende. Erfarenheterna kring substansbruk hos Grupp A förknippas med 

glada fester, attityderna är positiva och kunskapen om alkoholens negativa effekter 

saknas. Flera i gruppen tenderar även att bruka alkohol i realiteten. Däremot när det 

kommer till tobak har de flesta dålig erfarenhet, negativ attityd och stor kunskap om dess 

ohälsosamma effekter. Samtliga tre faktorer har således bidragit till att tobak inte fått lika 

stor spridning i laget som alkohol. Grupp B berättar att deras erfarenheter kring alkohol i 

nuläget handlar om ”fulla och odrägliga människor på gatan” och överlag är den 

subjektiva normen i laget negativ till både alkohol och tobak. Grupp B har därav både en 

social norm som inte tillåter ANDT, samt dåliga erfarenheter av det, vilket utifrån TPB 

skulle vara anledningen till att de varken brukar alkohol eller tobak. Risken kopplat till 

TPB inom Grupp A är att om klubben skapar festmiljöer där gruppen får med sig positiva 

erfarenheter kommer även attityderna till alkohol att bli positiva. Föreligger det samtidigt 

en positiv subjektiv norm vilket det gör i denna grupp riskerar klubbens styrning i 

slutändan ha främjat sina unga medlemmars substansbruk. Detta resulterar i att 

föreningens drogpolicy i realiteten blir betydelselös. Det som tidigare forskning av 

Riksidrottsförbundet (2014a) säger om att idrottsmiljöer främjar minskat alkoholbruk 

stämmer således inte överens med denna studie, utan snarare tvärtom.  

10 Slutsats 
I kartläggningen utav två olika fotbollsföreningar går det att konstatera att attityder och 

normer skiljer sig åt mellan 15- och 18-åringar, men framförallt vågar vi påstå att 

skillnaderna främst förekommer mellan de olika könen. Grupp A som bestod utav killar 
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visade på att alkohol frambringade positiva effekter medan tjejerna i Grupp B ansåg att 

alkohol var något negativt. 

 

Precis som tidigare forskning konstaterat kan föreningsidrott agera både som risk- och 

skyddsfaktorer för alkoholbruk i ett syfte att uppfostra. Resultatet i studien visar två goda 

exempel på det, där en av klubbarna tenderar att ha en riskfylld alkoholmiljö medan det i 

nuläget går att ana en motsatt trend i den andra klubben, även om tjejerna i Grupp B tror 

sig konsumera alkohol om ett par år. Trots fysiologiska fakta och idrottspolitiska 

ambitioner från bland annat kommuners policykrav och Skåneidrottens 

implementeringskrav tenderar fotbollsmiljöer och ANDT-bruk att vara attraherande 

krafter. 

 

Även om föreningarna hade en uttalad drogpolicy, varav ena var diplomerad ANDT-

klubb hade ingen utav fokusgrupperna någon vetskap om att det fanns en sådan policy. 

Det innebär att policys inte implementeras ned på deltagarnivå. Dessutom kan det 

konstateras att implementeringen sett olika ut även på tränarnivå då det i resultatet 

framgick att spelarna i nuläget anpassar sina attityder och sitt beteende beroende på 

vilken tränare det rör sig om. 

 

Trots att studien inte är representativ för samtliga fotbollsklubbar i Skåne ger det ändock 

en ökad förståelse för hur ungdomars normer och attityder kan se ut inom 

fotbollsföreningar. Studien kan även utgöra en grund för fortsatta studier där fokus 

förslagsvis bör innefatta tränare och klubbstyrelsers uppfattning om hur alkohol och 

tobaksarbete bör ske. Eftersom tidigare forskning visar att ett tidigt substansbruk är 

grundläggande för ett framtida ANDT-bruk, kan föreningarnas verkningslösa 

alkoholpolitik innebära en risk för den framtida folkhälsan. Därför bör tydligare 

folkhälsopolitiska åtgärder arbetas fram då ansvarsfördelningen i realiteten inte visat sig 

fungera, varken enligt tidigare forskning eller enligt de tendenser som föreliggande studie 

påvisat. Att föreningar lyfter bidrag från kommunen för ett arbete som inte följs är inte 

förenligt med den folkhälsopolitik som kommunerna skall arbeta utifrån där ANDT 

tillhör ett av folkhälsomålen. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Informationsbrev 
Vi heter Sarah Håkansson och Elisabeth Nilsson och vi studerar tredje och sista året på 
det folkhälsopedagogiska programmet vid högskolan Kristianstad. Det har nu blivit dags 
för oss att skriva vår c-uppsats och vi har en vilja att beröra ämnet ANDT (alkohol, 
narkotika, droger och tobak). Vårt syfte med studien är att undersöka ungdomars attityder 
kring alkohol och tobak inom föreningsidrott. Vår vilja är vidare att jämföra två olika 
föreningar för att se om attityderna skiljer sig mellan dessa. 

Vår tanke är att intervjua ungdomar i blandade åldrar mellan 15-18 år. Genom 
gruppintervju (det vill säga en grupp om 5-6 ungdomar) är vad vi önskar att komma i 
kontakt med vid ett tillfälle. Vi uppskattar att det kommer ta cirka en timme att utföra. 
Vår önskan är att fånga upp ungdomar som varit medlemmar i klubben åtminstone ett år 
men det är inget krav utan mest önskemål. 

Vi kommer följa samtliga etiska riktlinjer vad gäller samtycke, konfidentialitet och 
nyttjandekrav i genomförandet. Samtliga medverkande kommer att få ta del av 
intervjumaterialet innan det publiceras. Medverkan i studien är frivillig och de som deltar 
har möjligheten till att avsluta eller skjuta upp intervjuerna utan några konsekvenser. Vill 
ni så kommer vi och besöker er innan intervjuer görs annars ses vi vid inplanerat besök 
som vi gemensamt kommer fram till. 

Självklart bjuder vi på fika vid intervjutillfällena! 

Stort tack på förhand! 

Elisabeth Nilsson & Sarah Håkansson 
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Bilaga 2 – Semistrukturerad intervjuguide 
-Hur länge har ni spelat fotboll? 
-Berätta varför er familj eller ni valde att spela i just denna fotbollsklubb? 
-Berätta vad det är ni gillar med just den här klubben? 
-Hur är gemenskapen bland lagkamraterna? Umgås ni utanför träningen -> i vilka 
sammanhang? 
 
-Vill ni berätta hur  ”andan” kring alkohol och tobak är i klubben? 
-Vilken kännedom har ni om föreningens drogpolicy? 
- I vilka sammanhang nämns alkohol och tobak(rökning och snus) i er klubb? 
- Berätta hur tror ni att era tränare skulle reagera på om ni skulle snusa eller röka framför 
dem? 
 
- Berätta hur ni skulle reagerar ni om någon i er omgivning snusar eller röker? 
- Vad anser ni om att komma till träningen bakfull eller full? → är det annorlunda än att 
komma bakfull till träning än till andra tillställningar, i så fall varför? 
- Hur tror ni att klubbens tränare eller styrelse hade reagerat om ni kommit bakfulla till 
träning? 
- Tror ni att tränaren skulle reagera annorlunda än till exempel andra vuxna i er närhet om 
de såg er fulla? I så fall hur? 
 
- Hur ser ni i klubben på att bruka alkohol för att fira efter en match? 
- Om någon i klubben skulle dricka alkohol för att fira en bra match, hur skulle ni reagera 
då? 
- Hur skulle ni beskriva alkoholens effekter på er? 
- Om er tränade sade åt er att ni inte fick dricka alkohol varken på träning eller hemma, 
hur hade ni reagerat då? 
- Hur reagerar ni på påståendet : man får festa för vår ledare om man sköter sig på 
tävlingar/matcher. 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 
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