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Sammanfattning 

 

I denna studie undersöker vi vilka samband som finns mellan lagidrott och temana, 

narkotika, välbefinnande, alkohol samt motivation. Data har samlats in från 78 

respondenter i urvalsgruppen, pojkar i åldrarna 15–18 år aktiva inom lagidrott, samt 

jämförts med kontrollgruppen i samma ålder och könskategori från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN (Gripe & Thor, 2017) 

gällande temana alkohol och narkotika. Relevant tidigare forskning och teorin 

socialisation har nyttjats vid analys och diskussion kring resultatet i vår studie. 

Resultatet tyder på att det finns en mängd positiva effekter förknippade med 

lagidrott och att de motivationsfaktorer och orsaker respondenterna valt är 

kopplade till deras välbefinnande. Dessa positiva effekter och det ökade 

välbefinnande kan antas leda till ett lägre bruk av alkohol och narkotika då våra 

respondenter utmärker sig i att de ligger under genomsnittet i kontrollgruppen. 

 

Nyckelord: Ungdomar, lagidrott, välbefinnande, alkohol, narkotika 
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Abstract 
 
In this study we investigate the relationship between team sports and the themes, 
drugs, well-being, alcohol and motivation. Data has been collected from 78 
respondents in the target group, boys aged 15-18 years active in team sports, and 
compared them with the control group of same age and gender category from CAN 
(Gripe & Thor, 2017) on the themes alcohol and drugs. Relevant previous research 
and the theory of socialization have been used in the analysis and discussion of the 
results in our study. The result indicates that there are many positive benefits with 
team sports and that the motivational factors and reasons the respondents choose 
are linked to their well-being. These positive benefits and increased well-being can 
be expected to lead to a lower use of alcohol and drugs, as our respondents stand 
out as being below the average in the control group. 
 
Keywords: Adolescent, teamsport, well-being, alcohol, narcotics 
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1 INLEDNING  

Länge har lagidrott setts som någonting som barn och ungdomar bör pröva på och ägna sig åt 

för att kunna dra nytta av de uppfattade positiva förmåner som tillkommer med lagidrotten 

Wagnsson (2009). Dock har lagidrott inget utbrett utrymme inom professionellt socialt 

arbete, istället implementeras den genom frivilligarbete och ses som något som barn och 

ungdomar kan ägna sig åt på fritiden för att motverka destruktiva beteenden och miljöer 

(Halldorsson et al., 2014). Är lagidrotten underskattad inom socialt arbete och går det att 

utöka detta samarbete för att utveckla det professionella sociala arbetet gentemot ungdomar 

med behov av socialtjänstens stöd?  

Idrott och fysiska aktiviteter har ständigt funnits närvarande i olika former under våra egna 

uppväxter, från barnsben till vuxen ålder har idrott utgjort en naturlig del av vår vardag. Vi 

har själva upplevt det engagemang, gemenskap och glädje dessa sammanhang skapar för 

många. Däremot är det inte förrän i vuxen ålder och framförallt under studietiden vi har 

börjat fundera kring vilka mer djupgående effekter och betydelse idrotten har haft, samt hur 

deltagandet påverkat oss. En fråga kan därför vara, har idrotten bidragit till att forma våra 

personligheter, till de val vi gjort och till dem vi är idag? Under senare år har även ett bredare 

intresse avseende vilka effekter idrotten har på den utövande individen väckts. Därmed har 

intresset väckts hos oss hur barn och unga påverkas av ett aktivt deltagande? 

Ranch och Malmström (2017) beskriver hur barn och unga idag rör sig för lite i kombination 

med att en stor andel barn och ungdomar idag lider av övervikt och fetma. Flera faktorer kan 

vara orsaken till detta. Bland annat har den digitala världen i form av telefoner, surfplattor, 

konsolspel och i andra former i allt större utsträckning tagit en självklar plats i ungas vardag, 

vilket anses vara en orsak till en ökad inaktivitet. Faskunger och Sjöblom (2017) menar att 

denna inaktivitet i längden kan leda till en framtida ökad risk för flera folksjukdomar i form 

av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt högt blodtryck. Ett aktivt idrottande kan enligt 

Faskunger och Sjöblom (2017) vara en avgörande förebyggande faktor för att minska risken 

för negativa konsekvenser gällande barn och ungas hälsa. 

Relativt nyligen publicerade Socialstyrelsen (2017) nya uppgifter vilka redovisar att andelen 

barn och unga med psykisk ohälsa ökat lavinartat de senaste tio åren. Forskning visar att 

idrott inte bara har fysiska hälsofrämjande effekter utan även i stor utsträckning kan vara en 

bidragande faktor till ungas välbefinnande. Sociala medier påstås vara en av de största 

orsakerna till ungas psykiska ohälsa. Samtidigt rapporteras att deltagande inom exempelvis 

lagidrott kan utgöra en positiv faktor då deltagandet bidrar till att individen tillgodogör sig 

känslan av att vara behövd och fylla en viktig funktion, vilket ökar ett psykiskt välmående i 

positiv bemärkelse (Tissell, 2018). 

Generellt har idrott och fysisk aktivitet under lång tid kopplats ihop med att vara en sund 

aktivitet vilket skapar positiva hälsoeffekter, med tiden har forskning även visat att idrotten 
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kan utgöra flera viktiga faktorer för både individ och samhälle. Bland dessa beskriver Ekholm 

(2013) att deltagande inom idrott bidrar till positiva effekter gällande både fysisk och psykisk 

hälsa, samt utgör förbättrade möjligheter för områden inom integration och social 

utveckling. Att idrotten anses skapa flertalet förebyggande faktorer i en mängd områden 

inom en i regel prosocial miljö, kan eventuellt innebära att ett aktivt idrottande kan utgöra en 

viktig skyddsfaktor för barn och unga.  

Gällande idrottens påverkan avseende individens alkohol- och narkotikabruk är ett relativt 

ofta debatterat ämne, i våra resultat redovisar de lagidrottande respondenterna en lägre 

konsumtion både för alkohol och narkotika än vad undersökningar av genomsnittet för 

samma åldersgrupp i Sverige visar. Det finns en mängd forskning som visar att idrott är 

positivt för ungdomars utveckling, men samtidigt få projekt inom professionellt socialt arbete 

som tar till vara på detta. Av den anledningen är det viktigt att undersöka och belysa att 

idrotten eventuellt kan inkluderas till en del av socialt arbete. 

I denna studie undersöker vi eventuella samband mellan pojkars deltagande inom lagidrott 

samt deras relation och vanor till alkohol och narkotika. Vidare analyserar vi om och i så fall 

hur idrotten påverkar ungdomarnas välbefinnande, självförtroende och självkänsla, för att 

skapa en djupare kunskap om vilka möjliga preventiva faktorer deltagandet utmynnar i för 

individen. Går det att tyda samband till att vissa riskfaktorer begränsas hos barn och 

ungdomar genom deltagande i lagidrott, innebär det att den roliga fritidsaktiviteten innebär 

mer än lek, kamratskap och tävling? Detta skulle betyda att idrotten kan utgöra en viktig 

skyddsfaktor för individerna gällande exempelvis alkohol- och narkotikabruk. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan lagidrott och alkohol- och 

narkotikabruk bland unga pojkar samt hur deltagande inom lagidrott påverkar individens 

välbefinnande. Vidare avser studien även att undersöka motiven bakom lagidrott. 

För att undersöka detta syfte utgår studien från följande frågeställningar. 

1. Finns ett samband mellan pojkars deltagande inom lagidrott och alkoholvanor? 

2. Finns ett samband mellan pojkar utövande av lagidrott och erfarenhet av att ha använt 

narkotika? 

3. Finns en korrelation mellan positivt välbefinnande och lagidrott utövande hos pojkar? 

4. Vad motiverar pojkar till ett aktivt deltagande inom lagidrotten? 
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1.2 Centrala begrepp 

Välbefinnande; I denna studie använder vi begreppet välbefinnande som ett brett 

samlingsbegrepp kopplat till flertalet faktorer vilka berör individens självförtroende, humör, 

goda fysiska och psykiska hälsa, samt stress- och ångestrelaterad problematik.  

 

Föreningsidrott; Detta begrepp är hämtat från Wagnssons (2009) avhandling och syftar 

till organiserad idrott som är kopplad till en förening, det vill säga att deltagarna ingår i en 

grupp och träningar leds av ledare/tränare. Vidare genomförs träningar och matcher med ett 

tydligt regelverk för gällande idrott. 

 

Lagidrott; Begreppet är ett sammalningsnamn för fysisk aktivitet människor utför inom lag 

för att få rekreation, motion eller åstadkomma tävlingsresultat. I vår studie är begreppet även 

kopplat till lag som är delaktiga i idrottsföreningar.  

 

”Kärlek till sporten”; Begreppet används som ett av de möjliga svarsalternativen gällande 

respondenternas motiv till träning. Begreppet skall ses som en vilja att vara delaktig i en 

specifik sport eller sammanhanget kring den aktuella sporten utifrån känslor, livsstil och 

passion som överstiger en vanlig hobbyaktivitet. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen i form av nio stycken vetenskapliga artiklar undersökta i studien, 

utgår från ungdomsidrott och berör områdena narkotika, alkohol, motivation samt 

välbefinnande. Detta då studien syftar till att undersöka vilka vanor idrottande ungdomar har 

gällande alkohol och droger, samt att undersöka om aktivt idrottande kan anses utgöra en 

preventiv faktor för ungdomars alkohol och narkotikabruk. Men även vilka de främsta 

bidragande faktorerna är till ungdomarnas idrottande samt hur idrotten påverkar deras 

välbefinnande. Artiklarna är utvalda för att ge en förståelse av forskningsläget inom området, 

både nationellt och internationellt. Artiklarna tematiseras utifrån deras innehåll samt de 

teman som går att finna i denna studies syfte, resultatet av tematiseringen demonstreras 

nedan. Dock presenteras dessförinnan varje artikel kort för att läsaren skall få en uppfattning 

av respektive artikels urval, metod och syfte. 
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2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts i följande databaser: Social services abstract, Diva 

Portal, Google Scholar, Nationalencyklopedin, EBSCO Host, Libris, Sociological abstract 

samt Primo. 

Sökorden som studieförfattarna har använt är följande, ungdomar, idrott, välbefinnande, 

alkohol, narkotika, drogförebyggande arbete, youth, sport, well-being, alcohol, drugs, 

drugprevention samt adolescent.  

2.2 Tematisering - Idrott och alkoholvanor 

Den tidigare forskningen inom temat ungdomars alkoholbruk kopplat till idrottsutövande är 

något tvetydig. Idrott skiljer sig markant beroende på miljö, kontext samt hur idrottskulturen 

uppfattas inom olika geografiska områden (Halldorsson et al., 2014). Halldorsson et al. 

(2014) menar att ungdomar som är delaktiga i formella idrottsorganisationer har en lägre 

sannolikhet för att dricka alkohol än de ungdomar som inte är delaktiga i någon sport. Denna 

sannolikhet sjunker även i takt med en högre träningsfrekvens hos de deltagande 

ungdomarna. Detta tyder på att idrotten är en central del i att motverka ungdomars 

alkoholbruk och främjar en senare alkoholdebut samt lägre intag av alkohol. Idrotten kan 

alltså agera som skyddsfaktor och minska samt motverka ungdomars alkoholbruk. Detta blir 

tydligast hos de ungdomar som befinner sig i miljöer med flera riskfaktorer då idrotten som 

skyddsfaktor blir ännu viktigare för att motverka riskfaktorer som exempelvis begränsad 

föräldranärvaro eller att växa upp med en ensamstående förälder (Halldorsson et al., 2014). 

Samtidigt pekar Wagnssons (2009) studie på att föreningsidrotten har en marginell påverkan 

på ungdomars alkoholbruk men att den skillnad som ändå går att se visar att ungdomar som 

föreningsidrottar i hög grad är mer benägna att dricka alkohol än de ungdomar som inte 

idrottar alls eller endast idrottar i liten grad. 

Wagnsson (2009) menar att ungdomar med en högre grad av involvering i en specifik idrott 

också är benägna att dricka oftare än andra. Ett samband vilket enligt Kuleza et al. (2014) 

istället orsakas av det aktuella sociala sammanhangets skapade struktur, än att det är kopplat 

till ungas specifika idrottsutövande.  

Enligt tidigare forskning finns olika riktningar gällande vilka de påverkande faktorerna är till 

skillnaderna av alkoholkonsumtion mellan idrottande ungdomar. Exempelvis beskriver 

Halldorsson et al. (2014) att ungdomars delaktighet i informell idrott kan öka sannolikheten 

för att de dricker alkohol, vilket eventuellt kan förklaras av att denna inte är lika organiserad 

samt inte innefattar samma grad av kontroll från vuxna som formell idrott. Även Kuleza et al. 

(2014) diskuterar och förklarar att dessa skillnader är skapade av den sociala konstruktionen 

och eller den sociala miljön, och skall inte förknippas med en specifik idrott eller fysisk 

aktivitet. Kuleza et al. (2014) redovisar med resultat från sin studie att lagidrottande 

ungdomar konsumerar en större mängd alkohol än individuellt idrottande ungdomar. Den 

högre alkoholkonsumtionen hos lagidrottare förklaras av Kuleza et al. (2014) vara orsakat 

och skapat av det sociala sammanhanget och den struktur en lagidrott bidrar till. Det innebär 
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att det inte är idrotten eller den fysiska aktiviteten som orsakar ett ökat alkoholbruk, utan 

Kuleza med kollegor menar att resultat mer skall kopplas till faktorer runt urvalets collegeliv 

och dess struktur. En struktur vilken här förklaras innebära att alkoholkonsumtion skapas av 

en oskriven regel om att deltagarna i gruppen ska dricka tillsammans, för det är så man gör. 

 

2.3 Tematisering – Idrott och narkotikabruk 

Delaktighet i idrottsorganisationer och delaktighet i fysisk aktivitet eller idrott kan ses som 

en skyddsfaktor för att motverka ungdomars narkotikabruk. Dock tycks själva deltagandet 

och gemenskapen i idrottsorganisationen vara av större vikt än den fysiska aktiviteten i sig. 

Det finns kopplingar mellan den prosociala miljö som ungdomarna fostras i inom 

tillhörigheten till en idrottsorganisation och sannolikheten att de ska prova narkotika eller 

utveckla ett narkotikabruk. 

Hillman och Drobes (2012) beskriver i sin artikel att lagidrottande kan utgöra en preventiv 

faktor gällande risken att prova och nyttja narkotiska preparat. Detta stöds av Veliz et al. 

(2016) som menar att de respondenter i deras studie som uppgav att de deltar i idrott nästan 

varje dag samt de som uppgav att de som mest deltar en gång i vecka visade på en lägre 

sannolikhet för ett opiatmissbruk än de respondenter som uppgav att de inte var delaktiga i 

idrott. Dock påtalar Hillman & Drobes (2012) problemet att det inte med säkerhet går att 

fastställa ett enskilt samband mellan idrottandet och lägre risk för narkotikabruk. Hillman 

och Drobes (2012) menar dock att idrotten utgör en viktig del genom skapandet av 

anknytningar till fler prosociala individer, ett allmänt utökat socialt nätverk samt att det 

genererar en individuellt starkare och ökad självkänsla. Detta är faktorer som kan anses 

förebygga risken för destruktiva beteenden som exempelvis narkotikamissbruk. 

2.4 Tematisering – Idrott och deltagarnas välbefinnande 

Forskning inom området tyder på ett flertal hälsofrämjande effekter med sport, idrott och 

fysisk aktivitet som påverkar ungdomars välbefinnande i en positiv riktning. 

En studie av Wagnssons (2009) visar att ungdomar som deltar i idrott i organiserade former 

upplever sig ha en bättre psykosomatisk hälsa än deras gelikar som inte föreningsidrottar. 

Detta stöds av McMahon et al. (2017) och Eime et al. (2013) som menar att ungdomars 

delaktighet inom idrott och fysisk aktivitet leder till lägre nivåer av depressiva symptom och 

en lägre grad av ångest samt en högre grad av generellt välbefinnande. Idrotten och sporten 

kan fungera som en arena där ungdomar får möjlighet att utvecklas och undersöka sina 

förmågor att nå de mål de satt upp, antingen individuellt eller tillsammans med lagkamrater 

och tränare. En sådan arena stärker individens självförtroende och självuppfattningen menar 

Eime et al. (2013) och Wagnssons (2009).  
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Idrotten och sporten kan även ses som en god möjlighet till socialisering bland ungdomar, 

där alla deltar under samma regelverk och har liknande möjligheter att nå samma mål. Detta 

blir tydligast inom lagidrott där ungdomar i hög utsträckning lär sig vikten av samarbete, 

tolerans och gemenskap vilket visar sig i deras förhöjda nivåer av god psykisk och social hälsa 

(Wagnssons, 2009; Eime et al., 2013). 

McMahon et al. (2017) fann att en ökning av fysisk aktivitet hade bäst resultat gällande 

mental hälsa och välmående bland de ungdomar som inte utövar någon fysisk aktivitet eller 

de som endast är något aktiva. Därmed kan fysisk aktivitet och idrott ses som en viktig 

komponent gällande en förbättring av ungdomars hälsa och då framförallt bland de som inte 

har idrott som ett uttalat intresse. 

 

2.5 Tematisering – motiv till deltagande inom idrott 

Tidigare forskning inom området visar att viktiga faktorer till barn och ungdomars drivkraft 

till att idrotta är välbefinnande samt sociala motiv. Med motiv menas enligt tidigare 

forskning vilken funktion och vilka behov idrott och fysisk aktivitet har för barn och 

ungdomar. Både Allison et al., (2005) och Lagerbohm och Nylund (2014) är eniga i att barn 

och ungdomars eget välbefinnande är en avgörande faktor till deras engagemang och intresse 

av idrottande och fysisk aktiviteter. 

Inom ramen för de sociala motivationsfaktorerna till idrottande redovisar Lagerbohm och 

Nylund (2014) med resultat av undersökningen att ungdomarna värderar de möjligheter 

idrotten ger i form av att träffa nya kompisar samt att få umgås med sina lag- och 

idrottskamrater. Detta bekräftas även genom Allison et al., (2005) beskrivning av att 

ungdomarnas motiv till delaktighet i sport eller fysisk aktivitet är att socialisera och bygga 

relationer 

Allison et al., (2005) beskriver att ungdomarna även nämnde att de upplevde fysiska och 

psykologiska hälsofrämjande effekter med den fysiska aktiviteten samt att den var ett sätt för 

dem att upprätthålla ett attraktivt yttre. Vilket även stärks av Lagerbohm och Nylund (2014) 

undersökning vilken visar att unga idrottsutövare är angelägna om sin egen psykiska och 

fysiska hälsa samt måna om sitt utseende, vilka av ungdomarna anges vara avgörande 

faktorer till deras idrottande. 

Både Allison et al., (2005) och Lagerbohm och Nylund (2014) beskriver att idrotten har en 

lugnande påverkan och anses bidra till att minska stress och aggression hos de aktiva 

ungdomarna. 

2.5.1 Hinder till inaktivitet 

Den enskilt största anledningen till att inaktivitet hos unga är enligt Lagerbohm och 

Nylund´s (2014) undersökning begränsningar i närmiljön. Bristen på närliggande 
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idrottsplatser eller otillräckligt med intressanta eller lockande specifika idrotter anses vara 

några avgörande faktorer till att ungdomar inte är aktiva inom någon idrott eller fysisk 

aktivitet. Därefter kommer tidsrelaterade motiv följt av upplevd kompetens. Med 

tidsrelaterade motiv menas helt enkelt att barn och ungdomar hindras till deltagande genom 

att föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående på grund av tidsbrist inte hinner skjutsa 

eller engagera sig för att barnen skall ha möjlighet att deltaga. Upplevd kompetens är mer en 

egen skapad känsla, där barn och ungdomar upplever att de inte kommer att kunna prestera 

inom respektive idrott eller aktivitet. Det kan även handla om individernas egna prestationer 

som inte motsvarar de egna förutsatta kraven. Samlat bidrar det till en känsla av man inte 

duger eller motsvarar föreställda förväntningar, vilket innebär att vissa individer hellre avstår 

från att deltaga inom olika aktiviteter inom idrott. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Som teoretiskt verktyg för att tolka den plats och funktion deltagandet inom lagidrott har i 

respondenternas liv och för deras välbefinnande har vi för denna studie valt 

socialisationsteorin som utgångspunkt. 

3.1 Socialiseringsteorin 

Begreppet socialisering beskrivs av Hassmén, Hassmén och Plate (2003) som den 

interaktionistiska utvecklingsprocess som individen genomgår för att lära sig och få en 

uppfattning om sig själv samt hur man förhåller sig till sin omvärld. Individen lär sig genom 

socialisering att fungerar och agera olika i olika sociala sammanhang och den har en 

avgörande betydelse för hur individens personlighet formas. Själva socialiseringen sker 

genom relationer, modellinlärning samt observation med andra individer, det är alltså en 

process där individen genom att interagera med andra prövar sig fram (Hassmén et al., 

2003). 

Svensson (2004) skriver att socialisation är en process som är pågående hela livet och att den 

aldrig avslutas. Han skriver även att socialisationen handlar om att lära sig specifika 

värderingar och normer och menar att vid normbrytande beteende sker repressalier för den 

enskilda individen men om individen följer normen så belönas det beteendet. Svensson 

(2004) menar att om denna socialisation lyckas så utvecklas ett moraliskt förnuft hos 

individen som leder till en typ av självkontroll och att denna är central för att individen ska 

undvika norm- och regelbrott. 

Enligt de Winter (2012) är barns socialisering och uppfostran tät knuten till en medveten 

reproduktion av en demokratisk stat. Författaren menar alltså att socialisationen är ett 

verktyg för att upprepa och förlänga ett demokratiskt samhälle samt att det bästa sättet att nå 
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detta mål är att tidigt göra barnen delaktiga i samhället och påvisa dem de vinster som finns 

med detta. 

Socialisationsteorin har visat sig fruktbar inom forskning specifikt relaterat till 

idrottsutövande. Exempelvis drar Hassmén med kollegor (2003) slutsatsen att 

idrottsdeltagande är positivt relaterat till den mängd uppmuntran och socialt stöd som 

individen får från andra. Individen skapar alltså relationer med lagkamrater och tränare som 

leder till uppmuntran och tillrättavisningar beroende på de val och det agerande som 

individen utför. Individen får även uppmuntran från signifikanta vuxna som stödjer det 

idrottsliga engagemanget och deltagandet, betonar författarna. 

Enligt Hassmén et al. (2003) konstruerar individen en idrottsidentitet utifrån sin delaktighet 

i gruppen idrottsdeltagare, detta handlar om att bli accepterad inom gruppen, bli förknippad 

med den samt lära sig och anamma dess värderingar, perspektiv och attityder. Det skall även 

finnas en kontinuerlig bekräftelse av denna identitet genom sociala relationer och 

interaktioner för att möjliggöra fortsatt deltagande. Idrott kan fungera som 

socialisationsfaktor genom de attityder, synsätt och värderingar som individen kan tillägna 

sig. Idrotten kan fungera som en arena där barn och ungdomar kan pröva och lära sig hur de 

bör agera för att passa in eller inte passa in i samhället genom att utveckla de egenskaper och 

värderingar som är kompatibla med de dominerande sociala värderingarna (Hassmén et al., 

2003). Sådana värderingar menar Hassmén et al. (2003) skulle kunna vara lagsamarbete och 

empati. 

Den socialisering som sker inom idrott genom uppmuntran från personer individen har en 

signifikant relation till får en ännu viktigare roll om denna uppmuntran inte finns att få inom 

familjen (Hassmén et al., 2003). Vidare menar Hassmén med kollegor att den process som 

individen går igenom i sökandet av sin egen identitet och sin sociala och moraliska utveckling 

påverkas av idrottandet. Omgivningens inställning till betydelser av vinster, fusk och ärligt 

beteende inverkar på individen och dess inställning till regelfusk och andra icke tillåtna 

beteenden (Hassmén et al., 2003).  

Den socialisering som sker inom lagidrotten (Hassmén et al., 2003) tycks vara central i både 

utövandet och upprätthållandet av delaktigheten och identiteten för idrottsdeltagaren. 

Resultatet nedanför påvisar att en av de viktigaste faktorerna för våra respondenter till att 

utöva lagidrott är gemenskapen, vännerna och lagkamraterna. 

4 METOD 

I detta avsnitt går vi igenom vilka metoder vi i studien har använt oss av i bearbetningen och 

insamlingen av data, vidare redogör vi för studiens urval och kontrollgrupp. Vi beskriver även 

det bortfall som studien har ådragit sig, de etiska aspekterna i arbetet samt reliabiliteten och 

validiteten kopplat till vår studie.  
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Intresset av att mäta en större grupp för att kunna se mer generella tendenser, samband och 

resultat över en större grupp riktade in studien mot en kvantitativ metod.  För att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar är kvantitativ metod är den korrekta 

undersökningsmetoden. 

4.1 Urval 

Studiens urval utgörs av lagidrottande pojkar i åldern 15-18 år. Det målinriktade urvalet 

styrdes dels av att resultatet från aktuell undersökning skulle kunna jämföras mer rakt av 

mot resultaten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), (Gripe & 

Thor, 2017) årliga rapport gällande gymnasieelevers narkotika- och alkoholvanor. I och med 

att CAN:s undersökning är nationell och omfattar samtliga andraårs gymnasieelever kan 

denna anses utgöra en generell jämförelsegrupp mot studieförfattarnas målgrupp. Förutom 

ålderskravet var ytterligare krav att respondenterna var regelbundet aktiva pojkar inom 

någon form av lagidrott tillhörande en förening. Anledningen till detta krav var för att även 

kunna analysera respondenternas påverkan och erfarenheter av denna sociala struktur samt 

vilken betydelse gemenskap och idrottande har ur ett individuellt perspektiv gällande 

välbefinnande och motivation.  

Anledningen till att urvalet begränsades till enbart pojkar grundas i att vi ansåg det viktigare 

med ett större antal respondenter från ett kön för att det möjliggör djupare analyser med 

större tillförlitlighet och överförbarhet av resultatet till ett mer generellt förhållande. Vid en 

jämförelse mellan könen hade respektive urvalsgrupp reducerats till hälften, vilket eventuellt 

kunnat innebära att resultatet inte redovisat mer än slumpartade samband och studiens 

evidens hade då kunna ifrågasatts. 

4.2 Mätinstrument 

Datainsamling genomfördes genom en pappersenkät vilken konstruerades utifrån studiens 

syfte och för att kunna ge svar på frågeställningar. Enkäten innehöll frågor som undersökte 

ungdomarnas träningsfrekvens, motivation, alkohol och narkotikavanor samt välbefinnande. 

Enkätfrågorna bestod främst av ordinalvariabler samt nominalvariabler (Bryman, 2011) och 

avslutades med två öppna frågor där respondenten hade möjlighet att själva lämna 

synpunkter eller lägga till information. 

Missivbrev med information om de forskningsetiska principerna avhandlades innan 

enkäterna delades ut, detta för att respondenterna skulle upplysas om att deras delaktighet 

byggde på frivillighet och anonymitet (Bryman, 2011). 
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4.3 Kontrollgrupp 

För att kunna besvara frågeställning två och tre vilka berör narkotika- samt alkoholrelaterade 

vanor, krävs en kontrollgrupp som kan tänkas representera populationen för vår målgrupp. 

Denna kontrollgrupp har valts ut från den årliga drogvaneundersökning som 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN (Gripe & Thor, 2017) genomför. 

Sedan 1971 har CAN genomfört denna årliga rikstäckande studie med två urvalsgrupper, 

grundskolans årskurs nio samt gymnasiets årskurs två. Syftet med CAN:s undersökningar är 

att kunna utläsa utvecklingen av alkohol- och drogvanor hos svenska ungdomar. Resultaten 

analyseras och redovisar samband, mönster och trender gällande risk- och skyddsfaktorer.  

Resultaten av undersökningen vi använder som kontrollgrupp baseras på svaren från 4 778 

respondenter från gymnasiets årskurs två (Gripe & Thor, 2017). Resultaten av CAN:s 

undersökningar presenteras även fördelat per kön, vilket medför att jämförelserna mellan 

studierna blir korrekta och rättvisa på så sätt att det inte förekommer några eventuella 

könsbaserade avvikelser i resultaten. Vårt resultat har enbart jämförts med resultatet från 

kategorin pojkar i CAN-undersökningen. Med detta anser vi generellt att kontrollgruppen 

kan sägas representativt för hela riket och spegla ett genomsnitt för ungdomar i denna ålder. 

4.4 Datainsamling procedur 

Innan de faktiska undersökningarna genomfördes en pilotstudie där fyra respondenter, vilka 

motsvarade vår blivande målgrupp i ålder och idrottsengagemang, genomförde enkäten i 

testsyfte. Det för att säkerställa att frågornas uppbyggnad fungerade samt att minimera 

eventuella feltolkningar. Efter att dessa test respondenter besvarat enkäten fick de komma 

med synpunkter, frågor och förslag. Inga förändringar i enkäten utfördes efter pilotstudien, 

då det enligt test respondenterna inte förelåg något behov av korrigeringar. Dessa enkäter 

utgjorde endast ett test, vilket innebär att dessa inte inkluderats i undersökningens resultat. 

Vi kontaktade ledare eller tränare för idrottsföreningar med verksamma ungdomar i den 

aktuella målgruppen i en mellanstor svensk stad. Av de idrottsföreningar som återkopplade 

till studieförfattarna var samtliga positiva till att delta i studien. Enkäterna delades ut hos 

sammanlagt fyra olika idrottsföreningar till 78 respondenter från fem olika lag. De 

deltagande lagen är fördelade på fyra av de största lagidrotterna i Sverige, vilket innebär att 

bredden av olikheter i urvalet ökas i jämförelse till att en specifik idrott representerat hela 

urvalet (Riksidrottsförbundet, 2017). Undersökningstillfällen bokades med respektive 

tränare och sammanföll i samtliga fall i samband med lagets ordinarie träningstid. Vi 

närvarade vid samtliga undersökningstillfällen, dels för att informera respondenterna kort 

gällande studiens syfte samt för att delge dem de vad de forskningsetiska principerna innebar 

för dem. För att säkerställa dessa delades enkäten ut i förslutna kuvert vilka även 

respondenterna använde vid inlämning av enkäten efter ifyllnad, detta garanterade alltså 

varje respondents konfidentialitet, även gentemot studieförfattarna. 
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4.5 Etiska aspekter 

Grundläggande etiska frågor inom forskning berör integritet, frivillighet, konfidentialitet 

samt anonymitet och säkerställs av etiska kommittéer. Exempel på dessa forskningsetiska 

principer är informationskravet som innebär att forskaren informerar berörda om 

forskningens syfte, omständigheterna kring den samt att deltagandet är helt frivilligt. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har gett sitt samtycke till deltagandet, det kan även 

krävas vårdnadshavares samtycke om deltagaren är under 15 år. Nyttjandekravet, som 

innebär att insamlad data och uppgifter endast används för forskningsändamålet samt 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagarna behandlas med 

konfidentialitet, detta kan även innefatta anonymitet (Bryman, 2011).  

Studien har följt de forskningsetiska principerna och varit tydlig med dessa gentemot de 

respondenter som deltagit. Dessa har dels tillgodosetts i den initiala kontakten med 

idrottsföreningarna samt muntligt vid de olika undersökningstillfällena men möjligheten 

gavs även till respondenterna att ta del av information om dessa skriftligt innan de fyllde i 

enkäten. På samma sätt redogjordes för studiens syfte och frågeställningar vid samma 

tillfällen. Vi arbetade med en transparens gentemot idrottsföreningarnas ledare och tränare 

genom att dessa fick möjlighet att ta del av enkäten både innan och under 

undersökningstillfället. För att ytterligare styrka respondenternas konfidentialitet och 

anonymitet användes kuvert som enkäterna delades ut vid inlämning, dessa förseglades med 

den besvarade enkäten inuti och öppnades först då studieförfattarna genomförde 

databehandling. Detta medförde att det fanns möjlighet för respondenterna att avsiktligt 

låtsas fylla i enkäten istället för att framför lagkamrater neka till att delta i studien då detta 

kan ses som stigmatiserande och utpekande. Det gav även respondenterna en ännu större 

anonymitet även gentemot studieförfattarna. Målgruppens ålder på 15-18 år innebar att det 

inte behövdes inhämtas något samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Detta framgick 

även tydligt i både missivbrev samt att respondenterna informerades gällande ålderskravet 

vid varje undersökningstillfälle. Enkäterna kommer att förstöras efter studiens godkännande 

så att ingen kan ta del av dem. 

4.6 Databehandling 

Materialet som vi har använt oss av i studien bearbetades genom statistikprogrammet SPSS 

24. Alla inkomna enkäter matades in i SPSS och varje enkätfråga blev minst en variabel, vi 

har även kombinerat och kategoriserat vissa variabler för att sänka antalet frihetsgrader och 

på så sätt underlätta signifikanstest. Kodningen skedde främst genom ja och nej svar på de 

olika variablerna, detta då vi hade flera enkätfrågor där flera svarsalternativ var möjliga. 

Efter att datan lagts in i statistikprogrammet så kördes korstabuleringar och frekvenstabeller 

för att utröna resultat. Dessa tabeller och tabuleringar valdes ut efter relevans till studiens 

syfte och frågeställningar. Trots att studiens urval har varit snävt och begränsat så har vi även 

genomfört signifikanstest i form av Chi2 och Spearmans rho, dessa är utvalda eftersom det vi 

analyserar är rangvariabler. Resultatet av testen har varit något inkonsekvent och det har 

varit en utmaning att förädla vår data i dem, därav är testen i vissa fall kombinerade och det 
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kan finnas situationer där signifikanstest och frekvenstabeller motsäger varandra. Utifrån de 

förutsättningarna är våran acceptansnivå för p-värdet ,05. Vi anser att de resultat vi har 

kommit fram till är tydligast i form av frekvenstabeller och korstabuleringar men att dessa 

kompletteras av signifikanstesten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

4.7 Bortfallsanalys 

Inget externt bortfall kan redovisas från vår studie, detta då vi inte har haft förutbestämda 

respondenter som vi har räknat med skall vara delaktiga i studien. Istället så har vi efter 

kontakt med ledare och tränare kommit överens med de eventuella respondenter som varit 

närvarande vid det specifika träningstillfället vi besökte. Ingen av de idrottsdeltagarna som 

varit närvarande har avstått från att delta i enkäten. 

Däremot kan intern bortfall redovisas i form av tre respondenter från vår urvalsgrupp, alltså 

har cirka 4 % av respondenterna glömt eller valt att inte svara på vissa frågor. Två 

respondenter har valt eller glömt att svara på enkätfrågorna 4 till 9, en av dessa respondenter 

har även valt eller glömt att inte svara på enkätfrågorna 21, 22 och 23. Gällande enkätfråga 17 

till 20 finns även här ett bortfall på två respondenter.  

I samtliga av fallen så finns en logisk möjlighet att respondenten har missat just den aktuella 

sidan av enkäten då samtliga tre grupperingar av frågor befinner sig på samma tre sidor. 

Detta kan bero på stress, tidsbrist eller ouppmärksamhet då respondenterna genomförde 

enkäterna innan träningspasset och därmed kände att de behövde genomföra enkäten 

skyndsamt för att kunna återgå till eventuell förberedelse inför träningspasset. 

4.8 Reliabilitet och validitet 

Validitet är ett begrepp vilket innebär att mäta det värde på resultatet man samlat in. Mäter 

man det undersökningen är avsedd att mäta samt har urvalet definierat och tolkat frågorna 

på det sätt forskarna avser för att resultatet skall anses utgöras vara relevant och av med hög 

validitet (Bryman, 2011). 

För att öka validiteten i undersökningen lades stor vikt vid enkätkonstruktion, både den 

språkliga delen samt omfattningen av frågor anpassades utefter urvalet. En förförståelse 

bedömd efter urvalets ålder var en bidragande faktor till att enkäten utformades med lite 

kortare frågor författade med ett tydligt och enkelt språk. För att skapa extra tydlighet vid ett 

par enkätfrågor utformades ett förtydligande som hjälp. För att ytterligare öka studiens 

validitet kontrollerade vi även att det fanns en tydlighet i frågeställningarna, samt att 

enkätens frågor kunde besvara våra frågeställningar. Frågor gällande alkohol- samt 

narkotikavanor lånades från CAN´s enkäter, det för att respondenterna skulle få exakt 

samma frågor i dessa teman. Vilket då förhindrar att skillnader i resultatet vid en jämförelse 

beror på att frågorna är olika formulerade. 

Dessutom genomfördes en pilotstudie av enkäten, innan den genomfördes på vårt urval.   
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Vår urvalsgrupp matchade studiens syfte och önskemål gällande deltagande pojkar inom 

lagidrott, då missivbrev och förfrågan om deltagande i undersökningen skickades direkt till 

etablerade föreningar inom olika lagidrotter. Detta säkerställde att respondenterna uppfyllde 

uppsatta krav gällande ett kontinuerligt aktivt deltagande inom idrott, vilket vi menar 

påverkar till en högre validitet gällande studiens resultat.  

Begreppet reliabilitet beskrivs enlig Bryman (2008) hur tillförlitligt resultatet av en 

undersökning kan anses vara. Med en hög reliabilitet förväntas ett liknande resultat vid en 

replikation av undersökningen. För att öka reliabiliteten i en kvantitativ undersökning är det 

viktigt att respondenterna får och ges samma möjligheter vid mättillfället. Gällande den 

aktuella studien var studieförfattarna noggranna med att respondenterna fick samma 

information och att enkäten utfördes på liknande sätt oavsett mättillfälle.  

Respondenterna fick missivbrevet uppläst samt en kortare information gällande enkätens 

utformning. Studieförfattarna menar att risken gällande “grupparbete”, social önskvärdhet 

och påverkan av andra minskades med deras närvaro i lokalen under pågående 

undersökning. Vidare anser studieförfattarna att deras närvaro eventuellt påverkat 

respondenternas seriositet avseende genomförandet av enkäten. 

Därtill är det i en kvantitativ enkätundersökning positivt för ett tillförlitligt resultat att man 

skapar flera frågor för att besvara ett tema eller frågeställning. Det kan liknas vid att man 

egentligen ställer samma fråga på olika vis för att säkerställa att en fråga inte feltolkats eller 

att flera svar med lika resultat stärker tyngden i svaret. En teknik vi använde genomgående i 

enkäten respondenterna besvarade. 

5 RESULTAT 

Under detta kapitel kommer vi att redovisa urvalets resultat av enkäterna, de presenteras 

separat tematiskt kopplade till vardera frågeställning. Resultaten presenteras i följande 

ordning, “Motivationsfaktorer till idrott”, “Sambandet mellan deltagande i lagidrott och 

användning av narkotika”, “Samband mellan lagidrott och alkoholvanor” samt 

“Korrelationen mellan välbefinnande och lagidrott”. 

5.1 Lagidrott och alkoholvanor 

Gällande resultaten kopplade till undersökningens frågeställning om det finns ett samband 

mellan lagidrott utövande och ungdomars alkoholvanor, visar enkätsvaren att det finns vissa 

tydliga samband avseende detta. 

Inledningsvis visar resultaten i vår undersökning gällande alkoholvanor hos idrottande 

ungdomar att idrotten har en påverkan för hur ofta och hur mycket alkohol denna grupp 
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konsumerar. Vid resultatet av kopplingen mellan antal träningstillfällen till konsumtion av 

alkohol, redovisas ett tydligt samband där en ökning av antal träningstillfällen visar en 

sjunkande frekvens gällande ungdomars benägenhet att konsumera alkohol. Detta resultat 

visar en bild av att ett ökat deltagande inom idrotten utgör en tydlig bidragande faktor till att 

ungdomar i mindre utsträckning konsumerar alkohol. Det redovisas genom att i kategorin 

respondenter vilka uppger att de tränar tre till fyra pass i veckan uppger 44 % att de inte 

dricker alkohol. Av respondenterna vilka tränar fem pass eller mer per vecka är det närmare 

60 % som uppger att de inte dricker alkohol. Det finns även ett tydligt mönster vilket visar att 

de respondenter med ett lägre antal träningstillfällen visar en benägenhet att öka 

konsumtionen av alkohol. 

 

 

Tabell 2: Ungefär hur ofta har du druckit de senaste 12 månaderna? * Antal träningar/vecka 

Crosstabulation, SPSS24. 

 

Antal träningar/vecka Total 

1-2 
träningspa
ss/match 

3-4 
träningspa
ss/match 

5-6 
träningspa
ss/match 

7-8 
träningspa
ss/match 

9 eller fler 
träningspa
ss/match 9,00  

Ungefär hur ofta 
har du druckit de 
senaste 12 mån? 

Dricker inte 
alkohol 

Count 0 11 16 7 5 0 39 

% within Antal 
träningar/vecka 

0,0% 44,0% 59,3% 58,3% 50,0% 0,0% 51,3% 

3 ggr/veckan eller 
mer 

Count 0 0 0 0 1 0 1 

% within Antal 
träningar/vecka 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 1,3% 

2 ggr/veckan Count 0 1 0 0 0 0 1 

% within Antal 
träningar/vecka 

0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

2-3 ggr/månad Count 0 3 5 1 0 0 9 

% within Antal 
träningar/vecka 

0,0% 12,0% 18,5% 8,3% 0,0% 0,0% 11,8% 

en gång per 
månad 

Count 1 4 0 2 3 0 10 

% within Antal 
träningar/vecka 

100,0% 16,0% 0,0% 16,7% 30,0% 0,0% 13,2% 

Två till sex ggr de 
senaste 12 mån. 

Count 0 4 5 1 1 0 11 

% within Antal 
träningar/vecka 

0,0% 16,0% 18,5% 8,3% 10,0% 0,0% 14,5% 

En gång de 
senaste 12 mån 

Count 0 2 1 1 0 1 5 

% within Antal 
träningar/vecka 

0,0% 8,0% 3,7% 8,3% 0,0% 100,0% 6,6% 

Total Count 1 25 27 12 10 1 76 

% within Antal 
träningar/vecka 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Tabell 2 visar en tydlig tendens där ett mer frekvent antal träningar eller matchtillfällen per 

vecka minskar benägenheten för ungdomar att konsumera alkohol. 
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Av tillfrågade respondenter uppger totalt 51 % att de inte dricker alkohol över huvud taget. I 

undersökningen besvarar 21 % att de druckit alkohol vid ett till sex tillfällen det senaste året, 

av dessa uppger 7 % att de druckit vid ett enstaka tillfälle. 

Vid en kontroll av mängden konsumerad alkohol för urvalsgruppen, visar resultaten även här 

på att idrotten kan ha en bidragande påverkan över hur mycket individen dricker. Uppemot 

74 % av tillfrågade ungdomar i urvalsgruppen uppger att när de dricker alkohol, är mängden 

motsvarande tre stycken 33 cl burkar/flaskor eller mindre mängd. Vidare redovisas att drygt 

6 % av urvalsgruppen uppger att de konsumerar motsvarande mängd alkohol vilken av CAN 

(Gripe & Thor, 2017) beskrivs vara så pass stor att individen uppges vara inom zonen för 

riskbruk. Undersökningens resultat visar att de respondenter vilka uppger en större 

alkoholkonsumtion i allt större utsträckning svarat att större delen av deras vänner dricker 

sig berusade. Vilket däremot inte med resultaten av enkäten kan kopplas till att vara ett 

beteende med lagkamrater 

I vår enkät undersöktes alkoholvanor i urvalsgruppens umgänge samt hur många av deras 

vänner som druckit sig berusade. Resultaten visar att majoriteten av tillfrågade 

respondenter, 84 %, uppger att de i deras umgängeskrets förekommer alkoholkonsumtion. 

Bland annat uppger 58 % att de har en del eller enstaka vänner vilka dricker sig berusade, 

dessutom besvarar cirka 26 % av de tillfrågade ungdomarna att de flesta av deras vänner 

dricker så pass mycket alkohol att de blir berusade. Dessa resultat påvisar att förekomsten av 

alkoholkonsumtion finns i direkt närhet till urvalsgruppen. Cirka 9 % av urvalsgruppen 

besvarar att de inte har någon vän som dricker sig berusad medan dryga 6 % menar att de 

inte vet om deras vänner dricker sig berusade. 

5.1.1 Figur 4 
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Figur 4: Resultat av enkäten visar att sammanlagt 84 % av tillfrågade ungdomar har vänner som 

dricker sig berusade. Detta resultat tyder på att alkoholkonsumtionen finns närvarande i de 

tillfrågades närhet och direkta umgängeskrets. 

För att undersöka för ett eventuellt samband mellan umgängets alkoholvanor och mängden 

alkohol respondenterna konsumerar genomfördes ett chi-två test.  

 

Hur många av dina vänner dricker sig berusade * Hur mycket alkohol konsumerar du 

vid varje tillfälle, Crosstabulation 2 

 

Hur mycket alkohol dricker 

du vid varje tillfälle? 

Total 

0 – 2 burkar 

(33 cl) 

öl/cider eller 

annan 

alkohol 

 3 burkar 

eller mer (33 

cl öl/cider 

eller annan 

alkohol  

Hur många av dina vänner 

dricker sig berusade? 

 Ingen Count 7 0 7 

Expected Count 4,8 2,2 7,0 

% within Hur många av dina 

vänner dricker alkohol 

100,0% 0,0% 100,0% 

% within Hur mycket har du 

druckit 

13,5% 0,0% 9,2% 

% of Total 9,2% 0,0% 9,2% 

En del 

till de 

flesta 

Count 45 24 69 

Expected Count 47,2 21,8 69,0 

% within Hur många av dina 

vänner dricker alkohol 

65,2% 34,8% 100,0% 

% within Hur mycket har du 

druckit 

86,5% 100,0% 90,8% 

% of Total 59,2% 31,6% 90,8% 

Total Count 52 24 76 

Expected Count 52,0 24,0 76,0 

% within Hur många av dina 

vänner dricker alkohol 

68,4% 31,6% 100,0% 

% within Hur mycket har du 

druckit 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 68,4% 31,6% 100,0% 

 

Enligt korstabellen ovan finns generella tendenser till att de ungdomar vilka anger att de 

dricker en större mängd alkohol även redovisar att alkoholkonsumtionen även förekommer i 

en större utsträckning i deras umgänge. Vilket då även betyder att de ungdomar vilka inte 

umgås med vänner som dricker sig berusade av alkohol, antingen inte dricker något själva 

eller dricker mycket måttliga mängder 
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Chi-Square Tests 2 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 3,559a 1 ,059 ,090 ,061  

Continuity Correctionb 2,131 1 ,144    

Likelihood Ratio 5,635 1 ,018 ,065 ,061  

Fisher's Exact Test    ,090 ,061  

Linear-by-Linear 

Association 

3,512c 1 ,061 ,090 ,061 ,061 

N of Valid Cases 76      

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. The standardized statistic is 1,874. 

 

Analysen av Chi-Square tests 2 visar på en tendens till signifikans genom (, (X 2 = 3,559, df = 

1, p =0,059). 

Correlations 2 

 

Hur mycket 

alkohol har du 

druckit vid varje 

tillfälle? 

Hur många av 

dina vänner 

dricker sig 

berusade? 

Spearman's rho Hur mycket alkohol har du 

druckit vid varje tillfällfälle? 

Correlation Coefficient 1,000 ,216 

Sig. (2-tailed) . ,060 

N 76 76 

Hur många av dina vänner 

dricker alkohol? 

Correlation Coefficient ,216 1,000 

Sig. (2-tailed) ,060 . 

N 76 76 

 
Resultaten av korrelationsanalysen visar att det finns tendenser till signifikant samband 

mellan variablerna hur mycket alkohol respondenterna konsumerar och hur urvalets 

umgänge i form av vänner som dricker sig berusade,  r = .216, N = 76, p = 0,060.  

 

Sammanfattat beskriver detta att alkoholkonsumtionen hos de tillfrågande ungdomarna 

påverkas av deras umgänge, fler vänner som konsumerar alkohol i berusningssyfte ökar 

risken för att individen själv konsumerar mer alkohol. Samtidigt som ett umgänge bestående 

av icke alkoholkonsumerande, visar att individen dricker i mindre omfattning eller inte alls. 
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I enkätens frågor vilka avsåg att undersöka om alkoholkonsumtionen eventuellt kunde 

kopplas till lagidrottandets sociala struktur visar resultaten att 16 % av de respondenter vilka 

uppgett att de konsumerat alkohol, inte dricker tillsammans med lagkamrater. Vidare har 

nära 12 % svarat att de vid ett tillfälle under de senaste tolv månaderna druckit alkohol med 

en eller flera lagkamrater. Drygt 9 % av de tillfrågade ungdomarna har druckit alkohol 

tillsammans med lagkamrater två till sex gånger under det senaste året. Lika många 

respondenter, 9 % av urvalet, har svarat att de druckit tillsammans med lagkamrater en gång 

i månaden under det senaste året. Enligt resultatet har 4 % av respondenterna besvarat att de 

dricker alkohol två gånger i månaden eller mer i sällskap med lagkamrater. De samlade 

resultaten visar att 67 % av respondenterna angett svarsalternativen “jag dricker inte alkohol” 

eller “jag dricker inte alkohol tillsammans med lagkamrater”. Vidare visar resultatet att totalt 

22 % av urvalet uppgett att de vid mer än ett tillfälle de senaste året konsumerat alkohol i 

umgänge med lagkamrater. Dessa resultat tyder på att uppmärksammad alkoholkonsumtion 

i undersökningen inte kan kopplas till att ha ett samband eller vara skapat av ett regelbundet 

lagidrottande, utan ett mer förklaras vara ett fristående individuellt beteende.    

 

5.2 Samband mellan deltagande i lagidrott och narkotikabruk 

Avseende resultaten redovisar totalt endast två av studiens respondenter att de själva provat 

narkotika, medan nära hälften av de lagidrottande pojkarna uppger att ett narkotikabruk på 

ett olika vis förekommer i deras umgänge. 

Tabell 1: Hur många av dina vänner har provat narkotika? * Ålderskategori1 Crosstabulation, SPSS24. 

 

 

Ålderskategori1 

Total 15-16 17-18 

Hur många av dina vänner 

har provat narkotika? 

Ingen Count 28 15 43 

% within Ålderskategori1 58,3% 53,6% 56,6% 

Någon enstaka Count 8 4 12 

% within Ålderskategori1 16,7% 14,3% 15,8% 

En del Count 4 3 7 

% within Ålderskategori1 8,3% 10,7% 9,2% 

De flesta Count 0 3 3 

% within Ålderskategori1 0,0% 10,7% 3,9% 

Vet ej Count 8 3 11 

% within Ålderskategori1 16,7% 10,7% 14,5% 

Total Count 48 28 76 

% within Ålderskategori1 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 1 (s. 18) visar att över hälften av respondenterna, nära 57 % menar att de inte har 

några vänner som provat narkotika. Ungefär 30 % av respondenterna hävdar att de har 

vänner som har provat narkotika samt 14,5 % som är osäkra på om deras vänner testat 

narkotika eller ej. Trots detta är det bara 2,6 % av våra respondenter som själva har provat 

narkotika, det är alltså 97,4 procent av våra respondenter som inte har använt narkotika. 

5.2.1 Figur 3 

 

Figur 3: I tabellen visas variabeln antal vänner som har provat narkotika tillsammans med antal 

träningspass respondenten utövar i veckan.  

Det som är iögonfallande i Figur 3 (s. 16) är den första kategorin med respondenter som 

tränar 1-2 gånger i veckan, här fanns bara en respondent vilket resulterar i att den personens 

svar representerar 100 % inom denna kategori. Tydligt för de andra kategorierna är att de 

flesta respondenter inte har några vänner som prövat narkotika oavsett hur mycket de tränar. 

Enligt enkätresultaten redovisar de lagidrottande ungdomar att antalet tillfällen med 

alkoholkonsumtion per år har samband till att ha provat droger. För att mäta om det fanns 

någon faktisk skillnad mellan uppmätt frekvens och förväntad frekvens gällande detta 

samband använde vi oss av ett chi-två test.  
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Har du provat narkotika * Hur ofta har du druckit alkohol under det senaste året 

Crosstabulation 1 

 

Hur ofta har du druckit alkohol 

under det senaste året? 

Total 

Dricker ej 

alkohol 

2-6 ggr 

det 

senaste 

året 

6 ggr eller 

mer de 

senaste 

året 

Har du provat narkotika Nej Count 39 16 19 74 

Expected Count 38,0 15,6 20,4 74,0 

% within Har du provat 

narkotika 

52,7% 21,6% 25,7% 100,0% 

Ja Count 0 0 2 2 

Expected Count 1,0 ,4 ,6 2,0 

% within Har du provat 

narkotika 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 39 16 21 76 

Expected Count 39,0 16,0 21,0 76,0 

% within Har du provat 

narkotika 

51,3% 21,1% 27,6% 100,0% 

 
Enligt korstabellen visar en tydlighet med att de respondenter vilka uppger att de provat 

narkotika även redovisar en högre frekvens av att dricka alkohol. De har angett 

svarsalternativet med den högsta frekvensen av alkoholkonsumtion, sex gånger eller mer 

under det senaste året. 

Chi-Square Tests 1 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 5,380a 2 ,068 ,116   

Likelihood Ratio 5,289 2 ,071 ,116   

Fisher's Exact Test 3,719   ,116   

Linear-by-Linear 

Association 

4,228b 1 ,040 ,074 ,074 ,074 

N of Valid Cases 76      

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 

b. The standardized statistic is 2,056. 

 

Enligt tabellen ovan, chi-square tests 1, visar den att det finns tendenser till ett signifikant 

samband mellan en mer frekvent alkoholkonsumtion och att prova narkotika, (X 2 = 5,380, 

df = 2, p =0,068). Det innebär att det finns ett samband till resultatet, vilket begränsar att det 

beror enbart på slumpen. Dock kan inte chi-två tillgodoräknas då det enligt fotnot a i Chi-

Square Tests 1 framgår att den förväntade frekvensen skiljer från uppmätt frekvens, vilket 
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kan bero på för få respondenter eller någon felaktighet enkätfrågan (Djurfeltdt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). 

För att undersöka om det fanns något samband mellan variablerna ”Hur ofta har du druckit 

alkohol det senaste året?” och ”Har du provat narkotika?”, använde vi oss av en bivariat 

korrelationsanalys. Då variablerna är rangordnade valde vi att genomföra en rangkorrelation 

i Spearman (Rissanen, 2013). 

Correlations 1 

 

Hur ofta har du 

druckit alkohol 

det senaste året 

Har du provat 

narkotika 

Spearman's rho Hur ofta har du druckit 

alkohol det senaste året 

Correlation Coefficient 1,000 ,226 

Sig. (2-tailed) . ,050 

N 76 76 

Har du provat narkotika Correlation Coefficient ,226 1,000 

Sig. (2-tailed) ,050 . 

N 76 76 

 

 

Resultatet visar enligt tabellen ovan på att det finns ett visst samband mellan hur ofta 

respondenterna konsumerar alkohol och att prova narkotika, r = .226, N = 76, p = 0,050. Det 

innebär att de ungdomar vilka svarat att de provat droger även har redovisat att en mer 

frekvent alkoholkonsumtion, vilket betyder att de ungdomar som mer sällan dricker alkohol 

även har en lägre tendens att till att prova droger. 

 

De två respondenter som angett att de har provat narkotika menar att de har använt 

narkotika de senaste 30 dagar samt druckit alkohol de senaste 30 dagarna. Den ena av 

respondenterna hävdar att han dricker alkohol tre gånger i veckan eller mer medan den 

andra respondenten dricker alkohol två till tre gånger i månaden. Båda dessa respondenter 

menar också att de har vänner som använder narkotika, en av dem hävdar att de flesta av 

hans vänner har provat narkotika, den andra hävdar att en del av hans vänner har provat 

narkotika. Dock har ingen av respondenterna kryssat i att de använder narkotika tillsammans 

med lagkamrater, en av respondenterna väljer att inte uppge i vilket sammanhang han 

använder narkotika medan den andra menar att det sker tillsammans med vänner utanför 

idrott och skola. Samma respondent som menar att han använder narkotika med vänner 

utanför skola och idrott valde även kategorin vänner utanför skola och idrott som sitt 

föredragna umgänge medan den andre respondenten valde kategorin annat alternativ. Båda 

respondenterna har kryssat i kategorin Hasch/Marijuana samt kategorin 

Amfetamin/Kokain/Ecstacy/LSD vid frågan vilka typer av narkotika de har använt. Dock 

menar en av respondenterna att han även prövat anabola steroider utan läkarordination. 
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5.3 Deltagande inom lagidrott och individens välbefinnande 

I frågeställning fyra undersöker vi eventuella samband mellan lagidrottande ungdomar och 

deras välbefinnande för att utreda om ett regelbundet deltagande inom lagidrott kan ha en 

positiv eller negativ inverkan för individen. I enkätfråga 20 ämnade vi att undersöka vilken 

inverkan idrotten har avseende inverkan av att förebygga eventuell ångest eller stress i 

vardagen. Resultatet av vår studie visar att 75  % av urvalsgruppen uppger att idrotten har en 

positiv inverkan på deras välbefinnande genom att idrotten hjälper dem att minska ångest- 

samt stressrelaterade känslor. Bland de respondenter i urvalsgruppen vilka uppgett att de 

tränar sju gånger i veckan eller mer, svarar 100 % att idrotten har en positiv inverkan för att 

minska upplevd stress och ångest. Även om respondenter med en lägre träningsfrekvens på 

tre till fyra pass i veckan redovisar höga siffror gällande idrottens inverkan på välbefinnande, 

visar resultaten att det finns ett tydligt samband på att vid en höjning av antal träningar ökar 

uppfattningen av att idrotten påverkar dem positivt gällande deras välbefinnande. Enligt 

resultaten av totala urvalsgruppen menar 10 % att de inte påverkas positivt och 15 % har 

angett svarsalternativet varken eller.    

5.3.1 Figur 5 

 

Figur 5: Diagrammet visar resultatet av den positiva effekt idrottandet har enligt ungdomarna 

avseende inverkan av att ångest- samt stressrelaterade känslor minskar genom regelbunden aktivitet. 

En ökning gällande träning- och matchtillfällen hos urvalsgruppen visar en positiv förebyggande effekt 

gällande ångest och stress. Sammanlagt besvarar 75 % med alternativ “Ja” på frågan. 

I enkätfråga 15 fick deltagarna i undersökningen besvara huruvida deras träning påverkade 

dem positivt eller negativt avseende hur nöjda de var med sig själva. Respondenterna gavs 

även möjlighet att med egna ord beskriva hur de påverkades åt den ena eller andra 

riktningen. Resultatet visar att 91 % av ungdomarna angett att träningen har en positiv 

inverkan gällande hur nöjda de allmänt är med sig själva, ingen av respondenterna menade 
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att träningen hade en negativ inverkan angående detta. Vidare menade 8 % att träningen 

varken hade en positiv eller negativ effekt gällande deras egen upplevda nöjdhet. Även under 

detta resultat kan man se en tendens till att vid ett ökat antal träningstillfällen stiger 

frekvensen av att uppleva denna positiva effekt. Drygt hälften av deltagarna valde i denna 

fråga att även beskriva hur det påverkade dem positivt, majoriteten av ungdomarna beskrev 

att deras självkänsla och självförtroende ökade. Vidare menar flera av respondenterna att 

deltagandet inom lagidrotten bidrar till ett gladare och piggare tillstånd samt att de upplever 

en positiv personlig utveckling.   

I enkäten fanns frågor där urvalsgruppen fick besvara vilken påverkan deras deltagande inom 

idrott har avseende allmänt humör samt om det finns negativa eller positiva samband mellan 

upplevt självförtroende och idrotten.  Det finns ett tydligt samband med att träningen 

påverkar ungdomarnas humör positivt, då hela 93 % anser sig uppleva att träningen bidrar 

till ett bättre humör. Endast en respondent ansåg att träningen påverkade humöret negativt.  

 För att undersöka vilken påverkan det lagidrottande deltagandet har för individen gällande 

välbefinnande, och mer specifikt hur de aktiva ungdomarna själva upplever det. Ställdes 

frågan om respondenterna själva anser att deras lagidrott har en inverkan på dem när det 

handlar om stress- och ångestrelaterade känslor. 

Anser du att din träning hjälper dig att minska upplevd ångest eller stress i din 

vardag? * Antal träningar/matcher per vecka Crosstabulation 3 

 

Antal träningar/vecka 

Total 

1-2 

tränings

pass/ma

tch 

3-4 

tränings

pass/ma

tch 

5-6 

tränings

pass/ma

tch 

7-8 

tränings

pass/ma

tch 

9 eller 

fler 

tränings

pass/ma

tch 9,00 

Anser du att din 

träning hjälper 

dig att minska 

upplevd ångest 

eller stress i din 

vardag? 

Ja Count 1 15 21 9 10 1 57 

% within Antal 

träningar/vecka 

100,0% 60,0% 77,8% 75,0% 100,0% 100,

0% 

75,0

% 

Nej Count 0 7 0 1 0 0 8 

% within Antal 

träningar/vecka 

0,0% 28,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 10,5

% 

Varken 

eller 

Count 0 3 6 2 0 0 11 

% within Antal 

träningar/vecka 

0,0% 12,0% 22,2% 16,7% 0,0% 0,0% 14,5

% 

Total Count 1 25 27 12 10 1 76 

% within Antal 

träningar/vecka 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 

100,0

% 



24 

 

 

Resultatet av korstabellen (s. 23) visar med tydlighet att respondenterna själva anser att 

deltagandet inom lagidrott har en positiv inverkan för att förebygga vardagliga stress och 

ångestrelaterade känslor. Totalt 75 % av respondenterna uppger att deras aktiva 

lagidrottande hjälper dem att minska dessa besvär. Generellt visar resultatet att en ökad 

träningsfrekvens även bidrar till en högre och påtagligare upplevelse av att lagidrottandet 

skapar positiva effekter gällande stress och ångest. Noteras bör att samtliga respondenter i 

kategorin med högst träningsfrekvens svarat att lagidrotten här har en positiv inverkan.  

 

Chi-Square Tests 3, Anser du att din träning hjälper dig att minska upplevd ångest 

eller stress i din vardag? * Antal träningar/matcher per vecka 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 3,626a 1 ,057 ,092 ,054  

Continuity Correctionb 2,642 1 ,104    

Likelihood Ratio 3,511 1 ,061 ,092 ,054  

Fisher's Exact Test    ,092 ,054  

Linear-by-Linear 

Association 

3,578c 1 ,059 ,092 ,054 ,038 

N of Valid Cases 75      

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. The standardized statistic is -1,891. 

 

Analys i chi-två visar på ett nästintill signifikant samband med ( χ2 = 3,626, df= 1, p=.057).  

 

Correlations 3 

 

Antal 

träningar/matcer 

i veckan 

Anser du att din 

träning hjälper 

dig att minska 

upplevd ångest 

eller stress i din 

vardag? 

Spearman's rho Antal träningar/matcher  i 

veckan 

Correlation Coefficient 1,000 ,068 

Sig. (2-tailed) . ,564 

N 77 75 

Anser du att din träning 

hjälper dig att minska 

upplevd ångest eller stress i 

din vardag? 

Correlation Coefficient ,068 1,000 

Sig. (2-tailed) ,564 . 

N 75 76 
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Däremot redovisar korrelationsanalysen, enligt tabell ”Correlations 3” (s. 24), i Spearman, att 

korrelationskoefficienten ,068 på en mycket svag eller ingen korrelation mellan antal 

träningar och upplevelsen av att träningens positiva inverkan gällande stress och ångest.  

 

Sammanfattat visar korstabellen övertygande resultat över att lagidrotten har en positiv 

inverkan gällande deltagande ungdomars egna upplevelser gällande kopplingen mellan 

idrottandet och upplevelsen av stressrelaterade känslor. Analysen med chi-två visar att det i 

resultatet finns ett samband och inte enbart beror på slump. Däremot visar siffrorna i 

Spearman inte på någon korrelation mellan variablerna. 

    

Gällande sambandet mellan ökat självförtroende och deltagande inom lagidrott redovisas 

tydliga resultat. Hela 87 % av ungdomarna menar att deras självförtroende påverkas positivt 

genom deltagandet inom idrotten. Endast 15 % av ungdomarna beskriver att idrotten varken 

har positiv eller negativ betydelse gällande påverkan av deras självförtroende. 

5.3.2 Figur 6 

 

Figur 6: Ett tydligt resultat visar att urvalet anser att idrottandet är en bidragande faktor till ett 

allmänt bättre humör, endast 3 %, motsvarande 2 respondenter menar att träningen har en negativ 

effekt gällande deras humör. 

För att undersöka om idrotten eventuellt kan ha en negativ effekt genom att ungdomar 

känner en press av att delta i idrotten, skapades bland annat fråga 19 i enkäten. Syftet med 

denna fråga var att skapa en bild av i vilken omfattning ungdomar tränar med en negativ 

press vid tillfällen de egentligen inte vill träna. Resultaten av vår undersökning visar att 40 % 

av urvalet uppger att det aldrig upplevt den känslan, 41 % menar att det hänt vid något 

enstaka tillfälle. Endast en respondent uppger en känsla av negativ press relativt ofta vid 

träningar, medan 17 % beskriver att de ibland kan uppleva denna känsla. Sammanlagt visar 

resultaten dock generella positiva siffror, då överhängande majoriteten, 81 %, av urvalet 
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aldrig eller endast vid något tillfälle känt en negativ press över att träna. Detta får även stöd 

av resultaten av enkätfråga 2 där respondenterna besvarat vilka orsakerna är till deras 

aktivitet, frågan var utformad med sju angivna alternativ samt ett öppet svar. 

Respondenterna fick ange valfri mängd av alternativen, endast 6 % av respondenterna 

uppgav att press från omgivning var del av orsak till deras deltagande inom idrotten.  

Samlade resultat av de olika frågorna kopplade till individens välbefinnande visar på ett 

starkt samband till att idrotten utgör en bidragande faktor till att bibehålla och förbättra 

deltagarnas psykiska hälsa. 

5.4 Motivationsfaktorer till lagidrott 

I enkätformuläret som respondenterna fyllde i fanns en nominalvariabel som berörde olika 

motivationsfaktorer till varför ungdomarna väljer att idrotta, respondenterna instruerades 

till att välja de 2 motivationsfaktorerna de ansåg vara viktigast för dem.   

Enligt respondenterna är det vanligaste motivet till deras träning att de känner en kärlek till 

den sport de utövar, 67 % har valt detta alternativ. Den näst viktigaste motivationsfaktorn var 

gemenskapen och lagkamrater som kom med idrottsutövandet, 53 %. Även drivkraften att 

utvecklas och bli bättre var en viktig motivationsfaktor då 41 % valde detta som ett alternativ. 

En tydlig skillnad var dock att respondenterna inte värderade behovet av stöd och förebilder 

inom sporten som någon signifikant motivationsfaktor, endast 4 %.  

5.4.1 Figur 1 

 

Figur 1: Presentation av de främsta motivationsfaktorerna till lagidrottande pojkars deltagande till 

idrott. 
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Enkätfråga 2 om orsaker till varför ungdomar tränar var även det en nominalvariabel där 

flera alternativ var möjliga. Den vanligaste orsaken till ungdomarnas träning var att de tyckte 

det var roligt 72 %, detta var tätt följt av att träningen sågs som ett sätt att hålla sig i god 

fysisk form, 71 %. Även lagkamrater och vänner värderades högt som en orsak till 

respondenternas träning, 59 %. Den mest positiva siffra var att den minsta orsaken till 

ungdomarnas träning var att de kände en press från omgivningen, endast 6 % alltså 5 

personer. 

Vårt resultat pekar på att gemenskap, lagkamrater och vänner som lagidrotten för med sig är 

en viktig del i idrottandet och en betydelsefull motivationsfaktor. Enkätfråga 16 belyser vilket 

umgänge respondenten trivs i högst grad tillsammans med. Max 2 svar var möjliga på denna 

fråga. 73  % av respondenterna väljer lagkamrater som ett av dessa alternativ. Näst viktigast 

var släkt och familj på 47 % medan kategori klasskamrater och kategori vänner vid sidan av 

skola och idrott båda valdes av 34 % av respondenterna. 

5.4.2 Figur 2 

 

Figur 2: Enligt tillfrågade ungdomar är det ”saknaden av lagkamrater och idrotten” det mest 

besvarade alternativet vid ofrivillig frånvaro, följt av längtan att träna samt oro att tappa i individuell 

utveckling. 

För att få en tydligare bild av vad som motiverar respondenterna att träna så vände vi på 

frågan och förhörde oss om vad som hände när de inte hade möjlighet att träna trots att 

viljan fanns, i denna enkätfråga var det möjligt att kryssa i max tre svarsalternativ. Över 

hälften av respondenterna, 55 % menade att frånvaron var påfrestande för dem då de 

saknade lagkamrater samt längtade tillbaka till sin sport. Att saknaden efter den specifika 

idrotten var en viktig faktor vid deras ofrivilliga frånvaro uppgav 41 %, dock menade även 25 

% av respondenterna att det var skönt att vila från träningen ett tag. Tecken på att idrotten 
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var en stor del i deras fritid kunde utrönas då endast 9 % av respondenterna menade att 

frånvaron från sporten ersattes med andra fritidsaktiviteter. 

6 ANALYS & DISKUSSION 

I detta avsnitt går vi först in på vår valda metod och diskuterar samt analyserar styrkor och 

svagheter med denna. Efter det disponeras våra teman utefter tidigare struktur varpå en 

analys och diskussion förs kring de resultat som framkommit i vår studie samt de från 

tidigare forskning och hur dessa kopplas till vår teoretiska ståndpunkt. 

6.1 Alkohol och lagidrottande pojkar 

Det övergripande resultatet avseende alkoholvanor i urvalsgruppen visar på tendenser till att 

delaktigheten inom idrott kan vara en viktig anledning till att ungdomar väljer bort alkoholen 

eller konsumerar mindre alkohol i jämförelse vad kontrollgruppen från CAN:s undersökning 

redovisar. De generella resultaten från tidigare forskning stöder vårt resultat, dock finns det 

forskning vilken menar att ett idrottsligt engagemang inte har någon betydande effekt 

gällande alkoholkonsumtion. Längre ned i detta avsnitt redovisas de varierande resultaten i 

förhållande till vår studie i mer ingående detalj. 

Av de tillfrågade ungdomarna i vår undersökning uppger cirka 51 % att de inte dricker någon 

alkohol alls, i jämförelse med resultatet från kontrollgruppen i CAN:s undersökning, vilket 

redovisar 27 % icke konsumenter av alkohol. Det innebär att andelen icke konsumenter är 

nära dubbelt så många i urvalsgruppen lagidrottande ungdomar mot i kontrollgruppen, 

vilket visualiseras genom Figur 8.  Det positiva resultatet av vår undersökning får även stöd 

av Halldorsson med kollegor (2014) vilka menar att deltagandet inom idrott hos barn och 

unga utgör en förebyggande faktor gällande omfattningen av att prova eller använda alkohol. 
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6.1.1 Figur 8 

 

Figur 8: Resultat visar att antalet ungdomar som inte dricker alkohol är nära dubbelt så stor i urvalet 

lagidrottande ungdomar än hos kontrollgruppen vilken kan beskrivas visa ett generellt riksgenomsnitt. 

Inte enbart deltagandet i sig utan även mängden av träning- eller matchtillfällen visade sig 

vara en påverkande faktor till ungdomarnas alkoholvanor. I enighet med Halldorssons et al. 

(2014) studie visar vårt resultat på sammanstämmande resultat gällande effekten av att en 

högre träning- eller matchfrekvens minskade benägenheten till att konsumera alkohol hos 

idrottande ungdomar.  Wagnsson (2009) menar däremot att en högre grad av involvering 

inom en specifik idrott tvärtemot skapar en risk för högre alkoholkonsumtion hos individen, 

vilket inte på något vis stämmer med varken resultaten av vår urvalsgrupp eller vad 

Halldorsson med kollegor beskriver. Vidare menar Wagnsson att det inte föreligger några 

större skillnader utan enbart marginella avvikelser gällande alkoholkonsumtion vid en 

jämförelse mellan icke idrottande och idrottande ungdomar. Med andra ord menar 

Wagnsson att ett aktivt idrottande inte har någon påverkan när det gäller risken för att barn 

eller unga dricker alkohol. Vid en jämförelse mellan vår urvalsgrupp samt kontrollgruppen 

från CAN kan vi redovisa tydliga skillnader både gällande andel alkoholkonsumenter och 

skillnader gällande mängd konsumerad alkohol, påtagliga skillnader vilka redovisar att färre 

av de lagidrottande ungdomarna konsumerar alkohol samt att en mer begränsad mängd 

alkohol konsumeras av de idrottande ungdomarna.  

Även den konsumerade mängd alkohol är som tidigare nämnts lägre i vår urvalsgrupp i 

jämförelse med kontrollgruppen. CAN definierar riskbruk av alkohol som en högintensiv 

konsumtion månatligen eller oftare, med 14 glas* eller mer per tillfälle gällande pojkar. 
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Resultatet i vår undersökning visar att endast 6 % av respondenterna har uppgett att de 

dricker den angivna mängd alkohol vilken av CAN definieras utgöra ett riskbruk för 

individen, i jämförelse med kontrollgruppen där 27 % uppger konsumtion av motsvarande 

mängd. Figur 9 redovisar tydligt skillnaden mellan urvalsgruppen och kontrollgruppen 

gällande den påtagliga alkoholkonsumtionen, vilken definieras utgöra ett riskbruk för 

individen. 

6.1.2 Figur 9 

 

Figur 9: Enligt CAN´s undersökning konsumerar 27 % av pojkarna den mängd alkohol vilket beskrivs 

vara ett “riskbruk”, enligt vårt resultat av lagidrottande ungdomar konsumerar 6 % alkohol 

motsvarande “riskbruk”. 

Vidare går det enligt våra resultat inte att urskilja något mönster av att alkoholkonsumtionen 

kan sättas i samband med umgänget inom laget eller delaktigheten i lagidrottandet. Enligt 

resultaten har 22 % av respondenterna uppgett att de dricker alkohol tillsammans med 

lagkamrater vid mer än ett tillfälle per år, samtidigt beskriver 73 % av urvalet att lagkamrater 

utgör det viktigaste umgänget. Dessa siffror talar för att vi inte kan se något tydligt samband 

mellan umgänge inom lagidrotten och en ökad alkoholkonsumtion. Viss tidigare forskning, 

däribland Kuleza et al. (2014) beskriver däremot tendenser till exempelvis lagidrott bidrar till 

en ökad risk att konsumera alkohol, det förklaras ofta genom att detta sammanhang skapar 

en viss social struktur vilken deltagarna anpassar sig till. Är alkoholen en del av denna 

struktur innebär det att fler anpassar sig och normaliserar ett sådant beteende. Däremot 

beskriver Kuleza et al. (2014) att deras resultat med en ökad alkoholkonsumtion för 

lagidrottare beror på andra faktorer och inte bör kopplas till ett samband till den specifika 

idrotten. Flertalet påverkande faktorer bör analyseras innan man kopplar ihop ett drickande 

skapat av umgänge med lagkamrater. Enligt Halldorsson et al. (2014) handlar det om i vilken 

regi idrotten utövas samt vem eller vilka som tränar, leder och coachar laget. Kuleza et al. 

(2014) påtalar att idrottsverksamhet kopplad till skola likt college eller universitet är 

problematisk, då elever här till stor del motsvarar lagkamrater. College och universitetsidrott 

återfinns i flertalet länder, dock skall denna inte förknippas med den svenska modellen av 

föreningsidrott. Det innebär att ett visst beteende kring alkohol likväl, vilket Kuleza et al. 
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(2014) menar, i stor utsträckning bör kopplas till att vara skapat av skolans struktur. Allmänt 

kan både Halldorsson et al. (2014) och Kulezas et al. (2014) resonemang anses stämma med 

vårt resultat, samtliga respondenter ingår i verksamheter där utbildade vuxna tränare leder 

aktiviteterna samt att inget av lagen har direkta kopplingar till skola likt college eller 

universitet.  

Samlade resultat i vår studie visar på att de lagidrottande ungdomarna dricker mindre 

alkohol i jämförelse med vad genomsnittsungdomen i Sverige dricker enligt CAN. Vårt urval 

har tydliga lägre siffror både gällande att helt avstå eller att konsumera mindre mängd 

alkohol. Även avseende riskbruk föreligger en klart lägre tendens till detta beteende hos de 

lagidrottande ungdomarna och vidare kan det inte skapas något mönster till att 

lagidrottandet bidrar till en ökad risk att konsumera alkohol. Är vårt resultat rimligt? 

Självklart kan flera aspekter påverka detta, respondenterna kanske valt att inte vara helt 

sanningsenliga, urvalets storlek kan ifrågasättas samt att flertalet andra faktorer vilka kan 

påverka ett resultat. Dock anser vi att de lagidrottande ungdomarnas resultat är för tydligt för 

att det i en större utsträckning skall behöva ifrågasättas eller påstås bero på slumpen. 

Vi kan med säkerhet inte påstå att deltagandet inom idrotten är avgörande för att minska 

individens alkoholkonsumtion, men våra resultat visar tydligt att de lagidrottande 

ungdomarna konsumerar betydligt mindre mängd alkohol än genomsnittet. 

6.2 Narkotikavanor och lagidrottande pojkar 

Enligt tabell 1 så menar 57 % av respondenterna att de inte har några vänner som har provat 

narkotika och 30 % att de har vänner som har provat narkotika. Större delen av våra 

respondenter har alltså ingen relation till personer som brukar eller testat narkotika och 

bland de som har de så är det ytterst få som själva har prövat eller brukar narkotika, ca 2 %. 

En anledning till detta skulle kunna vara de anknytningar till prosociala individer som 

Hillman och Drobes (2012) beskriver som genererar en ökad självkänsla för individen vilket i 

sin tur förebygger risken för destruktiva beteenden som exempelvis narkotikamissbruk. Detta 

stöds av Svensson (2004) som menar att socialisation lär ungdomar värderingar och normer 

som gör att de utvecklar en självkontroll och på så sätt undviker norm och regelbrott. 

Hillman och Drobes (2012) menar dock att gemenskapen i idrottsorganisationen tycks vara 

viktigare än den fysiska aktiviteten, alltså att det är det sociala nätverket som individen 

förskaffar sig som är den viktigaste skyddsfaktorn. Om vi följer denna tes så klarnar 

resultaten från vår studie ytterligare då majoriteten av respondenterna menar att det 

viktigaste umgänget för dem är lagkamrater samt att gemenskap och lagkamrater värderades 

högt som både orsak och motivationsfaktorer till respondenternas träning. 

Tanken är alltså att respondenterna genom sin träning skapar sig ett starkt nätverk av 

prosociala relationer som agerar som skyddsfaktor för dem även utanför idrotten. Detta stöds 

av de Winter (2012) som menar att idrotten är ett sätt att tidigt göra barnen delaktiga i 

samhället och att visa dem de vinster som finns med delaktigheten. Vår studie visade att 
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ingen av de respondenter som angav att de testat och brukar narkotika valde lagkamrater 

som sitt föredragna umgänge. Dessutom angav de att de inte använt narkotika tillsammans 

med lagkamrater. Det gick istället att se en koppling till att deras föredragna umgänge var de 

som de använde narkotika tillsammans med, då de påpekade att de flesta eller en del av deras 

vänner använde narkotika. 

Den vanligaste drogen bland den population vi jämfört med är Cannabis. Av de som angav 

narkotikaerfarenhet i jämförelsegruppen så var det 95 % som hade erfarenhet av just 

Cannabis (Gripe & Thor, 2017). Detta är något som stämmer väl överens med vårt resultat då 

båda våra respondenter som hävdar att de använt narkotika menar att de prövat eller brukat 

Cannabis. Gällande kategorin amfetamin, LSD eller kokain som båda våra respondenter med 

narkotikaerfarenhet uppger sig ha prövat så ligger vi ganska nära det som kontrollgruppen 

uppger, alltså mellan 1–3 %. Vi kan dock inte göra någon jämförelse med jämförelsegruppen 

vi valt i kategorin anabola steroider då denna inte funnits som ett alternativ för dem (Gripe & 

Thor, 2017). Det finns naturligtvis en eventualitet att press att prestera inom idrott är något 

som ökar användningen av anabola steroider för våra respondenter, men detta är föga troligt 

då vi endast har en respondent i vårt urval som anger att han brukat anabola steroider. De 

respondenter som svarat att de prövat eller brukat narkotika anger heller inte att de känner 

en press till att delta i idrotten. Inte heller idrottens koppling till deras välbefinnande tycks 

vara sammanfogat med narkotikaanvändningen då de uppger sig vara mycket nöjda eller 

nöjda med både sin hälsa och sig själv samt då de anger att idrotten påverkar deras 

välbefinnande positivt. 

6.2.1 Figur 7 

 

Figur 7: Enligt CAN:s resultat uppger 15 % av ungdomarna att de använt narkotika under det senaste 

året, i jämförelse med 2,6 % av de lagidrottande pojkarna.  
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Sambandet mellan lagidrott och narkotikabruk kan ses som svagt då vi inte kan generalisera 

resultatet på grund av det låga urvalet samtidigt som vi ser att respondenterna i vår studie 

ligger 13 procentenheter under genomsnittet i vår kontrollgrupp gällande hur många som 

prövat narkotika. Som konklusion kan vi säga att vi inte har möjlighet att påstå att lagidrott 

innebär en lägre risk eller preventiv faktor för narkotikabruk. Dock anser vi att vi har starka 

kopplingar mellan positivt välbefinnande, ett starkare socialt nätverk samt lagidrott. De 

positiva attribut och entitet som tycks tillkomma med lagidrott för de respondenter vi 

undersökt kan i sig själva ses som skyddsfaktorer mot narkotikabruk. 

6.3 Lagidrott och deltagarnas välbefinnande 

Ett samlat resultat av tidigare forskning visar på att ett aktivt deltagande inom idrotten 

skapar flera positiva faktorer gällande välbefinnande och psykisk god hälsa hos ungdomar, 

resultat vilka överensstämmer med resultaten i vår undersökning.  

Ett aktivt deltagande inom lagidrott visar sig enligt våra resultat bidra till att skapa flertalet 

faktorer vilka anses ha en direkt påverkan för att förbättra individens välmående. Resultaten 

av vår studie visar att idrottande ungdomar själva anser att deras aktivitet har en tydlig 

positiv påverkan gällande deras individuella välmående, vidare beskriver ungdomarna 

genom resultaten att idrotten tydligt bidrar till ett ökat självförtroende och ett bättre allmänt 

humör. Detta stöds även av Eime et al. (2013) samt Wagnssons (2009) vilka menar att 

ungdomars delaktighet inom idrott och fysisk aktivitet bidrar till att förbättra och stärka 

ungas självförtroende och självuppfattning och bidrar till ett generellt bättre välbefinnande 

hos de unga. McMahon et al. (2017) och Eime et al. (2013) menar att delaktighet inom idrott 

leder till att förebygga ångest- och depressionsliknande symptom eller tillstånd, vilket även 

stämmer överens med resultaten i vår undersökning där hela 3/4 av respondenterna menar 

att idrotten har en positiv påverkan gällande att förebygga ångest- och stressrelaterade 

känslor i deras vardag. Det går inte med hjälp av resultaten i vår studie med säkerhet att säga 

att idrotten är en enskilt bidragande faktor till ungdomarnas välbefinnande. Inte heller kan vi 

med säkerhet påstå att respondenterna skulle ha haft en sämre psykisk hälsa om de inte varit 

aktiva inom idrott. Dock är samlade resultat från både vår undersökning samt tidigare 

forskning gällande idrottande och välbefinnande tydliga, vilket tyder på att samband finns. 

McMahon et al. (2017) slutsats att idrottande ungdomar har en bättre psykisk hälsa i 

jämförelse med icke idrottande, kan sägas överensstämma väl med vårt resultat. Även om vi 

inte i denna frågeställning har en kontrollgrupp att jämföra mot, är resultaten av 

urvalsgruppens goda välbefinnande tydligt. 

Mycket talar således för att ett aktivt idrottande kan förebygga ungas risk för psykisk ohälsa. 

Särskilt relevant är denna slutsats i förhållande till nyligen publicerade uppgifter av 

Socialstyrelsen vilka visar på en drastisk ökning de senaste tio åren av psykisk ohälsa bland 

unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2017).  

De positiva resultaten där respondenterna anger att lagkamrater utgör en del av deras 

viktigaste nätverk samt att de bidragande faktorerna till deltagande inom idrott är 

gemenskapen och kärleken till sporten kan även de analyseras till att utgöra en grund och 
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tydligt samband till deltagarnas välbefinnande. Wagnssons (2009) beskriver hur idrotten 

skapar och bidrar till en socialiseringsprocess där barn och unga bland annat utvecklar 

samarbetsförmåga, ansvarstagande, hänsyn och värderingar vilket leder till en ökad psykisk 

och social hälsa.  

När vi analyserar resultaten av vår studie gällande temat välbefinnande, överraskas vi av den 

positiva bild ungdomarna förmedlar. Vi hade förhoppningar om att ett aktivt idrottande 

bidrog till att stärka individerna, däremot var det förvånande att ungdomarna själva uppger 

vilken betydande positiv effekt idrotten har gällande deras egen psykiska hälsa. Vidare blev vi 

positivt överraskade över den mognad och medvetenhet gällande välbefinnande och 

påverkande faktorer runt detta som respondenterna visade. Det visades genom de öppna 

frågorna där flera av respondenterna bland annat beskrev hur idrotten var bidragande till att 

deras självbild och självförtroende stärktes, samt hur de upplevde att deras personlighet 

utvecklades i positiv bemärkelse även utanför idrottsanläggningarna. Självklart skapas det 

samtidigt frågetecken om resultaten är “för” bra: Har respondenterna svarat helt 

sanningsenligt eller är välbefinnande och psykisk hälsa för ungdomar eventuellt ett mer 

tabubelagt och känsligt ämne än alkohol och narkotika att svara på? Vi anser ändå att de 

tydliga resultaten i vår studie stärkt av tidigare forskning bidrar till en utgångspunkt att ett 

deltagande inom idrott har en positiv inverkan för ungas psykiska hälsa. 

6.4 Motivationsfaktorer till deltagande inom lagidrott 

Den vanligaste motivationsfaktorn respondenterna valde utifrån vår enkät var kärlek till 

sporten, denna har ingen motsvarande variabel i den forskning vi har undersökt i arbetet. En 

tolkning är att kärleken till sporten representerar en sorts övergripande variabel för 

respondenterna där flera faktorer är inblandade. Den skulle även kunna representera den 

idrottsidentitet som Hassmén et al. (2003) beskriver, alltså att genom att välja kategorin 

kärlek till sporten som motivationsfaktor så bekräftas denna identitet och delaktighet i 

gruppen idrottsutövare. 

Dock kan vi se kopplingar mellan den näst vanligaste motivationsfaktorn som 

respondenterna valde, alltså gemenskap och lagkamrater samt tidigare forskning och vald 

teori. Allison et al., (2005) såväl som Lagerbohm och Nylund (2014) poängterar att 

ungdomarna använder idrotten för att socialisera och bygga relationer samt umgås med 

redan existerande vänner och lagkamrater vilket överensstämmer med den höga procent 

denna kategori har fått inom vår studie.  

Genom denna socialisering lär sig ungdomarna attityder, värderingar och en självkontroll 

som gör att de undviker norm och regelbrott, vilket möjliggör att de har lättare att passa in i 

samhället (Hassmén et al., 2003) (Svensson., 2004). 

Det höga resultat gällande gemenskap och lagkamrater vi kunde se på enkätfrågan om motiv 

antyddes även i andra enkätsvar så som gällande orsakerna till ungdomars idrottsutövande, 

men framför allt på vilket umgänge de helst väljer då lagkamrater ansågs vara den viktigaste 

kategorin. Här blir det alltså tydligt hur viktig del idrotten och lagkamrater är i ungdomarnas 
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liv när det kommer till deras möjligheter att utveckla de egenskaper och värderingar som är 

kompatibla med de dominerande sociala värderingarna (Hassmén et al., 2003). Men också 

hur dessa formar ungdomarna i deras sökande av sin egen identitet som enligt Hassmén et 

al. (2003) resulterar i att individen skapar en identitet tätt kopplad till idrotten. Dock krävs 

att denna identitet kontinuerligt bekräftas genom sociala relationer och interaktioner för att 

individen ska fortsätta att delta i idrotten (Hassmén et al., 2003). 

Det är möjligt att de respondenter som var delaktiga i vår studie hade befäst denna identitet 

då idrotten troligen varit en del av deras vardag under större delen av deras liv, vilket skulle 

kunna förklara de resultat vi fick på enkätfråga 21. Denna enkätfråga berörde hur 

respondenterna påverkades av ofrivillig frånvaro från idrotten. Här svarade 25 % att de 

tyckte det var skönt att vila från idrotten medan 9 % av respondenterna även kryssat i att 

andra intressen övertog idrottsaktiviteten under denna period. Dock menade 49 % att de 

saknade att träna varje dag och 55 % att frånvaron kändes påfrestande och att de saknade 

både lagkamrater och idrotten. 

Hassmén et al. (2003) menar att ungdomarna genom att delta i idrott får en uppmuntran 

från signifikanta vuxna som stödjer deras delaktighet och engagemang i idrotten. Utifrån 

detta skulle det kunna tänkas att flera av våra respondenter skulle välja motivationsfaktorn 

behovet av stöd och förebilder, dock fick vi en väldigt låg siffra på denna kategori, endast 3,8 

% av deltagarna valde denna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att de 

respondenter som deltog i studien anser sig få denna uppmuntran inom familjen vilket gör 

att tränare eller andra förebilder inom idrotten inte blir lika signifikanta (Hassmén et al., 

2003). 

Bland de orsaker som respondenterna valde till att de tränade så hamnade orsaken att 

träningen helt enkelt var rolig högst upp, en liknande orsak i den tidigare forskning vi 

undersökt går inte att hitta. Dock skulle denna kunna jämföras med variabeln kärlek till 

sporten i enkätfråga 3 gällande motivationsfaktorer, alltså en sorts övergripande orsak som 

innefattar flera av de faktorer som är orsaken till att träningen är rolig att delta i. Vilket kan 

relateras till en sorts övergripande välbefinnande som både Allison et al., (2005) och 

Lagerbohm och Nylund (2014) är eniga om är en avgörande faktor för ungdomars idrottande. 

Även respondenternas önskan om att hålla sig i god fysisk form går att avläsa i både Allison 

et al., (2005) samt Lagerbohm och Nylund (2014) studier, här påvisades också att 

upprätthållandet av denna fysiska form var ett sätt att nå ett upplevt attraktivt yttre. 

Motivationsfaktorer hos våra respondenter tycks alltså vara att det finns en kärlek till den 

sport de utövar samt att de tycker det är allmänt roligt att utöva sporten. Dessa två faktorer 

kan alltså tydas som övergripande och att de innefattar flera av de andra 

motivationsfaktorerna men det är naturligtvis utifrån hur varje enskild respondent tolkar sitt 

svarsalternativ. Även vänner och den gemenskap lagidrotten erbjuder är en stor 

motivationsfaktor till respondenternas delaktighet vilket bekräftas av flera olika enkätfrågor. 

Förvånande var dock att de respondenter som deltog i studien värderade stöd och förebilder 

så lågt men det kan som sagt beror på att detta stöd och de förebilder man imponeras av 

finns tillgängliga från annat håll än inom det specifika laget. 
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6.5 Metoddiskussion 

Valet av kvantitativ metod föll sig relativt naturligt med avseende till vårt syfte, 

frågeställningar samt urval, och flera faktorer påverkade valet av metod. Några av dessa var 

att det fanns misstankar om att den delen av studien som undersökte ungdomars alkohol- 

samt narkotikavanor med stor sannolikhet kunde anses något känsligt av respondenterna. 

Urvalsgruppens ålder i förhållande till undersökande teman utgjorde en grund till valet av 

metod. Misstankar fanns att det förelåg större sannolikhet att respondenterna svarade ärligt i 

en enkät mot vad de i jämförelse hade berättat i en intervju. Vidare var syftet med metodvalet 

att ett större urval skulle ge oss ett bredare material att arbeta med, detta för att minimera 

risken för att individuella avvikelser skall ha för stor inverkan över resultatet. I studiens 

intresse ligger fokus på ett större grupperspektiv, där resultaten av undersökningen skall 

representera ett större genomsnitt över en viss social struktur. Enligt Bryman (2008) har 

kvantitativ metod fördelar då målet med studien är att förklara ett generellt samband för en 

större grupp, mot kvalitativa studier där styrkor ligger i en djupare förståelse för mer 

isolerade och begränsade områden. 

Det finns risker i en kvantitativ metod vilka eventuellt kan påverka studiens validitet samt 

reliabilitet, för att begränsa dessa möjliga brister lades stort arbete på att utforma en enkät 

som skulle passa urvalet. Det innebar bland annat att språket och längden på frågorna 

anpassades och antalet frågor begränsades, vidare var frågorna gällande alkohol och 

narkotika utformade på motsvarande sätt som dem CAN använder i sin undersökning. Det 

handlar dock inte om en bekvämlighet, utan då resultaten av dessa två studier avsåg att 

jämföras med varandra skall respondenterna ges samma förutsättningar att svara på 

frågorna. Dock kan vi trots flertalet förebyggande åtgärder inte med säkerhet säga att alla 

respondenter svarat sanningsenligt, eller att de på annat sätt försökt vilseleda oss med 

“påhittade” svar skapade i situationen. Däremot finns ingen relevant avvikelse under själva 

undersökningstillfällena som föranleder misstanke om att respondenterna varit oseriösa vid 

besvarandet av enkäterna, men detta är trots allt något att ha i beaktande vid en analys av 

resultaten av vår undersökning.  

Gällande urvalet finns en tydlig begränsning genom att vi i undersökningen enbart mäter 

resultaten från en könskategori, pojkar. Vi gjorde denna begränsning med förhoppningarna 

av att ett större urval i en grupp skulle bidra till ökade förutsättningar för att skapa ett mer 

signifikant resultat avseende dessa. Vidare föreligger det bättre möjligheter till att resultatet 

då kan anses representera en större grupp, resultatet kanske inte blir direkt generaliserbart 

men viss överförbarhet bör vara möjlig. Vid en mätning av båda könen hade detta inneburit 

att vardera respondentgrupp halverats, vilket eventuellt begränsar hur representativ 

undersökningens resultat blir. 
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7 SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka relationen mellan lagidrott och 

alkohol- och narkotikabruk bland unga pojkar samt hur deltagande inom lagidrott påverkar 

individens välbefinnande. Vidare avser studien även att undersöka motiven bakom lagidrott.  

För att kunna besvara syftet använde vi oss av följande frågeställningar; Finns ett samband 

mellan pojkars deltagande inom lagidrott och alkoholvanor? Finns ett samband mellan 

pojkar utövande av lagidrott och erfarenhet av att ha använt narkotika? Finns en korrelation 

mellan positivt välbefinnande och lagidrott utövande hos pojkar? Samt vad motiverar pojkar 

till ett aktivt deltagande inom lagidrotten? Resultat vi presenterar grundar sig i enkätsvaren 

från urvalet i studien, samt att det kompletteras med tidigare forskning och vald 

socialiseringsteori.  

Resultatet visar att de lagidrottande pojkarna har en lägre alkoholkonsumtion än vad siffror 

redovisar för det generella riksgenomsnittet i motsvarande ålder. Tydliga siffror visar även 

att en ökad träning- och matchfrekvens minskar sannolikheten för att deltagarna ska 

konsumera alkohol. Vidare är mängden konsumerad alkohol och riskbruks drickande lägre 

hos lagidrottande pojkar i jämförelse med riksgenomsnittet. Enbart två av tillfrågade 

respondenter uppger att de provat narkotika, vilket innebär att lagidrottande pojkar här 

ligger långt under ett riksgenomsnitt. Sammanfattat kan vi inte redogöra för ett rent 

samband mellan lagidrottande och den lägre konsumtionen av alkohol och narkotika, dock är 

respondenternas svar så pass övervägande att en tydlig tendens visar att urvalet 

lagidrottande pojkar dricker mindre alkohol och har en lägre frekvens av att prova narkotika 

än riksgenomsnittet.  

Vidare redovisar de lagidrottande pojkarnas resultat ett övertygande mönster av att deras 

aktivitet inom idrotten hjälper dem att minska vardaglig ångest och stress. Vidare uppger 

respondenterna att flertalet andra faktorer inom kategorin välbefinnande påverkas i positiv 

bemärkelse av deras lagidrottande. Studien presenterar ett siginifikant samband mellan 

lagidrottandet och den självupplevda känslan av att förebygga stress- och ångestrelaterade 

känslor. 

De främsta motiven till lagidrottande pojkars deltagande är enligt respondenterna kärlek till 

sporten samt gemenskap & lagkamrater. Forskning stöder i detta vårt resultat, då både 

Allison et al., (2005) samt Lagerbohm och Nylund (2014) beskriver att ungdomar i stor 

utsträckning använder idrotten i socialisationssyfte. Den höga andel svarskategorin ”Kärlek 

till sporten” fått anser vi vara mycket positivt sett från ett naturligt perspektiv då det visar att 

de lagidrottande pojkarna deltager och sysselsätter sig med något de uppskattar mycket högt. 

Lagidrotten visar enligt våra resultat skapa flertalet positiva effekter för de deltagande 

ungdomarna, en betydligt mindre konsumtion av både alkohol och narkotika än 

riksgenomsnittet i motsvarande ålder. Ungdomarna menar att idrotten har en bidragande 

orsak till deras psykiska välmående. Vidare anser de att idrotten är utvecklande och den 

avgörande majoriteten deltar på grund av glädjen, kärleken till sporten och gemenskapen till 

lagkamrater.  

Från vårt perspektiv anser vi att deltagandet inom lagidrotten och dess påverkan av att skapa 

flertalet viktiga positiva effekter för individen, väger så pass tungt att idrottens positiva 

inverkan borde diskuteras tydligare. Av de omfattande positiva effekter ungdomarna själva 

beskriver samt de tydliga resultaten av enkätundersökningen, bekräftas inget annat än att 

idrotten utgör en betydande del av ungdomarnas liv. Gemenskap, glädje, kärlek till sporten, 
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men också flertalet viktiga faktorer vilka kan kopplas till att vara rent förebyggande och då 

anses utgöra viktiga skyddsfaktorer mot eventuellt högre akohol- och narkotikabruk samt 

sämre välbefinnande. Därmed borde lagidrott få större utrymme och relevans inom 

professionellt socialt arbete och de positiva effekterna tas till vara på ett mer effektivt sätt.  

Vi kan inte visa på vetenskapliga signifikanta samband i alla undersökta teman, däremot 

visar resultatet av lagidrottande pojkar; en lägre alkohol- och narkotikakonsumtion, en 

gemenskap och glädje genom en inkludering och gruppdynamik samt en egen uppskattad 

fysisk hälsa och välbefinnande. En hypotetisk motsats till dessa faktorer är; en högre alkohol- 

och narkotikakonsumtion, eventuellt exkluderad i ett utanförskap samt sämre fysisk hälsa 

och välbefinnande.  

Vi tycker att vidare forskning skulle vara intressant att genomföra inom skillnaderna mellan 

lagidrott och individuella idrottsformer inom desamma teman vi har använt för denna studie. 

Även skillnader mellan olika könskategorier är något som är intressant att undersöka. 

Faktorer som social utsatthet, funktionsvariation, etnicitet och dylikt påverkar säkerligen 

också de olika effekter som lagidrott ger, att väva in dessa i en liknande studie skulle kunna 

vara intressant för vidare forskning. 

Valet av kvantitativ metod i studien föll sig naturligt utifrån syfte och frågeställningar. Hade 

vi valt en kvalitativ metod så hade vi troligen fått en djupare bild av de enskilda individernas 

upplevelser i ämnet men inte den övergripande bild av målgruppen som vi eftersträvade.  

Enkäterna som användes i studien utformades för att vara lättförståeliga och kunna kopplas 

till data insamlad av CAN. Insamlingstillfället skedde strax innan träning vilket kan ha 

resulterat i en upplevd tidsbrist hos respondenterna och ökat risken för ”slarvfel” i svars 

ifyllnaden. Alternativet var att respondenterna delgavs enkäterna vid träningstillfället men 

fick möjlighet att fylla i dem vid ett tillfälle då det fanns gott om tid och i en miljö där de 

kände sig trygga och avslappnade. Efter dialog med tränare avstod vi från detta alternativ då 

vi antog att det skulle leda till ett större bortfall. För att ytterligare stärka studiens validitet 

hade vi kunnat genomföra enkäten i skolor på samma sätt som skedde för 

jämförelsegruppen. Detta sågs dock som fel forum för eftersom studien fokuserar på lagidrott 

och problematiskt då vi hade behövt sålla bland elever som inte var aktiva inom lagidrott. 

Med ett större urval av respondenter hade vi kunnat skapa tydligare samband mellan valda 

faktorer och på ett lättare sätt använda oss av dataprogrammet SPSS för att säkerställa dessa. 

Dock anser vi att vi kan peka på samband i studiens resultat då de frekvenstabeller vi använt 

oss av framhäver en markant skillnad.  

Naturligtvis finns även flertalet andra faktorer än endast lagidrott som påverkar 

välbefinnande, alkohol- och narkotikabruk. Vi valde att bortse från många av dessa för att 

begränsa studien med hänsyn till den tidsbegränsning som fanns. Därmed går det även att 

ifrågasätt vad det är som påverkar och vad det är som påverkas. Exempelvis, motverkar 

lagidrott narkotikabruk eller är det helt enkelt vanligare att pojkar som inte brukar narkotika 

är aktiva inom lagidrott. I studien har vi dock försökt att motverka sådan sammanblandning 

genom att exempelvis fråga om vilket umgänge respondenterna föredrar och vilka de 

använder narkotika tillsammans med.  

Slutligen vill vi lyfta att de lagidrottande pojkarna i enkäten gavs möjlighet att med egna ord 

beskriva vilken betydelse deltagandet inom idrotten har för dem. Merparten av 

respondenterna valde att skriva något och det mest förekommande svaret var; ”Det betyder 

allt!”. 

 



39 

 



40 

REFERENSER 

Allisson, K. R., Dwyer, J. J. M., Goldenberg, E., Fein, A., Yoshida, K. K., & Boutilier, M. 

(2005). Male adolescents reasons for participating in physical activity, barriers to 

participation, and suggestions for increasing participation. Adolescence 40(157). Från 

http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=636cdf73

-54e7-490c-9150-e0a524694843%40sessionmgr4008 

 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl. ed.). Malmö: 

Liber. 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2017). Skolelevers drogvanor 2017. 

Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Från 

http://can.se/contentassets/ecfd5e3001d842ada7bdcfcc941bb15b/skolelevers-

drogvanor-2017.pdf  

 

de Winter, M. (2012). Socialization and Civil Society: How parents, teachers and others 

could foster a democratic way of life. Rotterdam: Sense Publishers  

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O.,(2010). Statistisk verktygslåda – 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: 

Stundentlitteratur AB. 

Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic 

review of the psychological and social benefits of participation in sport for children 

and adolescents: informing development of a conceptual model of health through 

sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10(98), 1-

21. doi:10.1186/1479-5868-10-98 

 

Ekholm, D. (2013). Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare 

Context: A Literature Rewiew. Scandinavian sport studies forum, 4, 91-120. Hämtad 

från http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:657116/FULLTEXT01.pdf 

 

Faskunger, J & Sjöblom, P. (2017). Idrottens samhällsnytta – En vetenskaplig översikt av 

idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle (FoU rapport 2017:1). Från 

Riksidrottsförbundets webbplats: 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-

samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_idrott-och-social-utveckling.pdf  

http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=636cdf73-54e7-490c-9150-e0a524694843%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=636cdf73-54e7-490c-9150-e0a524694843%40sessionmgr4008
http://can.se/contentassets/ecfd5e3001d842ada7bdcfcc941bb15b/skolelevers-drogvanor-2017.pdf
http://can.se/contentassets/ecfd5e3001d842ada7bdcfcc941bb15b/skolelevers-drogvanor-2017.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_idrott-och-social-utveckling.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/idrottens-samhallsnytta/idrottens-samhallsnytta_idrott-och-social-utveckling.pdf


41 

 

Halldorsson, V., Sigfusdottir, I. D., & Thorlindsson, T. (2014). Adolescent sport participation 

and alcohol use: The importance of sport organization and the wider social context. 

International Review for the Sociology of Sport 49 (3/4), 311–

330.doi:10.1177/1012690213507718  

 

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och 

Kultur.  

 

Hillman, H. C. & Drobes, J. D. (2012). Physical Activity and Cognitive Control: 

Implicationsfor Drug Abuse. Child Development Perspectives, 6(4), 367-373. doi: 

10.1111/cdep.12000 

 

Kulesza, M. Grossbard, J. R. Kilmer, J. Copeland, A. L. & Larimer, M. E. (2014). Take One for 

the Team? Influence of Team and Individual Sport Participation on High School 

Athlete Substance Use Patterns. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 

23(4), 217-223. doi: 10.1080/1067828X.2013.786928 

 

Lagerbohm, H & Nylund, M. (2014). Ungas motiv till fysisk aktivitet och inaktivitet 

(Avhandling för pedagogie magisterexamen, Åbo akademi, Vasa). Från 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/95702/lagerbohm_nylund.pdf?sequen

ce=2 

 

McMahon, E. M., Corcoran, P., O’Reagan, G., Keeley, H., Cannon, M., Carli, V., Wasserman, 

D. (2017). Physical activity in European adolescents and associations with anxiety, 

depression and well-being. European Child & Adolescent Psychiatry 26(1), 111-

122.doi:10.1007/s00787-016-0875-9 

 

Malmström, R & Ranch, M. (2017, 18 oktober). Samverka mot barnfetma. Uppsala Nya 

Tidning. Hämtad från http://www.unt.se/asikt/debatt/samverka-mot-barnfetma-

4790752.aspx  

 

Riksidrottsförbundet (2017). Idrotten i siffror - 2016. Stockholm. Riksidrottsförbundet. Från 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_s

iffror_rf_2016.pdf 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/95702/lagerbohm_nylund.pdf?sequence=2
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/95702/lagerbohm_nylund.pdf?sequence=2
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_siffror_rf_2016.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_siffror_rf_2016.pdf


42 

Rissanen, R. (2013) SPSS manual. Instutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Hämtad 

från file:///C:/Users/Emma/Downloads/SPSS%20Manual%202013%20(2).pdf 

 

Svensson, R. (2004). Social control and socialisation: The role of morality as a social 

mechanism in adolescent deviant behaviour (Doctoral dissertation, Stockholms 

University, Department of Sociology). 

 

Socialstyrelsen. (2017). Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 

Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnoc

hungavuxna 

 

Tisell, S. (2018, 16 februari) Hjärnforskaren: ”Sociala medier orsaken till ungas psykiska 

ohälsa”. Svenska Dagbladet [SvD]. Hämtad från https://www.svd.se/hjarnforskaren-

ungas-psykiska-ohalsa--var-tids-stora-samhallsproblem 

 

Veliz, P., Boyd, CJ., & McCabe, SE. (2016). Nonmedical Prescription Opioid and Heroin Use 

Among Adolescents Who Engage in Sports and Exercise. Pediatrics, 138(2).doi: 

10.1542/peds.2016-0677 

 

Wagnsson, S. (2009). Föreningsidrott som socialisationsmiljö: En studie av idrottens 

betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling (Doktorsavhandling, 

Karlstad universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten). Från http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:274437/FULLTEXT01.pdfPedagogik 

 

../Downloads/SPSS%20Manual%202013%20(2).pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:274437/FULLTEXT01.pdfPedagogik
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:274437/FULLTEXT01.pdfPedagogik


 1  

MISSIVBREV 

Hej! 
 

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens högskola (MDH). Vi börjar närma oss 
slutet av vår utbildning och för närvarande arbetar vi med vårt examensarbete (c-
uppsats). 
 

Vi kontaktar er för att vi i vårt arbete vill undersöka om idrotten hjälper till att 
motverka alkohol och narkotikabruk hos idrottande ungdomar. Samt studera 
anledningar till varför ungdomar idrottar och hur det påverkar deras välmående. 
Detta har vi tänkt göra genom att samla in enkäter från idrottsutövande pojkar i 
åldrarna 15-18 år och därför undrar vi om det finns möjlighet att samla in enkäter 
från deltagare i just er idrottsförening. 
 

Det konkreta syftet med vår studie är att se vilka vanor idrottande pojkar har 
gällande alkohol och narkotika, samt att undersöka om aktivt idrottande kan anses 
utgöra en preventiv faktor för dessa ungdomars alkohol och narkotikabruk. Vi vill 
även undersöka vilka de främsta bidragande faktorerna är till pojkarnas idrottande, 
för att från deras perspektiv skapa en bild av varför de idrottar samt hur idrotten 
påverkar deras välbefinnande 
 

Enkäter och resultat kommer att hanteras utifrån de forskningsetiska principerna, 
det innebär att deltagarna kommer att vara helt anonyma under hela processen och 
att allt deltagande är frivilligt. 
Inhämtad information kommer enbart att användas i forskningssyfte för vårt 
examensarbete och vi kommer att sekretesskydda deltagarna genom att vi i arbetet 
varken nämner deltagarnas klubbtillhörighet eller någon annan information som kan 
anses känslig.   
 

Själva har vi ett stort intresse och engagemang gällande idrott, vår utgångspunkt i 
arbetet är att idrott har en allmän positiv inverkan på de aktiva ungdomarna. Vi 
arbetar utifrån hypotesen att idrott kan skapa och bidra till att ungas förutsättningar 
förbättras på många olika nivåer även utanför fotbollsplan, tennishallen eller 
ishockeyrinken.  
 

Enkäten beräknas ta cirka 5-10 minuter att fylla i. 
 

Vi besöker er gärna under någon av era träningstider eller vid annat passande tillfälle 
för att genomföra studien. 
 

Vi är mycket tacksamma om er idrottsförening har möjlighet att låta era spelare 
genomföra denna enkät.  
 

Marcus Swartling    Handledare; Linnea Bruno 
07X- XXX XXXX   Mail 
Mail 

Simon Almstedt 
 

Mail
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ENKÄT 
 
 
Din ålder__________ 

 

 

 
1. Hur många träningspass (inklusive matcher) genomför du i genomsnitt under en 
vecka? (I och med att ett pass kan variera i tid, har vi till din hjälp angett både minuter eller 
timmar, välj det som stämmer bäst) 

 

ⵔ 1-2 träningspass/match (0-120 min, upp till två tim) 

ⵔ 3-4 träningspass/match (121-240 min, ca 2-4 tim) 

ⵔ 5-6 träningspass/match (241-360 min, ca 4-6 tim) 

ⵔ 7-8 träningspass/match (361-480 min, ca 6-8 tim) 

ⵔ 9 eller fler träningspass/match (481 eller mer, 8 tim eller mer) 

 

 

 

 
2. Vilken orsaker finns till att du tränar? (Det går bra att kryssa i flera svarsalternativ) 
 

ⵔ Idrotten är ett sätt för mig att umgås med mina vänner 

ⵔ Jag tränar för att jag i framtiden vill kunna försörja mig på min sport 

ⵔ Idrotten håller mig i god fysisk form 

ⵔ Idrotten håller mig i god psykisk form  

ⵔ Jag tränar för att det är roligt 

ⵔ Idrotten stärker min personlighet (identitet, självbild, “den jag är,vill vara, och ser mig 

som”) 

ⵔ Press från omgivning, (t.ex. föräldrar, vänner eller tränare) 

ⵔ Annat_______________________________________________________________ 

 

 

 

 
3. Vad är det viktigaste och motiverar dig mest till att träna? (ange max 2 alternativ, de 
som du anser viktigast) 

 

ⵔ Gemenskapen & lagkamraterna  

ⵔ Jag märker en positiv skillnad i mitt välbefinnande när jag tränar 

ⵔ Kärleken till sporten/idrotten 

ⵔ Drivkraften att utvecklas och bli bättre 

ⵔ Behovet av stöd/förebilder via ledare och tränare  
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4. Har du någon gång druckit alkohol? (som ex. starköl, starkcider, vin, sprit) 

 
Räkna inte med drycker under 3,5 % som exempelvis lättöl eller svag cider.  
Markera med ett eller flera kryss.  
 

ⵔ Nej  

ⵔ Ja, under de senaste 30 dagarna  

ⵔ Ja, under de senaste 12 månaderna  

ⵔ Ja, för mer än 12 månader sedan 

 
 
 

 
5. Ungefär hur ofta har du druckit alkohol (starkare än 3,5 % som starköl, vin, sprit 
mm) under de senaste 12 månaderna? 
 

ⵔ Dricker inte alkohol 

ⵔ 3 gånger i veckan eller oftare 

ⵔ 2 gånger i veckan 

ⵔ 1 gång i veckan  

ⵔ 2-3 gånger i månaden  

ⵔ 1 gång i månaden  

ⵔ 2-6 gånger de senaste 12 månaderna  

ⵔ 1 gång de senaste 12 månaderna  

 

 

 

 
6. Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Ungefär hur mycket alkohol (starkare än 
3,5 % som starköl, cider, vin, sprit mm) har du druckit vid varje tillfälle?  
 

ⵔ Dricker inte alkohol 

ⵔ 1 glas eller mindre  

ⵔ 1 liten burk/flaska öl el. cider (33 cl) motsvarande 4 cl starksprit. 

ⵔ 1 stor burk/flaska (2 små burkar/flaskor) motsvarande 8 cl starksprit 

ⵔ 2 stora burkar/flaskor (3 små burkar/flaskor) motsvarande 16 cl starksprit 

ⵔ 3-4 stora burkar/flaskor (4-6 små burkar/flaskor) motsvarande 17-24 cl starksprit 

ⵔ 5-7 stora burkar/flaskor (7-11 små burkar/flaskor) 25-44 cl starksprit 

ⵔ 8 stora burkar/flaskor eller mer (12 små burkar/flaskor eller mer) 45+cl starksprit 

 
(För beräkning av vin; 1 glas vin motsvarar ca 6 cl starksprit, beräkna antal glas x 6 cl = din 
konsumtion i starksprit. Exempel 4 glas vin x 6 = 24 cl starksprit) 
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7. Hur många av dina vänner? 
                     
a) ...dricker sig berusade? 

ⵔ Ingen             ⵔ Någon enstaka      ⵔ En del        ⵔ De flesta          ⵔ Vet ej 

 

 
b) ...har provat narkotika? 

ⵔ Ingen              ⵔ Någon enstaka     ⵔ  En del       ⵔ De flesta           ⵔ Vet ej 

 

 

 

8. Om du dricker alkohol, hur ofta dricker du alkohol tillsammans med lagkamrater? 
 

ⵔ Jag dricker inte alkohol  

ⵔ Jag dricker inte alkohol med mina lagkamrater  

ⵔ 3 gånger i veckan eller oftare 

ⵔ 2 gånger i veckan 

ⵔ 1 gång i veckan  

ⵔ 2-3 gånger i månaden  

ⵔ 1 gång i månaden  

ⵔ 2-6 gånger de senaste 12 månaderna  

ⵔ 1 gång de senaste 12 månaderna  

 

 

 

 

 

 
9.  Har du någon gång använt narkotika?  

 

ⵔ Nej 

ⵔ Ja, under de senaste 30 dagarna 

ⵔ Ja, under de senaste 12 månaderna  

ⵔ Ja, för mer än 12 månader sedan 
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10. Om du har använt /provat narkotika, vilket eller vilka slag av narkotika har du 
använt? (fler svar kan anges) 
 

ⵔ Använder inte narkotika. 

ⵔ Hasch / Marijuana / Spice (eller liknande rökmixar)  

ⵔ Amfetamin / Kokain / Ecstasy / LSD, psykedeliska svampar eller andra hallucinogener  

ⵔ Receptbelagda sömn-/lugnande medel alternativt smärtstillande medel utan 

läkarordination, tillexempelt (Stilnoct, Stesolid, Imovane, Oxascand) alternativt (Tramadol, 
Citodon, Oxycodone).  

ⵔ Heroin  

ⵔ Anabola steroider (utan läkarordination) 

ⵔ Annan typ___________ 

ⵔ Vet ej 

 

 
 
 
11. Om du har provat narkotika, hur ofta har det skett under de senaste 12 månaderna. 
 

ⵔ Använder inte narkotika. 

ⵔ 3 gånger i veckan eller oftare 

ⵔ 2 gånger i veckan 

ⵔ 1 gång i veckan  

ⵔ 2-3 gånger i månaden  

ⵔ 1 gång i månaden  

ⵔ 2-6 gånger de senaste 12 månaderna  

ⵔ 1 gång de senaste 12 månaderna  

 

 

 
12. Om du har använt narkotika, hur ofta använder narkotika tillsammans med 
lagkamrater?  
 

ⵔ Jag använder inte och har inte använt narkotika. 

ⵔ Jag använder inte narkotika tillsammans med mina lagkamrater  

ⵔ 3 gånger i veckan eller oftare 

ⵔ 2 gånger i veckan 

ⵔ 1 gång i veckan  

ⵔ 2-3 gånger i månaden  

ⵔ 1 gång i månaden  

ⵔ 2-6 gånger de senaste 12 månaderna  

ⵔ 1 gång de senaste 12 månaderna  
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13. Om du använt narkotika, i vilket sammanhang har du vanligtvis använt droger? 
(ange det alternativ du anser passar bäst) 
 

ⵔ Fest tillsammans med lagkamrater 

ⵔ Fest med skol eller klasskompisar 

ⵔ Tillsammans med andra kompisar utanför idrotten eller skolan 

ⵔ Någon familjemedlem eller partner. 

ⵔ Ensam 

ⵔ Vill inte uppge 

 

 

 
14. Hur nöjd är du vanligtvis med….(ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

a) ...din hälsa? 

 
    Mycket nöjd          Nöjd        Varken nöjd eller missnöjd       Missnöjd        Mycket missnöjd 
 

b) ...dig själv? 

 
    Mycket nöjd          Nöjd        Varken nöjd eller missnöjd       Missnöjd        Mycket missnöjd 
 

 

 
15. Påverkar din träning hur nöjd du är med dig själv? (kryssa det alternativ som passar 
bäst, vill du kan du utveckla kort med egna ord) 
 

ⵔ Ja, positivt genom att________________________ 

 

ⵔ Ja, negativt genom att_______________________ 

 

ⵔ Nej 

 

 

 

16. Jag trivs bäst, känner mig bekväm och uppskattad, när jag umgås med... 
(välj två alternativ som passar bäst) 
 

ⵔ Mina lagkamrater 

ⵔ Mina klasskompisar från skolan 

ⵔ Andra kompisar vid sidan av skolan och idrotten 

ⵔ Släkt och familj 

ⵔ Annat alternativ_________________________________________________ 
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17. Anser du att din träning påverkar ditt humör? 

 

ⵔ Ja, positivt 

ⵔ Ja, negativt 

ⵔ Nej  

 

 

 

 

 

 

 
18. Anser du att ditt självförtroende ökar av att du deltar i idrott? 

 

ⵔ Ja 

ⵔ Nej 

ⵔ Varken eller 

 
 
 
 
 
 
19. Känner du negativ press att träna vid dom tillfällena du egentligen inte vill?  

 

ⵔ Har aldrig hänt 

ⵔ Någon enstaka gång 

ⵔ Händer ibland  

ⵔ Relativt ofta 

ⵔ I stort sett alltid 

 

 

 

 

20. Anser du att träning hjälper dig att minska upplevd ångest eller stress i din 
vardag? 

 

ⵔ Ja 

ⵔ Nej 

ⵔ Varken eller 
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21. Om du någon gång varit ofrivilligt borta från ditt idrottande över en längre tid, 
exempelvis vid skada, sjukdom eller resa. Påverkade det dig genom att? 
(Välj de alternativ som passar bäst, max 3 svar) 
 

ⵔ Det var skönt att vila från träningen ett tag 

ⵔ Det var ingen större skillnad, jag har andra intressen. 

ⵔ Det var jobbigt, mest saknade jag mina lagkamrater. 

ⵔ Det var frustrerande, jag saknade att träna nästan varje dag. 

ⵔ Det var påfrestande jag saknade både lagkamrater och idrotten. 

ⵔ Jag var stressad över att inte kunna bidra till laget. 

ⵔ Jag var stressad över att jag skulle hamna efter i utveckling 

ⵔ Ingen av ovanstående 

 

 

 

 

 

22. Försök beskriva med några ord vad idrotten betyder för dig: 

 

 

 

 

 

23. Har Du några synpunkter på frågorna eller något Du vill tillägga? Skriv gärna och 
berätta om det här:  
 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


