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Idrott 
= hälsosamt.

Friskfaktor vs riskfaktor

De flesta av oss kopplar idrott till hälsa. Något som bidrar till att vi mår bra. Listan kan göras lång över olika 
fysiska, sociala och psykiska aspekter. Idrott bygger även broar mellan generationer & skapar sammanhållning  
mellan människor. 

Men samtidigt som idrotten har en skyddande effekt finns även studier som tyder på att idrotten som 
sammanhang också kan kopplas till alkohol på olika sätt. Supporterkulturen inom fotbollen, där alkoholen ses 
som en naturlig del, är ett tydligt exempel. Eller att det kan vara just inom idrotten som unga 
alkoholdebuterar, t ex i samband med cuper eller träningsläger.



Hur påverkar alkohol 
kroppen och träning?



1. Vissa hälsovinster finns ändå med alkoholkonsumtion. (Falskt)

2. Immunförsvaret försämras av alkoholkonsumtion. (Sant)

3. Alkohol kan faktiskt bidra till snabbare muskeluppbyggnad. (Falskt)

4. Tjejer tar generellt lättare skada av alkohol än killar. (Sant)

5. Om man bakis-tränar är det bättre att köra styrka än kondition. (Falskt)

Sant eller falskt?



Vissa hälsovinster finns ändå med alkoholkonsum5on.
FALSKT: Ibland påstås det aA måAligt med alkohol 5ll och med kan vara bra för hälsan. Alkohol har alldeles för många biverkningar för aA kunna 
rekommenderas som hälsoprodukt på något säA. Den skyddande effekten av alkohol är dessutom alldeles för osäker, den gäller endast äldre och enbart 
vid låg konsum5on. För män i 70-årsåldern rör det sig som mest om eA glas vin per dag, och mindre än eA halvt glas om dagen för kvinnor i samma 
ålder. Är du under 40 år får du inga som helst hälsovinster av alkohol.

Immunförsvaret försämras av alkoholkonsum5on
SANT: Ju oQare man dricker, desto mindre möjlighet har kroppen aA återhämta sig. Immunförsvaret blir då sämre, vilket leder 5ll ökad risk för 
infek5oner. 

Alkohol kan fak5skt bidra 5ll snabbare muskelbyggnad
FALSKT: Det stämmer såklart inte. Utan tvärt om. Precis som ovan. Kroppens återhämtning är en vik5g del av även muskeluppbyggnaden- Alkohol sänker 
testosteronnivåer, proteinsyntesen (uppbyggnad av muskelfibrer) och försämrar sömn kvalitet (och därmed återhämtning). På det stora hela försämrar 
alltså alkoholkonsum5on förutsäAningarna för muskeluppbyggnad.

Tjejer tar generellt läAare skada av alkohol än killar.
SANT: DeAa gäller generellt och inte specifikt kopplat 5ll träning. Skälet är aA kvinnokroppen innehåller mindre vätska som alkoholen kan spädas ut i. 
Alkohol är vaAenlösligt och kvinnor har mer feA och mindre vaAen i kroppen än män. Levern, som är det organ som 5ll största delen bryter ner 
alkoholen, är oQa mindre hos kvinnor.

Om man bakisträna är det bäAre aA köra styrka än kondi5on.
FALSKT: Det är fak5skt tvärt om. I första hand ska man såklart helst inte träna alls, då skaderisken ökar i och med alkoholintag. Men faktum är aA alkohol 
påverkar kondi5onsträning mindre än styrketräning. Löpning kan alltså vara eA bäAre val dagarna eQer du har druckit alkohol.

Dock ska det understrykas aA det bästa valet såklart är aA avstå från träning både i samband med och eQer alkoholintag. Som lyQes ovan försämras 
både återhämtning och muskeluppbyggnad. Så träningen kommer inte aA ge mycket eQer alkoholintag.
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Alkohol, 
unga och 

idrott



• Hälsosamma ideal

• Sammanhang för samtal om alkohol 

• Vuxna förebilder 

• Gemenskap under kvällar och helger 

Varför är ungdomsidrotten viktig ur ett 
alkoholförebyggande perspektiv? 



Vad kan föreningen 
göra? 

• Se över sponsring 

• Ha en tydlig policy 

• Utbilda ledare 

• Se över alkohol vid
evenemang 



Vad kan en ledare 
göra?

• Visa omtanke och våga ta upp 
frågan i gruppen

• Berätta om hur alkohol påverkar 
på kroppen och träning  

• Föregå med gott exempel

• Dialog mot föräldrar 



• Om rollen som ledare och 
förebild 

• Fakta om alkohol & unga och 
alkohol & träning

• Tips till ledare 

• Hänvisning för vidare stöd 

Ledarkollen 

Finns på iq.se/idrott 



Tips på konkreta insatser 
i idébank på iq.se



tonårsparlören.se
iq.se/tonarsparloren



Går det att förändra normer
kring alkohol och idrott?





Promillemätning
Under 2015 genomförde STAD en nollmätning – en kartläggning av 
promillenivåer och alkoholservering vid 11 matcher på Friends- och Tele2 arena. 



Samarbetsaktörer bakom 
Fotboll utan Fylla



Vinsterna med satsningen

• Bättre upplevelse för både besökare och personal 

• Ökad trygghet – minskad säkerhetsrisk

• Minskade kostnader

• Bättre supporters

= en bättre upplevelser för fler!



Utmaningar
• Motstånd att ”torrlägga arenorna”

• Djupt etablerad kultur

• Låg insikt om problemet

• Många inblandade aktörer



Lösningen

• Förbättra samarbetet

• Utbilda personal

• Se över alkoholpolicys och handlingsplaner

• Kommunikationsinsatser – externt och internt samt 

opinionsbildning



Extern kommunikation
Två filmer har tagits fram med syftet att lyfta ett beteende som många tyvärr 
nog känner igen - berusade personer som inte bidrar till att skapa god 
stämning utan istället skapar en otrevlig och otrygg atmosfär på läktaren. Vi 
vill med filmerna få människor att reflektera över vilken roll alkohol har i 
samband med fotboll. Se dem på fotbollutanfylla.se



Gav satsningen några effekter? 



Resultat

14%
Färre som 

druckit alkohol

9,5%
Minskning av 

medelpromillen

78%
Fler nekade köp 

på arenorna

150%
Fler nekade i 

entrén

40%
Färre kraftigt 

berusade

10% 6%

Andelen 
kra*igt 
berusade har 
sänkts från 
10% 8ll 6 %



Framgångsfaktorer

Samarbete Utbildning Policyarbete Kommuni-
kation

§ Skapa gemensam syn
§ Gemensamma mål 
§ Ökad förståelse kring

hur alla bidrar

§ Ansvarsfull alkoholservering
§ Webbutbildning
§ Ger verktyg a= agera 
§ Ger trygghet och laganda

§ Uppdatera & förmedla 
All samtliga berörda

§ Framtagning av 
handlingsplan

§ Internt och externt
§ Förmedla syftet
§ Skapa förståelse & stöd 

för satsningen
§ Skapa reflektion kring 

alkoholkulturen kopplad 
till fotboll.



•Attityder och normer går att förändra!

• Samarbete är guld.

•Alla bidrar till förändringen.



Tack!

Sara Dinwiddie, IQ
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