
 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

SPEL OM PENGAR OCH 
ALKOHOLBRUK BLAND 
LAGIDROTTANDE MÄN 

En kvantitativ studie som kartlägger omfattning av pengaspelande och 
alkoholbruk samt samband mellan dem. 

ROBIN NILSSON 

 

Folkhälsovetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Folkhälsoprogrammet 
Examensarbete i folkhälsovetenskap 
FHA032 

Handledare: Rebecka Husdal  
Examinator: Peter Larm 
 
Seminariedatum: 2018-04-26 
Betygsdatum: 2018-05-18 

 



SAMMANFATTNING 

Spel om pengar respektive alkoholbruk är två folkhälsoproblem som bidrar till flertalet 

sjukdomar och omfattande samhällskostnader. Ungefär 58 procent av befolkningen hade 

2015 spelat om pengar under senaste året. I Sverige har ungefär 80 procent av den vuxna 

befolkningen brukat alkohol under den senaste månaden. Att vara aktiv inom lagidrott har 

visat sig vara en potentiell faktor för att bruka alkohol och spela om pengar. Syftet med 

studien var att kartlägga pengaspelande och alkoholbruk bland lagidrottande män i 

Västmanlands län och huruvida det finns något samband mellan spel om pengar och 

alkoholbruk. Studien var av kvantitativ metod och en tvärsnittsdesign användes. Kvantitativa 

data insamlades genom enkäter från 100 respondenter med en svarsfrekvens på 97 procent 

från åtta föreningar i Västmanlands län. Data analyserades genom deskriptiv analys och chi-2 

tester i statistikprogrammet SPSS. Resultatet påvisade att de flesta hade spelat om pengar 

någon gång under det senaste året. Det framkom också att de flesta hade brukat alkohol 

senaste året. Resultatet påvisade även att det fanns samband mellan spel om pengar och 

alkoholbruk. Social kognitiv teori har använts för att djupare förklara möjliga motiv till varför 

lagidrottare börjar spela om pengar och hur beteendet tas efter från en individ till en annan. 

Nyckelord: Alkoholbruk, lagidrottare, social kognitiv teori, spel om pengar. 

  



ABSTRACT 

Gambling and alcohol use are two public health problems that contribute to most diseases 

and extensive costs for the society. In year 2015, about 58 per cent of the adult population in 

Sweden had been gambling sometime in the past year. In Sweden approximately, 80 per cent 

has used alcohol in the last month. Being active in team sport has proved to be a potential 

factor in the use of alcohol and gambling. The purpose of the study was to describe the 

gambling habits and alcohol use among male team athletes in Västmanland and whether 

there are any associations between gambling and alcohol use. The study was of quantitative 

method and a cross-sectional design was used. Quantitative data were collected through 

questionnaires from 100 respondents with a response rate of 97 percent from eight sport 

associations in Västmanland. Data was analyzed through descriptive analysis and Chi-2 Tests 

in statistical programme SPSS. The results demonstrated that most had gambled sometime in 

past year. It was also revealed that most had used alcohol past year. The result also 

demonstrated that there were associations between gambling and alcohol use. Social 

cognitive theory has been used to more deeply explain possible motivations for why team 

athletes start gambling and how the behavior is taken after from one individual to another 

individual. 

Keywords: Alcohol use, gambling, social cognitive theory, team athletes.  
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1 INTRODUKTION 

Problem med spel om pengar är ett folkhälsoproblem som kan leda till skada för relationer, 

välmående och ekonomi. De som får problem med att spela för mycket drabbar individen 

själv, deras familj och närstående samt samhället. I samband med att tekniken har utvecklats 

genom internet och smarttelefoner, har möjligheten att spela var och när som helst också 

tillkommit samtidigt som utbudet av spel har breddats. Skadligt alkoholbruk är också ett 

folkhälsoproblem och drabbar förutom individen själv även personer i hens närhet och 

samhället. Forskning har visat att det finns samband mellan spel om pengar och alkoholbruk 

och dessa faktorer bidrar till en ökad ojämlikhet i hälsa bland befolkningen. Intresset för att 

göra en uppsats om spel om pengar och alkoholbruk växte fram efter att en rapport hade lästs 

angående en studie som har gjorts rörande spel om pengar bland elitidrottare inom lagidrott 

där även frågor angående alkoholvanor togs upp. Även det faktum att problem med spel om 

pengar samt skadligt alkoholbruk är folkhälsoproblem bidrog ytterligare till intresset. Vilket 

resulterade i valet att göra en uppsats om att undersöka omfattningen av spel om pengar och 

alkoholbruk samt om det finns något samband mellan spel om pengar och alkoholbruk bland 

lagidrottande män i Västmanlands län. 
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2 BAKGRUND 

Ett av de 11 prioriterade målområdena för folkhälsa i propositionen En förnyad 

folkhälsopolitik är målområde 11 som handlar om tobak, alkohol, narkotika, doping. Det tas 

upp att riskspelande är vanligare i sårbara grupper som t.ex. unga män med utländsk 

bakgrund jämfört med befolkningen i stort (2007/08:110). Agenda 2030 antogs år 2015 av 

världens ledare däribland Sverige och de har förbundit sig till de 17 globala målen och 169 

delmålen i syfte att bland annat avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och 

orättvisor globalt, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Mål 3 är hälsa och 

välbefinnande och delmål 3.5 handlar om att stärka insatserna för prevention och behandling 

av skadligt alkoholbruk, narkotikamissbruk samt drogmissbruk (United Nations, 2015). 

Regeringen fattade år 2016 beslutet att folkhälsomyndigheten skulle genomföra insatser i 

syfte att förebygga spelproblem på nationell, regional och lokal nivå. De hade i uppdrag att 

skapa och sprida ett nationellt kunskapsstöd angående spelproblem och hur man kan arbeta 

förebyggande. De skulle också arbeta för samordning på nationell nivå samt fördela medel till 

förebyggande arbete mot spelproblem och fortsätta med Swelogs. Swelogs är en 

befolkningsstudie som bidrar med att kartlägga omfattningen av spel om pengar och 

spelproblem bland befolkningen i Sverige. I beslutet nämns det att individer med 

spelproblem brukar mer alkohol, narkotika och tobak än andra grupper bland befolkningen 

samt att samband mellan problem med spel om pengar och psykisk ohälsa existerar. Det tas 

även upp att det inom idrotten förekommer en allmän spelkultur som kan bidra till 

problemspelande och som en riskfaktor för att idrottsresultat kan komma att påverkas i 

pengasyfte, även kallat match-fixning (Regeringen, 2016). Folkhälsomyndighetens uppdrag 

att skapa och sprida ett nationellt kunskapsstöd har resulterat i att hemsidan spelprevention 

skapats där kunskap återfinns om spelproblem, spel om pengar och förebyggande arbete om 

problem med spel om pengar (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

2.1 Förekomst av spel om pengar och alkoholbruk 

År 2015 hade ca 58 % av befolkningen spelat om pengar någon gång de senaste 12 månaderna 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b). En systematisk översikt tar upp att prevalensen av 

spelproblem varierar från 0,12 % till 5,8 % bland befolkningen i olika länder världen över. 

Vissa av studierna mäter prevalensen från 14 års ålder och uppåt och somliga studier 

innefattas endast 18 år och äldre (Calado & Griffiths, 2016). I Sverige har ca två procent av 

befolkningen spelproblem och ungefär 31 000 av dem har allvarliga spelproblem. Samtidigt 

beräknas det att ungefär 170 000 individer lever tillsammans med personer som har 

spelproblem och av dem är ca 82 000 barn (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Under senare år 

har andelen som spelar om pengar och problemspelande minskat något dock har andelen 

med allvarliga spelproblem varit relativt stabil. Idag spelar färre individer för en större 

summa än tidigare (Folkhälsomyndigheten, 2017d). Huvudsakliga anledningarna till detta 

tycks vara att intresset för traditionella spelformer har minskat. Särskilt då det idag finns fler 

sätt att underhålla sig på och att attityderna till spel om pengar är mer negativa idag än 

tidigare. Däremot har onlinekasinon och spelautomater online bidragit till omfattande 



3 

problem för de som använder sig av dessa spelformer (SOU 2017:30, 2017). Problemspelande 

är vanligast bland individer med låg inkomst, ensamstående män, kvinnor som bor utanför 

storstäderna och personer med låg utbildning vilket bidrar till ökad ojämlikhet i hälsa bland 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2017d). 

I Sverige är spel om pengar lagligt från 18 års ålder trots det har en fjärdedel av killarna och 

en femtedel av tjejerna i åldrarna 16–17 år spelat om pengar någon gång under de senaste 12 

månaderna (Folkhälsomyndigheten, 2017c) 

Under 2010 hade ungefär 38 % av världens befolkning i åldern 15 år och äldre brukat alkohol 

någon gång under de senaste 12 månaderna. Effekter kopplade till alkohol rankades 2010 

som en av de fem största riskfaktorerna för fler än 200 olika sjukdomar och 

funktionsnedsättningar. Alkohol ligger även bakom cirka 6 % av alla dödsfall i världen vilket 

är ungefär 3,3 miljarder individer (WHO, 2014). Alkohol är det mest förekommande 

berusningsmedlet i Sverige och ca 80 % av alla vuxna i Sverige har brukat alkohol någon gång 

under den senaste månaden. År 2013 hade ca 6 % av den svenska befolkningen i vuxen ålder i 

Sverige ett alkoholberoende eller missbruk och år 2014 hade ca 16 procent av den svenska 

befolkningen i vuxen ålder ett riskbruk av alkohol (CAN, 2016). Enligt Sveriges alkohollag får 

alkohol serveras till individer över 18 år och får endast säljas till individer över 20 år (SFS 

2010:1622). ändock har ca 12 % av killarna och 11 % av tjejerna i årskurs 9 i Sverige druckit 

minst ett glas alkohol i åldern 13 år eller yngre (CAN, 2017).  

2.2 Spel om pengar 

Spel om pengar definieras enligt folkhälsomyndigheten som spel där pengar satsas och 

slumpen inverkar. Spelformer såsom spelmaskiner, bingo, lotter, sportspel, kasinospel och 

spel som innefattar nummer som exempelvis lotto samt hästrelaterade spel som till exempel 

trav (folkhälsomyndigheten, 2017c). Enligt en rapport som har undersökt över 200 

prevalensstudier var de vanligaste spelen relaterade till spelproblem, kasinospel, 

spelmaskiner, sportspel, häst/hundspel, poker, nätspel samt att spela flera olika spel 

(Williams, Volberg & Stevens, 2012). I Sverige är de tre vanligaste begreppen för att beskriva 

omfattningen av pengaspel, spelproblem, spelmissbruk och spelberoende (Binde & 

Forsström, 2015). 

2.2.1 Konsekvenser 

De som är närstående till individer med spelproblem drabbas ofta genom nedsatt ekonomi, 

tvister, psykisk ohälsa och stress. Spelproblem är ett folkhälsoproblem då det är fler än en 

procent av befolkningen som har spelproblem, de negativa konsekvenserna för hälsan, 

sociala relationerna, ekonomin och samhället är allvarliga, det bidrar till en ökad ojämlikhet i 

hälsa samt att det går att förebygga spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017c). 

Spelproblem kan definieras som svårigheter att begränsa tiden eller pengarna som spenderas 

på pengaspel som också leder till negativa konsekvenser för individen själv, andra eller för 

samhället (Gambling Research Australia, 2005). Spelmissbruk menar Binde, (2013) betyder 



4 

omfattande spelande som har negativa följdriktigheter främst socialt till skillnad från 

”beroende” som avser biologiska och medicinska faktorer. Spelberoende definieras enligt 

Binde, (2013) som en allvarlig beskaffenhet av spelproblem och spelandet är en stor del av 

individens liv och omfattande negativa konsekvenser såsom ekonomiska problem, 

skuldsättning, omfattande psykisk stress, att inte kunna sköta studier eller arbete samt ett 

socialt liv i spillror. Spelberoende är en psykiatrisk diagnos och kan liknas vid alkohol- och 

narkotikaberoende. 

2.3 Alkohol 

I svensk alkohollag (2010:1622) avses alkohol som etylalkohol. Alkohol är också en 

psykoaktiv substans som har beroendeframkallande egenskaper som har brukats i flera olika 

kulturer under flera århundraden (WHO, 2014). Psykoaktiv substans är en drog som ger en 

psykologisk effekt (Socialstyrelsen, 2014).  

2.3.1 Konsekvenser 

Bruk av alkohol kan bidra till att brukaren får folksjukdomar såsom exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, olika cancertyper, skrumplever och diabetes. Risken att drabbas av flera 

alkoholrelaterade sjukdomar såsom prostatacancer, bukspottskörtelinflammation, 

skrumplever och diabetes ökar med ett ökat alkoholbruk. Viss forskning har pekat på att en 

måttlig mängd alkoholbruk kan ha positiv effekt på exempelvis njurcancer, diabetes typ-2, 

högt blodtryck hos kvinnor, kranskärlsjukdom och stroke (Shield, Perry & Rehm, 2013). 

Alkohol kan också drabba andra än brukaren själv, exempelvis i Sverige anser ungefär 16 % 

av brukarens närstående att de drabbas negativt av hens alkoholbruk. Andra skador på grund 

av alkohol som drabbar de som inte dricker den själv kan vara fosterskador, trafikrelaterade 

olyckor, skadegörelse på egendom samt psykisk och fysisk misshandel 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Enligt de beräkningar som gjorts vårdas ca 20 000 individer 

i Sverige för alkoholmissbruk och ungefär 2000 individer avlider årligen på grund av 

missbruk av alkohol. Enligt differentiella beräkningar kostar alkoholen cirka 20–160 

miljarder årligen i Sverige, vilket exempelvis omfattar förtidspensionering, sjukfrånvaro och 

sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Alkoholmissbruk innebär att alkoholbruket bidrar till negativa konsekvenser angående den 

psykiska, fysiska och sociala hälsan (Bush, Kivlahan, Mcdonell, Fihn & Bradley, 1998). För att 

klassas som ett Alkoholmissbruk ska ett av fyra kriterier vara uppfyllt. Ett av kriterierna är 

frekvent bruk av alkohol som leder till misslyckande att utföra sina uppgifter på arbetet, i 

hemmet eller i skolan. Andra kriteriet är, Frekvent bruk av alkohol i riskabla situationer till 

exempel vid bilkörning eller på arbetet. Tredje kriteriet innebär, Frekventa kontakter med 

rättsväsendet på grund av missbruket. Det fjärde kriteriet inbegriper, Fortsatt bruk av 

alkohol trots återkommande problematiker.  

Ett Alkoholberoende är ett sjukdomstillstånd som inbegriper problematiker att styra 

alkoholintaget och en nedsatt funktion fysiskt, psykiskt och socialt som beror på effekter av 
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alkoholbruk. De kriterier som har med alkoholberoende att göra är starkt sug eller känna sig 

tvingad att bruka alkohol, problematiker att styra alkoholdrickandet, en ökad 

alkoholtolerans, symptom angående abstinens, minskad lust att göra andra saker till orsak av 

alkohol samt att en fortsätter att dricka alkohol trots psykiska eller fysiska hälsovådligheter. 

Om minst tre kriterier av dessa kriterier uppfylls finns ett alkoholberoende 

(Läkemedelsboken, 2018).  

Riskbruk definieras som ett alkoholbruk som om brukmönstret fortlöper leder till en ökad 

risk för att drabbas av negativa hälsokonsekvenser såsom fysiska eller sociala skador för 

brukaren eller andra (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001). Ett sätt att mäta 

en individs riskbruk för alkohol är att låta hen göra ett The Alcohol Use Disorders 

Identification Test Consumption questions [AUDIT-C]. Vilket består av de tre första frågorna 

i The Alcohol Use Disorders Identification Test [AUDIT] som handlar om brukmönster 

såsom frekvens och kvantitet på drickandet. En man anses inneha riskbruk av alkohol då han 

har fem poäng eller mer och en kvinna anses inneha ett riskbruk då hon har fyra poäng eller 

mer på AUDIT-C (Bush, Kivlahan, Mcdonell, Fihn & Bradley, 1998). Att ha ett riskbruk kan 

också vara att en man dricker mer än 14 ”glas” och kvinnor 9 ”glas” per vecka eller när en 

man dricker mer än 5 ”glas” eller en kvinna 4 ”glas” vid ett och samma tillfälle (Andersson, 

Bendtsen & Spak, 2010) 

2.4 Samband mellan spel om pengar och alkohol 

Enligt en systematisk översikt och meta-analys av longitudinella studier är alkoholbruk en 

riskfaktor för att utveckla spelproblem (Dowling, Merkouris, Greenwood, Oldenhof, 

Toumbourou & Youssef, 2016). Individer som riskbrukar alkohol är i många fall även i 

riskzonen om spel om pengar och vise versa. Problem om spel om pengar och riskbruk av 

alkohol är riskfaktorer för varandra och stärker varandra genom att när omfattningen av den 

ena ökar, exempelvis riskbruk av alkohol, är det sannolikt att även spelproblemen ökar. 

Riskbruk av alkohol ökar också risken för att bli problemspelare samtidigt bidrar 

spelproblem till en ökad risk för att få ett riskbruk av alkohol. Riskbruk av alkohol försvårar 

för individen att komma ur sitt spelproblem. Att bruka alkohol i samband med spel om 

pengar är vanligt vid pokerspel på klubbar, kasinospel och spelautomater vid pubar och det 

ökar risken för att få spelproblem. Att vara i riskzonen om spel om pengar eller att ha ett 

riskbruk av alkohol ökar risken för att individen upplever sin hälsa eller psykiska välmående 

som sämre jämfört med individer som inte är i riskzonen om spel om pengar eller har ett 

riskbruk av alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2017b). 

2.5 Idrottares pengaspelande och alkoholbruk 

I en rapport visade resultatet att det bland vuxna elitherrlagidrottare förekom en större andel 

som spelade om pengar jämfört med övriga svenska befolkningen bland män i åldern 18–40 

år. Bland elitdamlagidrottare var det däremot något mindre andel som hade spelat om 

pengar jämfört med övriga svenska befolkningen bland kvinnor i åldern 18–40 år. 11 % av 
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elitherrlagidrottarna och 1 % av elitdamlagidrottarna hade spelproblem. Rapporten visade 

även att risken för elitherrlagidrottare att ha ett problem med spel om pengar är två och en 

halv gång större om man har ett riskbruk av alkohol (Vinberg, Rosendahl, Durbeej & Denhov, 

2017). I en europeisk studie som undersökte prevalensen av spel om pengar och spelproblem 

bland idrottare i olika europeiska länder visade det sig att ca 8 % av idrottarna hade 

spelproblem och ca 57 % hade någon gång under det senaste året spelat om pengar (Grall-

Bronnec et al., 2016). 

I en engelsk studie tog fotbollsspelare upp att en vanlig anledning till att börja spela om 

pengar och även fortsätta att spela om pengar är den sociala aspekten av pengaspelande. 

Genom exempelvis att de före eller efter träningar gick till spelställen för att spela 

tillsammans med lagkamrater, för att sedan gradvis öka till att spela tillsammans på kasinon 

eller hästloppsbanor. De nämnde också att pengaspel ansågs vara en viktig del av att vara 

professionell fotbollsspelare och att det var ett sätt att bekanta sig med äldre fotbollsspelare 

som de tidigare att sett upp till. För att hantera stress samt personliga och arbetsrelaterade 

problem spelade vissa av fotbollsspelarna om pengar då det ansågs som en accepterad 

aktivitet bland fotbollsspelare samt att det passade deras bild av hur en professionell 

fotbollsspelare agerar. Några tog också upp att de spelade om pengar för att de hade tråkigt. 

Alla respondenter nämnde att pengaspelandet till en början var en social aktivitet för att 

sedan övergå till att de spelade i ensamhet (Lim, Bowden-Jones, Salinas, Price, Goodwin, 

Geddes & Rogers, 2016). Andra påverkansfaktorer för spel om pengar bland idrottare är att 

de trodde sig ha större kontroll över resultatet på grund av att de själva utövade idrotten. 

Impulsivitet visade sig också vara relaterat till problemspelare och omfattningen av 

problemspelande (Grall-Bronnec et al. 2016).  

En systematisk kvalitativ sammanställning visar att lagidrottare i högre utsträckning brukar 

alkohol än individuella idrottare. Det visade sig också att idrottare som tävlade på länsnivå i 

högre utsträckning hade brukat alkohol jämfört med idrottare som tävlade på internationell- 

och nationellnivå. De hade också brukat alkohol i större omfattning i jämförelse med 

individer som idrottar med syfte att motionera och umgås med andra individer. De tar också 

upp att det finns studier som visar att idrottspersoner anser att alkoholbruk är väsentligt för 

att stärka lagsammanhållningen (Zhou & Heim, 2014). I en svensk/nordisk miljö tas det upp 

att då idrottaren starkt identifierar sig som idrottare samt/eller lägger stor vikt vid 

lagsammanhållningen ökar risken för omfattande alkoholbruk. Idrottande män anser i högre 

omfattning att de brukar alkohol för sociala anledningar samtidigt är det vanligare hos 

idrottare kvinnor att de brukar alkohol för att hantera svårigheter och utmaningar. 

Potentiella konsekvenser av omfattande alkoholbruk bland idrottare är exempelvis 

depression, ångest och andra psykiska mödor. Det kan också leda till vandalisering, 

rattfylleri, och andra våldsamheter. Idrottare nämner att de ofta förknippar alkoholbruk som 

något positivt eller skattar negativa konsekvenser som mer positivt än de som inte idrottar. 

Idrottarna menar också att det är tveksamt att idrottande har en preventiv effekt på 

alkoholbruk (Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). 
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2.5.1 Fysiologiska konsekvenser 

Påverkan av alkohol i samband med idrottsutövande försämrar neuromotoriska förmågan 

vilket exempelvis innefattar koncentration, koordination, precision och reaktion. Små doser 

av alkohol kan däremot ha en lugnande och avstressande effekt, därav är det förbjudet i 

idrotter där precision är väsentligt. Det bidrar också till en ökad skaderisk, än mer i samband 

med utmattning. Alkoholbruk påverkar också uthållighetsprestationen negativt genom 

minskad tillgång till kolhydrat, mer mjölksyra, uttorkning samt försämrad 

temperaturreglering i kroppen. Även dagen efter alkoholbruk är den neuromotoriska 

förmågan nedsatt särskilt vid mer omfattande aktiviteter och med yttre faktorer som 

inverkar, exempelvis publikljud. Det betyder även att förmågan att skyndsamt och 

framgångsrikt klara av mentalt svåra uppgifter är rejält nedsatt. Dessa förmågor är väsentliga 

i exempelvis lagidrotter. (Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). 

2.6 Teoretisk utgångpunkt 

2.6.1 Social kognitiv teori 

Social kognitiv teori handlar om att beteende, omgivning och personliga faktorer fungerar 

gemensamt och inverkar på varandra (Bandura, 1997). Det finns tre aspekter för att beskriva 

samspelet mellan beteende och omgivning vilka är förväntningar, lärande genom 

observation, och self-efficacy (Nutbeam & Harris, 2004).  

Förväntningar handlar om hur väl individen kan värdera och förespå utfallet av ett visst 

beteende. Individen förstärker sina förväntningar genom att de förstår att ett visst beteende 

leder till ett specifikt utfall (Nutbeam & Harris, 2004). Om individen förmodar att ett visst 

beteende leder till ett positivt utfall som hen skattar högt, är det mer sannolikt att individen 

påbörjar, fortsätter eller avslutar beteendet (Bandura, 1989).  

Lärande genom observation inbegriper att individen lär sig och kommer ihåg vissa 

beteenden genom att observera andra, som exempelvis personer som individen ser upp till 

och vilket resultat som beteendet leder till. Det handlar delvis också om att individen 

bearbetar och omsätter vad hen har observerat till föreställningar om beteendet. Det handlar 

också om att det är mer vanligt att individer tar efter ett observerat beteende om det ger ett 

positivt utfall (Bandura, 1989). 

Self-efficacy handlar om individens tilltro till sin egna förmåga att klara av ett visst beteende 

och att hantera faktorer som påverkar ens liv. Det påverkar också livsval, motivationsnivå 

livskvalitet, hur väl individen hanterar bakslag och hur sårbar en är för depression och stress 

(Bandura, 1994). Self-efficacy relateras oftast specifikt till olika områden och beteenden. Det 

finns fyra väsentliga aspekter gällande self-efficacy varav den första är, desto oftare en 

individ lyckas uppnå ett positivt resultat desto högre blir individens self-efficacy. Den andra 

aspekten är att individens self-efficacy förstärks genom att observera och jämföra sig med 

andra som lyckas. Tredje faktorn är uppmuntran från ens sociala närhet och fjärde faktorn 

handlar om individens känslotillstånd och fysiska hälsa (Bandura, 1997). 
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Studier har visat att vissa motiv till att lagidrottare börjar spela om pengar är att de gör det 

som en social aktivitet och att de ser upp till de äldre spelarna i laget som spelar om pengar. 

De observerar de äldre och tar efter förebildernas beteende för att passa in i gruppen och 

deras bild av en lagidrottare (Lim et al., 2016). Lagidrottare trodde sig ha större kontroll att 

förutse resultat då de själva var aktiva inom den idrotten (Grall-Bronnec et al. 2016). Social 

kognitiv teori handlar om flera olika faktorer och kan förklara ett specifikt beteende på en vid 

nivå. Då forskning har påvisat att motiv till att spela om pengar kan relateras till social 

kognitiv teori kommer denna teori användas för att diskutera förklarningar till spel om 

pengar. 

2.7 Problemformulering 

Omfattande alkoholbruk och problem med spel om pengar kan innebära negativa 

konsekvenser för individen själv samt personer i hens närhet och samhället i stort. I 

bakgrunden nämndes det att elitlagidrottare i Sverige spelar mer om pengar än övriga 

befolkningen samt att det finns samband mellan spel om pengar och omfattning av 

alkoholbruk och vise versa. Dock har inga studier om spel om pengar samt alkoholbruk bland 

lagidrottare på lägre nivå än elitnivå i Sverige kunnat identifieras. Således är tanken med 

denna studie att bidra med kunskap om omfattning av alkoholbruk samt spel om pengar och 

huruvida det finns ett samband mellan dem.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att kartlägga pengaspelande och alkoholbruk bland lagidrottande män i 

Västmanlands län och huruvida det finns något samband mellan spel om pengar och 

alkoholbruk. 

3.1 Frågeställningar 

• I vilken omfattning spelar lagidrottande män i Västmanlands län om pengar?  

• I vilken omfattning dricker lagidrottande män i Västmanlands län alkohol? 

• Finns det något samband mellan spel om pengar och alkoholbruk? 
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4 METOD 

Eftersom att syftet med studien är att undersöka omfattning av spel om pengar samt 

alkoholbruk och eventuellt samband mellan dem samt att en deduktiv ansats använts, valdes 

en kvantitativ metod. En kvantitativ metod är passande för att få en stor mängd kvantitativa 

eller kvantifierbara data som används i syfte att undersöka eventuella samband, skillnad och 

omfattning av olika faktorer. I kvantitativ metod bör forskaren vara fri från värderingar och 

personliga åsikter bör inte inverka på resultatet vilket beskriver ett objektivt synsätt. En 

deduktiv ansats är vanligt förekommande i en kvantitativ metod och innebär att forskaren 

testar teorier. En kvalitativ metod kan vara passande för att identifiera respondenternas 

upplevelser dock är den inte passande då forskaren behöver kvantifierbara data (Bryman, 

2011).  

4.1 Studiedesign 

En tvärsnittsdesign valdes med tanke på att syftet med studien är att undersöka om det finns 

samband mellan alkohol och spel samt omfattning av dem. En tvärsnittsstudie används för 

att insamla data från flera individer vid en specifik tidpunkt. Det genererar en mängd 

kvantitativa eller kvantifierbara data med relation till minst två, oftast fler variabler som 

analyseras i syfte att finna mönster gällande differentiella samband. En tvärsnittsstudie kan 

utföras under relativt kort tid och är billiga att genomföra samt att flera associationer kan 

undersökas samtidigt och den är lämplig för att alstra prevalensdata (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

Studiepopulationen i denna studie är lagidrottande män som är över 18 år i Västmanlands 

län och urvalet utgjordes av ett bekvämlighetsurval. Dessa bestod av lagidrottande män från 

åtta idrottsföreningar varav två idrottsföreningar inom innebandy och sex idrottsföreningar 

inom fotboll. Endast de lagidrottande män som var på plats då enkäterna delades ut och som 

tränar och spelar i föreningen i syfte att tävla tillsammans med sitt lag mot andra lag 

omfattades i urvalet. De som inte befann sig på plats för enkätutdelningen, exempelvis på 

grund av skador, sjukdomar, arbete eller var försenade till träningen var inte med i urvalet. 

Urvalet bestod av totalt 100 respondenter. Ett bekvämlighetsurval innebär att det är de 

individer som vid en specifik tidpunkt finns till förfogande för forskaren som utgör urvalet. 

Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är det ofta hög svarsfrekvens och den är relativt billig 

och den kan utföras under en kort tidsperiod jämfört med andra urvalsmetoder. Negativa 

aspekter med det nämnda urvalet är att resultatet sällan kan användas för att göra 

generaliseringar för populationen (Bryman, 2011).  
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4.3 Datainsamling och genomförande 

Enkäter användes i denna studie för att samla in data. En enkät inbegriper det underlag som 

respondenten fyller i själv, genom att tolka och svara på ett antal frågor. Enkäter kan 

användas då forskaren vill ha en omfattande mängd kvantifierbara data. Det är relativt billigt 

och det går skyndsamt att administrera dem. (Bryman, 2011). Enkäten (bilaga B) som 

användes i studien bestod av 10 frågor bestående av fem bakgrundsfrågor, tre frågor om 

alkoholbruk och två frågor om spel om pengar. 

Tränare i nio olika föreningar i Västmanlands län kontaktades via telefon med en förfrågan 

om att få besöka deras lags träning och dela ut enkäter till deras spelare som var 18 år eller 

äldre angående lagidrottande mäns omfattning av alkoholbruk och spel om pengar. Samtliga 

av de tillfrågade tränarna tackade ja dock var det en tränare som senare ställde in mötet med 

anledning av att deras träningar avslutades för säsongen tidigare än beräknat på grund av 

träningsanläggningsproblem. Enkäten testades av författaren samt av en testperson före 

datainsamlingen påbörjades för att ta reda på ungefär hur lång tid det tog att fylla i enkäten. 

Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknades vara cirka fem till tio minuter och tränarna 

blev informerade om detta samt de etiska aspekterna vid telefonkontakten. Lagidrottande 

män från åtta olika lag varav två innebandylag och sex fotbollslag deltog i studien. Enkäterna 

delades ut av författaren före eller efter lagens träningar beroende på tränarnas önskemål. 

Respondenterna blev muntligt och skriftligt informerade om studiens syfte av författaren och 

missivbrevet (bilaga A) och att det var frivilligt att delta och avsluta deras medverkan när de 

ville samt att de erbjöds att ställa frågor om det var något som de undrade över. Enkäterna 

fylldes i och samlades in i samband med utdelningstillfället. 

4.4 Bortfall 

Externt bortfall innebär att somliga individer av olika anledningar väljer att inte delta i 

studien (Olsson & Sörensen, 2011). Tre individer valde att tacka nej till att medverka i 

studien. Internt bortfall inbegriper att respondenten har missat att fylla i svar på vissa frågor 

(Olsson & Sörensen, 2011). Det förekom sex interna bortfall varav en respondent som inte 

fyllde i de tre frågorna som handlade om frekvens av data- tv- och mobilspelande och spel om 

pengar, samt tre respondenter som inte besvarade frågan som handlade om hur många ”glas” 

respondenterna under de senaste 12 månaderna hade brukat under en vanlig kväll då de 

bruka alkohol. 

4.5 Variabler 

Då samband mellan två variabler undersöks är det vanligt att det talas om beroende och 

oberoende variabler. En oberoende variabel menas påverka utfallet av den beroende 

variabeln (Olsson & Sörensen, 2011). 
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4.5.1 Bakgrundsvariabler 

Bakgrundsvariablerna i studien är kön, ålder, utbildning, träningsfrekvens och frekvens av 

data- tv- och mobilspelande. Dessa variabler används för att beskriva studiens respondenter. 

Kön kunde besvaras genom, kille, tjej, eller annat. För ålder användes en öppen fråga där 

respondenterna skev sin ålder med siffror. Utbildningsnivå besvarade respondenterna genom 

att ange deras högsta avslutade utbildning och de tre svarsalternativen var, Grundskola eller 

motsvarande, Gymnasium/yrkesskola och Universitet/högskola. Träningsfrekvens (fråga 4) 

uppgavs genom att besvara hur ofta respondenterna brukar träna mer än 30 minuter så att 

de blir andfådd/svettig på deras fritid. Svarsalternativen för träningsfrekvens var, Varje dag, 

3–6 gånger i veckan, 1–2 gånger i veckan, 1–3 gånger i veckan, Mindre än en gång i 

veckan, Aldrig. Frågan lånades ifrån enkäten ”Liv och hälsa ung” (Landstinget Sörmland, 

2017). För att besvara frekvens av data- tv- och mobilspelande (fråga 8) kunde de välja 

mellan att svara, Aldrig, nästan aldrig, 1–2 gånger i månaden, 2–4 gånger i månaden, 2–3 

gånger i veckan, 4 gånger eller mer i veckan. Vid skapandet av fråga 8 togs inspiration från 

”The Gaming Addiction Identification Test” (GAIT) (Vadlin, Åslund & Nilsson, 2015). 

4.5.2 Beroende variabeln 

Den beroende variabeln i denna studie är spel om pengar. För att studera omfattningen av 

spel om pengar ställdes två frågor. Varav den första (fråga 9) var ”Har du spelat om pengar 

någon gång under de senaste 12 månaderna?” (med spel menades exempelvis spel på 

hästar, sportspel, kasinospel, bingolotto, trisslott, lotto, eller liknande samt spel om pengar 

över internet som exempelvis poker eller nätkasino). Frågan togs fram med inspiration från 

fråga 34 i ”Hälsa på lika villkor” (Folkhälsomyndigheten, 2018). Frågan omformulerades 

något i syfte att omfatta fler typer av spel om pengar. Den andra frågan (fråga 10) var ”Hur 

ofta har du spelat om pengar under de senaste 12 månaderna?”. För att ta fram frågan togs 

inspiration från ”Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2015” 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

4.5.3 Oberoende variabeln 

Den oberoende variabeln i denna studie är alkoholbruk. För att mäta omfattningen av 

alkoholbruk de senaste 12 månaderna ställdes tre frågor som omfattade (fråga 5) ”Hur ofta 

dricker du alkohol”, (fråga 6) ”Hur många ”glas” alkohol dricker du under en typisk dag då 

du dricker alkohol?” och (fråga 7) ”Hur ofta dricker du som man 5 ”glas” eller mer, eller som 

kvinna 4 ”glas” eller mer, vid ett och samma tillfälle, exempelvis under en kväll?”. Med ett 

”glas” menades 50 cl folköl, 33 cl starköl/cider/alkoholläsk, 15 cl rött eller vit vin, 8 cl 

starkvin, 4 cl sprit, vilket också nämndes i enkäten. Fråga 5 och 6 kom från de två första 

frågorna i mätinstrumentet ”Alcohol Use Disorders Identification Test - Consumption 

questions” (AUDIT-C) (Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn & Bradley, 1998). Fråga 7 lånades 

från en patientenkät framtagen av socialstyrelsen (Socialstyrelsen, u.å.). 
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4.6 Bearbetning och analys 

Vid bearbetning och analys av den insamlade datan användes statistikprogrammet IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 24. När enkäterna hade samlats 

numrerades enkäterna med ett ID-nummer från 1 till 100 i syfte att ifall problem skulle 

uppstå vid inmatning av enkäterna, lättare kunna identifiera i vilken enkät som problemet 

har uppkommit. Därefter kodades frågornas svarsalternativ och sedan matades alla variabler 

och enkätsvar in i SPSS. Frågorna som handlade om kön, ålder och utbildningsnivå användes 

som bakgrundsvariabler och presenteras i resultatet. Frågorna om träningsfrekvens och 

frekvens av data- tv- och mobilspelande var också bakgrundsvariabler men valdes bort i 

analysen då de inte ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Frågan om vilken 

ålder respondenten hade, delades i analysen in i tre åldersgrupper för att presentera en 

överblickande bild av vilket åldersspann som respondenterna befanns i. Åldersgrupperna var 

18–29, 30–41 och 42–53. För att besvara syftet och frågeställningarna användes frågorna 

som handlade om frekvens av alkoholbruk, antal ”glas” alkohol som respondenten vanligtvis 

hade brukat en vanlig kväll med alkoholbruk samt hur ofta respondenterna hade brukat 5 

”glas” alkohol eller mer vid ett och samma tillfälle. Även frågorna som handlade om huruvida 

respondenterna hade spelat om pengar samt hur ofta de hade spelat om pengar användes för 

att besvara syftet och frågeställningarna. 

För att besvara frågeställning ett, angående omfattning av lagidrottande mäns spel om 

pengar gjordes en deskriptiv analys av frågorna som handlade om huruvida respondenterna 

hade spelat om pengar samt hur ofta de hade spelat om pengar. Med en deskriptiv analys vill 

forskaren beskriva flera olika egenskaper hos en population eller en grupp individer (Olsson 

& Sörensen, 2011). de presenteras i andel med stapeldiagram. Ett stapeldiagram är lätt att 

tolka och skapa samt att de är passande för att illustrera kvantitativa data av kategoriska 

variabler. Kategoriska variabler är icke-numeriska och delas in i grupper eller klasser 

(Ejlertsson, 2012). 

För att besvara frågeställning två som handlade om lagidrottande mäns omfattning av 

alkoholbruk gjordes en deskriptiv analys av frågorna som handlade om frekvens av 

alkoholbruk, antal ”glas” alkohol som respondenten vanligtvis hade brukat en vanlig kväll 

med alkoholbruk samt hur ofta respondenterna hade brukat 5 ”glas” alkohol eller mer vid ett 

och samma tillfälle. De presenteras i andel med ett stapeldiagram för att det analyserade 

materialet med enkelhet ska kunna tolkas. 

För att besvara frågeställning tre angående, huruvida det fanns något samband mellan spel 

om pengar och alkoholbruk användes chi-2 test och Fisher’s exakta test med en 

signifikansnivå av p <0,05. Detta valdes då dessa är lämpliga att använda för att undersöka 

samband mellan kategoriska variabler. En regel för att kunna använda chi-2 test är att ingen 

cell i analysen understiger fem individer. Analysen av spel om pengar och alkoholbruk i form 

av hur ofta respondenterna hade brukat alkohol hade ingen cell som understeg fem individer 

vilket gjorde att ett chi-2 test användes. Analyserna av spel om pengar och alkoholbruk i from 

av antal glas respektive hur ofta de hade brukat 5 ”glas” eller fler, hade färre än fem individer 

i någon av cellerna vilket gjorde att Fisher’s exakta test användes i dessa analyser (Hess & 

Hess, 2017). För att säkerställa huruvida det finns ett samband används en förbestämd 
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signifikansnivå (p-värde) som vanligtvis är p <0,05. Det innebär att det är mindre än fem 

procents risk att resultatet av analysen har tillkommit av en slump (Ejlertsson, 2012). 

Före analysen med chi-2 test och Fisher’s exakta test, gjordes dikotomiseringar av 

svarsalternativen i frågorna som handlade om frekvens av alkoholbruk, antal ”glas” alkohol 

som respondenten vanligtvis hade brukat en vanlig kväll med alkoholbruk samt hur ofta 

respondenterna hade brukat 5 ”glas” alkohol eller mer vid ett och samma tillfälle. 

Dikotomiseringarna gjordes på sådant sätt att svarsalternativen passade någorlunda ihop och 

att grupperna blev relativt jämnstora. Med dikotom menas att en variabel har två 

svarsalternativ (Bryman, 2011).  

I fråga fem, ”Hur ofta dricker du alkohol”, dikotomiserades följande svarsalternativ, ”Aldrig” 

och ”En gång i månaden eller mer sällan” till gruppen ”Som mest en gång i månaden” 

resterande svarsalternativen, ”2–4 gånger i månaden”, ”2–3 gånger i veckan” och ”4 

gånger/vecka eller mer”, tillhör gruppen ”Flera gånger i månaden”.  

I fråga sex, ”Hur många ”glas” alkohol dricker du under en typisk dag då du dricker 

alkohol?” dikotomiserades följande svarsalternativ ”1–2 glas”, ”3–4 glas” och ”5–6 glas” till 

gruppen ”1–6 glas” resterande svarsalternativen, ”7–9 glas”, ”10 glas eller fler”, tillhör 

gruppen ”7 glas eller mer”.  

I fråga sju, ”Hur ofta dricker du som man 5 ”glas” eller mer, eller som kvinna 4 ”glas” eller 

mer, vid ett och samma tillfälle, exempelvis under en kväll?”, dikotomiserades följande 

svarsalternativ, ”Aldrig” och ”Mer sällan än en gång i månaden” till gruppen ”Mer sällan än 

en gång i månaden” resterande svarsalternativen, ”Varje månad”, ”Varje vecka”, ”Dagligen 

eller nästan dagligen” tillhör gruppen ”Minst 1 gång i månaden”.  

4.7 Kvalitetskriterier 

Fyra väsentliga kvalitetskriterier inom kvantitativ metod är reliabilitet, generaliserbarhet, 

validitet och replikation. Reliabilitet innefattar om måtten och mätningarna är pålitliga och 

om resultatet skulle bli detsamma om testet hade gjort om på samma grupp vid ett annat 

tillfälle. Generaliserbarhet inbegriper omfattningen av huruvida studiens resultat kan 

generaliseras till andra grupper och omständigheter utöver studiens urval. Validitet handlar 

om att frågorna i enkäten mäter det som eftersöks att mäta. Replikation innefattar att 

forskaren i största möjliga mån ska beskriva hur hen har gått tillväga under studiens gång 

(Bryman, 2011). 

För att mäta lagidrotternas alkoholbruk användes de första två frågorna i formuläret AUDIT-

C. AUDIT-C som är ett validerat mätinstrument påvisar både reliabilitet och validitet (Bush 

et al, 1998). Tredje frågan om alkoholbruk används i vissa svenska versioner som den tredje 

frågan i AUDIT-C, dock inte i originalformuläret. Den tredje frågan kan också användas 

enskilt för att identifiera huruvida en individ har ett riskbruk om alkohol (Andersson et al, 

2010). Validiteten kan ha påverkats något då inte hela original formuläret för AUDIT-C 

användes. Frågorna om frekvens av data- tv- och mobilspelande, spel om pengar och 
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motionsvanor hade lånats och inspirerats av tidigare genomförda enkätstudier. Validiteten 

för frågorna i sin helhet har inte prövats därför kan inget fastslås angående om validiteten för 

frågorna i sin helhet är god eller inte. 

För att ta hänsyn till reliabiliteten kodades enkäterna och insamlingsmaterialet matades med 

noggrannhet in i SPSS. Detta gjordes för att i största möjliga mån minska riskerna för mätfel. 

Urvalet bestod av lagidrottande män från flera olika föreningar i olika städer och bortfallet 

var relativt lågt. Dock gjordes ett bekvämlighetsurval och respondenterna bestod enbart av 

män samt att urvalet kom från endast två lagidrotter gör att studiens generaliserbarhet är 

ytterst begränsad. För att beakta replikation har syftet varit att beskriva studiens 

genomförande och tillvägagångssätt väl och tydligt som möjligt för att studien skulle kunna 

upprepas av andra forskare. 

4.8 Etik 

Vid genomförande av forskning och studier är det viktigt att beakta de forskningsetiska 

principerna. Forskaren bör i största möjliga mån främja respondenternas hälsa och 

rättigheter. Detta genom att framföra att deltagande är frivilligt och att de kan avsluta sin 

medverkan närhelst de vill samt att integriteten respekteras och se till att respondenterna 

inte tar skada av studien. Respondenterna ska också informeras om syftet med studien och 

individernas uppgifter ska handskas konfidentiellt (WMA, 2013). De forskningsetiska 

aspekterna beskrivs i de fyra forskningsetiska krav som benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

inbegriper att respondenterna ska ges information angående syftet med studien och hur den 

ska genomföras samt att deltagandet är frivilligt och att de får avsluta sin studiemedverkan 

när de vill. Samtyckeskravet handlar om att respondenterna själva bestämmer huruvida de 

vill deltaga i studien eller inte. Konfidentialitetskravet omfattar att respondenternas 

uppgifter ska hanteras varsamt och konfidentiellt samt de ska förvaras säkert för att 

obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Nyttjandekravet handlar om att den insamlade 

datan endast används till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.8.1 Etiska överväganden i studien 

För att beakta informationskravet informerades respondenterna om syftet med studien och 

att det var frivilligt att delta samt att de närhelst de ville kunde avsluta deras medverkan. 

Detta gjordes före deras deltagande både muntligt av författaren och skriftligt genom att de 

fick läsa missivbrevet (bilaga A). För att ta hänsyn till samtyckeskravet var respondenternas 

deltagande frivilligt och samtycket godkändes genom att respondenterna lämnade in deras 

ifyllda enkät. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att det insamlade materialet inte kan 

härleda till någon specifik individ eller förening och att alla uppgifter har hanterats varsamt 

och endast åtkomlig av författaren. Nyttjandekravet har beaktats genom att den insamlade 

datan endast har nyttjats till studiens syfte och att enkäterna kommer att förbrukas efter 

studiens avslut. 
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5 RESULTAT 

Sammanlagt besvarade 100 lagidrottande män enkäten. I tabell 1 visas en presentation av 

studiepopulationen. Samtliga (100 procent) av respondenterna var killar i åldern 18–53 år 

varav de flesta var mellan 18 och 29 år (70 procent). Ungefär tre fjärdedelar svarade att deras 

högsta avslutade utbildning var gymnasium/yrkesskola (77 procent). 

Tabell 1: Presentation av svarsfrekvenserna av bakgrundsfrågor och svarsalternativ. 

Bakgrundsfrågor N (%)  

Kön (n = 100)   

   Kille  100 (100) 

   Tjej 0 (0) 

   Annat  0 (0) 

Ålder (n = 100)  

   18–29 70 (70) 

   30–41 23 (23) 

   42–53 7 (7) 

Utbildningsnivå (n = 100)  

   Grundskola eller motsvarande 10 (10) 

   Gymnasium/yrkesskola 77 (77) 

   Universitet/högskola 13 (13) 

5.1 Omfattning av spel om pengar 

Andelen av respondenterna som hade spelat om pengar någon gång under de senaste 12 

månaderna var 76,8 procent. Nästan en fjärdedel (23,2 procent) av respondenterna uppgav 

att de inte hade spelat om pengar någon gång under de senaste 12 månaderna (Figur 1). 
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Figur 1: Hur många respondenter som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna (n=99) 

Hur ofta respondenterna hade spelat om pengar under de senaste 12 månaderna var relativt 

jämnt fördelat men flest andel av respondenterna uppgav att de spelade mer sällan än en 

gång i månaden (30,3 procent). Följt av att ungefär en fjärdedel (26,3 procent) av 

respondenterna svarade varje vecka. Strax över en femtedel (21,2 procent) uppgav att de 

aldrig hade spelat under de senaste 12 månaderna (Figur 2). 

 

Figur 2: Hur ofta respondenterna spelat om pengar under de senaste 12 månaderna (n=99) 

5.2 Omfattningen av alkoholbruk 

Mer än hälften av respondenterna uppgav att de under de senaste 12 månaderna hade brukat 

alkohol 2–4 gånger i månaden (51 procent). Det var 8 procent av respondenterna som 

uppgav att de aldrig brukat alkohol (Figur 3). 
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Figur 3: Hur ofta respondenterna brukat alkohol under de senaste 12 månaderna (n=100) 

Det var en cirka en fjärdedel (25,8 procent) av respondenterna som uppgav att de under de 

senaste 12 månaderna hade brukat 7–9 ”glas” alkohol en vanlig kväll då de dricker alkohol. 

andelen av respondenterna som svarade att de drack 10 ”glas” eller fler var 22,7 procent. Det 

var 18,6 procent av respondenterna som uppgav att de hade brukat 1–2 ”glas” (Figur 4). 

 

Figur 4: Hur många ”glas” respondenterna under de senaste 12 månaderna hade brukat under en 

vanlig kväll då de bruka alkohol (n=97) 

Andelen av de respondenter som uppgav att de mer sällan än en gång i månaden under de 

senaste 12 månaderna brukat 5”glas” eller mer vid ett och samma tillfälle var 41 procent. Det 

var 37 procent som uppgav att de hade brukat 5 ”glas” varje månad medan 15 procent 

svarade att de aldrig hade gjort det (Figur 5). 
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Figur 5: Hur ofta respondenterna under de senaste 12 månaderna hade brukat 5 ”glas” alkohol eller 

mer vid ett och samma tillfälle (n=100) 

5.3 Samband mellan spel om pengar och alkoholbruk 

Resultatet av chi-2 testet visar att det finns ett signifikant samband mellan spel om pengar 

och alkoholbruk angående hur ofta respondenterna hade brukat alkohol under de senaste 12 

månaderna (x2=9,074, p=0,003) (Tabell 2). Respondenterna som hade brukat alkohol flera 

gånger i månaden var de som i större utsträckning hade spelat om pengar. 

Tabell 2: Redogör för samband mellan spel om pengar och alkoholbruk i form av hur ofta 

respondenterna hade brukat alkohol. 

Spel om pengar  Ja  

n (%) 

Nej 

n (%) 

Chi2-

värde 

p-värde 

Alkoholbruk   9,074 0,003 

Brukat alkohol som mest en gång i månaden 29 

(63) 

17 

(37) 

  

Brukat alkohol flera gånger i månaden 47 

(88,7) 

6 

(11,3) 

  

 

Resultatet av Fisher’s exakta testa visar också att det finns ett signifikant samband mellan 

spel om pengar och alkoholbruk gällande antal ”glas” respondenterna vanligtvis hade brukat 

(x2=14,250, p=0,000) (Tabell 3). Respondenterna som hade brukat 7 ”glas” eller mer en 

vanlig kväll med alkoholbruk var de som i större utsträckning hade spelat om pengar. 
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Tabell 3: Redogör för samband mellan spel om pengar och alkoholbruk i form av antal ”glas” som 

respondenterna hade brukat en vanlig kväll med alkoholbruk 

Spel om pengar Ja  

n (%) 

Nej 

n (%) 

Chi2-

värde 

p-värde 

Alkoholbruk   14,250 0,000 

Brukat 1–6 ”glas” en vanlig kväll med alkoholbruk 

 

30 

(61,2) 

19 

(38,8) 

  

Brukat 7 ”glas” eller mer en vanlig kväll med alkoholbruk 

 

44 

(93,6) 

3 

(6,4) 

  

 

Resultatet från Fisher’s exakta test visar att det finns ett signifikant samband mellan spel om 

pengar och alkoholbruk gällande hur ofta respondenterna hade brukat 5 ”glas” eller mer vid 

ett och samma tillfälle (x2=11,964, p=0,001) (Tabell 4). Respondenterna som hade brukat 5 

”glas” vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden var de som i större utsträckning 

hade spelat om pengar. 

 

Tabell 4: Redogör för samband mellan spel om pengar och alkoholbruk i form av hur ofta 

respondenterna hade brukat 5 ”glas” eller mer vid ett och samma tillfälle 

Spel om pengar Ja  

n (%) 

Nej 

n (%) 

Chi2-

värde 

p-

värde 

Alkoholbruk   11,964 0,001 

Brukat 5 ”glas” vid ett och samma tillfälle mer sällan än en gång i månaden 

 

35 

(63,6) 

20 

(36,4) 

  

Brukat 5 ”glas” vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden 

 

41 

(93,2) 

3 

(6,8) 
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6 DISKUSSION 

Med hänseende av tiden ansågs ett bekvämlighetsurval som passande för denna studie och 

även fast generaliserbarheten är begränsad med ett bekvämlighetsurval kan resultatet vara av 

intresse för föreningar i Västmanlands län. 

6.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ metod användes då syftet med studien var att med kvantitativa data mäta 

omfattningen av spel om pengar och alkoholbruk samt att undersöka eventuella samband. En 

kvantitativ metod kännetecknas av att mäta samband, skillnader och omfattning till skillnad 

från en kvalitativ metod där forskaren vill få en djupare förståelse för en individs uppfattning 

och tolkning, främst genom ord (Bryman, 2011). 

6.1.1 Studiedesign 

En tvärsnittdesign valdes till denna studie, en brist med en sådan design är att det är i princip 

omöjligt att påvisa kausala samband (Bryman, 2011). Vilket innebär orsak och verkan, alltså 

huruvida en exponering var orsaken till ett hälsoutfall eller om den tillkom av hälsoutfallet 

(Merrill, 2013). Om en longitudinell studie hade använts hade det varit möjligt att undersöka 

huruvida omfattningen av alkoholbruk och spel om pengar ser olika ut beroende på om 

lagidrottaren är mitt i tävlingssäsong eller vid säsongsuppehåll. En kohortstudie hade kunnat 

användas men sådana studier tar lång tid att genomföra och därför valdes en 

tvärsnittsdesign. 

6.1.2 Urval och bortfall 

Bekvämlighetsurval valdes till denna studie och det betyder att urvalet bestod av de individer 

som fanns på plats vid datainsamlingstillfället. En fördel med bekvämlighetsurval är att 

forskaren oftast erhåller många besvarade enkäter under en relativt kort tidsperiod. Däremot 

är det med ett bekvämlighetsurval inte möjligt att generalisera resultatet till en hel 

population (Bryman, 2011). Urvalet var till en början tänkt att innefatta lagidrottare med 

olika kön från olika föreningar och lagidrotter för att få viss spridning. Författaren hade dock 

främst kontakter från herrlag inom fotboll och innebandy och dessa kontakter visade tidigt 

intresse för att delta i studien. Därför bestod urvalet i studien endast av män som var aktiva 

inom fotboll och innebandy. Förutom att urvalet i sig är en begränsning för att generalisera 

resultatet, begränsas generaliseringen ytterligare av att urvalet endast bestod av 

lagidrottande män som var aktiva inom fotboll och innebandy. Då resultatet potentiellt är 

specifikt endast till de lagidrotterna. Urvalet bestod till viss del också av lagidrottare från 

samma lag som författaren själv är aktiv i samt att. Det innebär att vissa individer i 

populationen hade större chans att omfattas i urvalet. För att öka möjligheterna att få ett 

representativt urval hade ett sannolikhetsurval kunnat användas. Således hade den 

mänskliga faktorn reducerats och alla i populationen hade haft samma möjlighet att omfattas 
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i urvalet (Bryman, 2011). Men utifrån tidsbegränsningen för studien valdes ett 

bekvämlighetsurval. Trots begränsningen med urvalsmetoden är en styrka med studien att 

nästintill alla som befann sig på plats vid datainsamlingstillfället tackade ja till att medverka i 

studien, således var det externa bortfallet lågt (tre stycken). Däremot är det möjligt att 

resultatet påverkades genom att de som inte deltog på träningen är de som brukar alkohol 

eller spelar om pengar i större omfattningen än de som deltog på träningen. För att öka 

möjligheterna att få dessa individer att omfattas i urvalet hade lagen kunnat besökas vid flera 

tillfällen, dock hade det gjort att datainsamlingen tagit längre tid att genomföra. Därför 

inkluderades urvalet endast av individer som var på plats vid lagets träning vid 

datainsamlingstillfället. I syfte att reducera risken för bortfall bifogades ett missivbrev (bilaga 

A) tillsammans med enkäten. I Missivbrevet nämndes syftet med studien, vad deras 

deltagande bidrog med samt etiska aspekter såsom att det var frivilligt att delta i studien, att 

de när som helst kan avsluta deras medverkan och att uppgifterna hanterades varsamt och 

konfidentiellt. För att minska risken för interna bortfall var enkätutformningen luftig och 

lättläst med relativt få frågor. Det beskrevs i enkäten hur respondenterna skulle besvara 

enkäten och respondenterna erbjöds att ställa frågor eftersom författaren var på plats vid 

datainsamlingstillfällena (Bryman, 2011). Trots det förekom sex interna bortfall, dock ansågs 

det vara ett relativt litet internt bortfall och således ansågs det att resultat endast påverkades 

till en liten del. Detta kan anses som en av studiens styrkor. 

6.1.3 Datainsamling och genomförande 

Efter datainsamlingen visade det sig att fråga 6 ”Hur många ”glas” alkohol dricker du under 

en typisk dag då du dricker alkohol?” hade kunnat bortses om respondenten svarade 

”aldrig” på fråga 5 som var ”Hur ofta dricker du alkohol?”. Det saknades dock en sådan 

beskrivning i enkäten vilket gjorde att fem respondenter som svarat ”aldrig” på fråga 5 ändå 

kryssade i svarsalternativet ”1–2 glas” på fråga 6. Då dessa missvisande svar inte togs bort i 

analysen har resultatet påverkats något. I enkäten inkluderades bakgrundsvariabler såsom 

kön, ålder, utbildning, träningsfrekvens och frekvens av data- tv- och mobilspelande, dock 

användes endast de tre förstnämnda variablerna för att beskriva populationen och inte för att 

besvara syfte och frågeställningar. Träningsfrekvens och frekvens av data- tv- och 

mobilspelande användes inte i analysen då dessa inte ansågs vara relevanta för att beskriva 

populationen och heller inte bidrog med att besvara studiens syfte och frågeställningar. I 

framtida studier skulle hänsyn kunna tas för dessa variabler för att undersöka eventuella 

samband till spel om pengar eller alkoholbruk. Vid genomförandet av 

datainsamlingstillfällena kan resultatet ha påverkats av att det skedde före eller efter 

respondenternas träning. Genom att det exempelvis fyllde i enkäterna skyndsamt för att 

snabbare få börja träna eller åka hem. För att reducera tidsåtgången hade författaren med sig 

tillräckligt med pennor i syfte att alla som ville delta vid datainsamlingstillfällena kunde 

besvara enkäterna samtidigt. En styrka med studien är att författaren befann sig på plats vid 

datainsamlingstillfällena, således kunde respondenterna ställa frågor. En avgränsning som 

gjordes var att endast individer som var delaktiga i ett lag i syfte att träna och tävla 

tillsammans med sitt lag mot andra lag samt att endast de som var 18 år eller äldre fick delta i 

studien. 
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6.1.4 Analys 

För att besvara första och andra frågeställningen användes deskriptiv analys och 

presenterades i form av procent i stapeldiagram för att beskriva i vilken omfattningen 

respondenterna hade brukat alkohol och spelat om pengar. Analysmetoden styrks av att det 

är lämpligt vid tvärsnittsstudier för att beskriva en specifik population vid ett specifikt tillfälle 

(Olsson & Sörensen, 2011). Stapeldiagram användes för att resultatet lättare ska kunna tolkas 

och förstås (Ejlertsson, 2012).  

För att besvara tredje frågeställningen användes chi-2 test och Fisher’s exakta test. 

Analysmetoden styrks eftersom det anses vara lämpligt att använda chi-2 test och Fisher’s 

exakta test då forskaren ämnar undersöka eventuella samband mellan två eller fler 

kategoriska variabler. Vilket var fallet i denna studie. Dock kan inte forskaren mäta till vilken 

grad det finns ett samband enbart huruvida det finns ett samband eller inte. Villkor för att 

kunna använda ett chi-2 test är att urvalet består av minst 30 respondenter och att det som 

mest får vara 20 % av grupperna som får ha förväntade frekvenser under fem (Ejlertsson, 

2012). Då 100 respondenter deltog i studien och att det i en av analyserna inte var någon 

grupp som hade en förväntad frekvens under fem, kunde ett chi-2 test användas. Två av 

analyserna hade en grupp som bestod av endast tre respondenter. Därför valdes Fisher’s 

exakta test till dessa analyser då ett sådant test är möjligt även fast någon grupp består av 

fem eller färre individer (Hess & Hess, 2017).  

Binär logistisk regression kan användas för att för att undersöka om det existerar ett 

samband mellan två variabler med förutsättningen att den beroende variabeln är dikotom 

(Ejlertsson, 2012). Således hade en sådan analys varit möjlig att genomföra då den beroende 

variabeln i denna studie var dikotom. En nackdel med denna studie är att varken 

studiedesignen eller analysmetoden tar hänsyn till eventuella confounders. Confounders kan 

beskrivas som bakomliggande variabler som samvariera med beroende- och oberoende 

variabler och kan inverka på sambandet mellan en oberoende variabel och ett utfall 

(Andersson, 2016). Således kan det finnas confounders som hade kunnat inverka på 

resultatet som framkom angående de samband som identifierades mellan spel om pengar och 

alkoholbruk. En multipel regressionsanalys hade kunnat användas för att ta hänsyn till 

eventuella confounders då flera oberoende variabler kan analyseras med den nämnda 

analysmetoden (Merrill, 2013). 

Vissa frågor dikotomiserades med syfte att skapa jämnstora grupper att jämföra vid analysen 

med chi-2 test och Fisher’s exakta test. Det kan dock finnas vissa risker med att dikotomisera 

variabler, det kan exempelvis ge ett missvisande resultat. För att minska risken för 

missvisande resultat på grund av dikotomisering grundades gränsdragningen på en neutral 

metod, då de två sammanslagningarna som gjordes för varje dikotomisering i största möjliga 

mån skulle hamna nära medianens 50 %. Då dikotomisering av variabler görs bör ett 

teoretiskt genomarbetat sätt eller en neutral metod användas. Med en neutral metod menas 

att dikotomiseringen görs efter medianen för att få de två grupperna i största möjliga mån 

nära 50 % (Ejlertsson, 2012). 
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6.1.5 Kvalitetskriterier 

Studiens validitet stärks till viss del då två av frågorna angående alkoholbruk är lånade från 

mätinstrumentet AUDIT-C, som är en validerad enkät med till viss del validerade frågor för 

att mäta omfattningen av alkoholbruk (Bush et al, 1998). Däremot är frågan tredje frågan i 

AUDIT-C, ”Hur ofta har du druckit 6 eller fler ”glas” vid ett och samma tillfälle under de 

senaste 12 månaderna?”, ändrad till ”Hur ofta dricker du som man 5 ”glas” eller mer, eller 

som kvinna 4 ”glas” eller mer, vid ett och samma tillfälle, exempelvis under en kväll? Denna 

förändring av frågan har identifierats i flertalet svenska översättningar av mätinstrumentet 

och detta kan ha påverkat validiteten något negativt. Dock är det vanligt att den frågan 

används för att mäta intensivbruk angående alkohol i syfte att identifiera huruvida en individ 

har ett riskbruk av alkohol (Andersson et al, 2010). Således är frågan relevant för studiens 

syfte. En möjlig brist i validiteten av frågorna om alkohol är att det är möjligt att 

respondenterna har över- eller underrapporterat deras alkoholkonsumtion. Det är vanligt att 

respondenter underskattar deras alkoholkonsumtion och svarar lägre på enkätfrågor som 

handlar om alkohol (Koppes, Twisk, Snel, Van Mechelen & Kemper, 2004). Första frågan 

som handlade om huruvida respondenten hade spelat om pengar någon gång under de 

senaste 12 månaderna hade författaren lånat och inspirerats av enkäten ”Hälsa på lika 

villkor” dock tillades fler spelformer som exempel för att tydliggöra frågan något. Andra 

frågan som omfattade hur ofta respondenten hade spelat om pengar under de senaste 12 

månaderna inspirerades ifrån enkäten från befolkningsstudien ”Swelogs”.  

Reliabiliteten för denna studie är begränsad exempelvis då studien inte tog hänsyn till 

eventuella confounders. Men i syfte att förbättra reliabiliteten i studien kodades enkäterna 

för att inmatningen av insamlingsdatan i SPSS skulle kunna ske med största möjliga 

noggrannhet. För att öka reliabiliteten ytterligare hade exempelvis ett test-retest kunnat 

användas vilket innebär att en grupp individer fyller i enkäten vid två olika tillfällen med 

relativt kort tid emellan, i syfte att undersöka i vilken omfattning mätningarna 

överensstämmer med varandra (Olsson & Sörensen, 2011). 

En styrka med studien är att metoden och genomförandet har beskrivits i största möjliga 

mån tydligt för att öka möjligheterna till replikation av studien. Det är väsentligt att tydligt 

beskriva tillvägagångssättet vid en studie tillräckligt väl för att den skulle kunna göras om av 

andra forskare (Bryman, 2011). 

Studiens generaliserbarhet kan diskuteras då ett bekvämlighetsurval användes eftersom ett 

sådant urval inte kan användas för att göra generaliseringar (Bryman, 2011). En styrka är 

däremot att respondenterna består av lagidrottande män från olika föreningar och städer i 

Västmanlands län. Detta bidrar med att spridningen och variationen ökar jämfört med om 

exempelvis alla respondenterna hade kommit ifrån samma stad eller förening. I studien 

undersöktes enbart lagidrottande män således kan ingen generalisering göras till 

lagidrottande kvinnor. 
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6.1.6 Etik 

Studien har beaktat de fyra forskningsetiska principerna, Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet anses uppfyllas då det i missivbrevet tydligt framgår att deltagandet är 

frivilligt, att ingen individ kommer att kunna identifieras, att uppgifterna kommer behandlas 

konfidentiellt och att uppgifterna endast används för kandidatuppsatsens ändamål samt att 

deltagande godkänns vid enkätinlämnandet. Då författaren befann sig på plats vid 

utdelningen av enkäterna och förutom missivbrevet också tog upp de etiska principerna 

muntligt stärker studiens beaktande av forskningsetiken. Samtyckeskravet beaktades genom 

att respondenterna hade rätt att själv bestämma över deras medverkan vilket framgick i 

missivbrevet samt muntligt. Dock är det möjligt att respondenterna fyllde i enkäten fast de 

inte ville då de inte ville vara ensamma om att tacka nej till deltagandet. 

För att beakta konfidentialitetskravet vilket innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av det 

insamlade materialet delade författaren själv ut enkäterna och samlade in dem. De insamlade 

datauppgifterna hanterades säkert och enbart författaren hade tillgång till uppgifterna. Dock 

fyllde respondenterna i enkäterna i närheten av varandra vilket gör det möjligt att vissa 

respondenter såg vad någon annan respondent svarat. Detta kan ha påverkat 

konfidentialiteten i denna studie. Nyttjandekravet kommer att uppfyllas genom att det 

insamlade materialet endast kommer att användas för studiens syfte och kommer att 

förstöras efter studien är avslutad. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att kartlägga pengaspelande och alkoholbruk bland lagidrottande män i 

Västmanlands län och huruvida det finns något samband mellan spel om pengar och 

alkoholbruk. Studiens frågeställningar handlar om i vilken omfattning lagidrottande män i 

Västmanlands län spelar om pengar och brukar alkohol, samt huruvida det finns något 

samband mellan spel om pengar och alkoholbruk. 

6.2.1 Omfattning av spel om pengar 

Studiens resultat påvisar att ungefär tre fjärdedelar av respondenterna hade spelat om 

pengar någon gång under de senaste 12 månaderna. Det är en högre andel i jämförelse med 

swelogs prevalensstudie som visserligen omfattades av ett stratifierat urval med individer i 

åldern 16–84 från totalbefolkningen i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Då den 

studien visar att strax över hälften av respondenterna i den studien svarade att de hade spelat 

om pengar under de senaste 12 månaderna (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Det skulle till 

viss del kunna förklaras genom att denna studie undersöker en undersöker en begränsad 

grupp individer. Däremot visar resultatet i en studie med elitidrottare i Sverige att 

lagidrottande män spelar om pengar i liknande omfattning som denna studie (Vinberg et al, 

2017). Detta kan tyda på att lagidrottande män i högre omfattning än övriga befolkningen 

tenderar att spela om pengar.  
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I denna studie uppgav störst andel, ungefär en tredjedel att de hade spelat om pengar mer 

sällan än en gång i månaden under de senaste 12 månaderna, följt av varje vecka, varje 

månad och lägst andel svarade aldrig. I likhet med swelogs prevalensstudie uppgav ungefär 

en tredjedel att de hade spelat mer sällan än en gång i månaden. Däremot var det en lägre 

andel som uppgav att de aldrig hade spelat om pengar och en större andel som hade spelat 

om pengar varje vecka respektive varje månad i jämförelse med swelogs. 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

6.2.2 Omfattning av alkoholbruk 

I resultatet framkom det att ungefär 9 av 10 respondenter hade brukat alkohol någon gång 

under de senaste 12 månaderna. Ungefär hälften hade brukat alkohol 2–4 gånger i månaden, 

två femtedelar en gång i månaden eller mer sällan följt av att en liten andel brukade 2–3 

gånger i veckan respektive aldrig. Det stämmer någorlunda överens med den vuxna 

befolkningen i Sverige i stort då cirka 8 av 10 vuxna brukat alkohol någon gång under senaste 

månaden (CAN, 2016). En möjlig anledning till att lagidrottare brukar alkohol i relativt stor 

omfattning är att det anses positivt för lagsammanhållningen (Zhou & Heim, 2014). En 

studie visar att ungefär 7 av 10 elitlagidrottare uppgav att de hade brukat alkohol någon gång 

under de senaste 12 månaderna (Vinberg et al, 2017). Att alkoholbruket är något lägre bland 

elitlagidrottare jämfört med lagidrottande männen i denna studie skulle kunna förklaras 

utifrån vad en systematisk kvalitativ sammanställning tar upp angående att idrottare som 

tävlade på regionnivå brukar alkohol i högre omfattningen än elitidrottare. De tar upp att det 

möjligtvis beror på att individer som tävlar på högre nivå och med större krav på prestation, 

gör i större utsträckning hälsosamma val som exempelvis att i lägre omfattning bruka alkohol 

(Zhou & Heim, 2014). Då respondenterna i denna studie enbart tävlade på länsnivå kan det 

delvis förklara att andelen som brukat alkohol under de senaste 12 månaderna var 

omfattande i denna studie. 

6.2.3 Samband mellan spel om pengar och alkoholbruk 

Studiens resultat påvisar att det finns signifikanta samband mellan spel om pengar och 

alkoholbruk bland respondenterna. Resultatet visar att nästan alla som uppgav att de hade 

brukat alkohol flera gånger i månaden även hade spelat om pengar. Det visade också att 

nästan alla som vanligtvis hade brukat 7 ”glas” eller mer också hade spelat om pengar och 

nästintill alla som svarade att de hade brukat 5 ”glas” eller mer vid ett och samma tillfälle 

varje månad även hade spelat om pengar. Det skulle kunna tyda på att de respondenter som 

har en högre frekvens av alkoholbruk och vanligtvis brukar fler antal ”glas” är mer benägna 

att spela om pengar jämfört med de som har en lägre frekvens av alkoholbruk och vanligtvis 

brukar färre antal ”glas”. Att det finns samband mellan spel om pengar och alkoholbruk 

skulle kunna förklaras genom att omfattningen av alkoholbruk är en riskfaktor för att 

utveckla problem om spel om pengar och vise versa (Dowling et al, 2016). Att just denna 

studie som hade ett urval av lagidrottande män påvisade samband mellan spel om pengar och 

alkoholbruk skulle till viss del kunna förklaras genom att det har visat sig finnas ett samband 

gällande att idrottande män har större risk att bli beroende av alkohol och spel om pengar 

jämfört med individer som inte idrottar (Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). Att 
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sambandet gäller idrottande män skulle kunna styrkas ytterligare av att de i en svensk studie 

som undersökte spel om pengar och alkoholbruk bland elitlagidrottare, kom fram till att det 

bland herrar var två och en halv gånger större risk att ha problem om spel om pengar då de 

hade ett riskbruk av alkohol. Däremot var det endast en kvinna i studien som hade ett 

riskbruk av alkohol och samtidigt hade problem om spel om pengar (Vinberg et al., 2017). 

Det är också flera prevalensstudier från olika länder som har påvisat samband mellan 

problem om spel om pengar och alkoholbruk (Williams, Volberg & Stevens, 2012). Denna 

studie undersökte visserligen inte problem om spel om pengar eller riskbruk av alkohol, men 

studiens resultat visar att de förekom ett samband mellan spel om pengar och alkoholbruk. 

Dock kan det vara av intresse att undersöka detta och eventuella samband mellan dem i 

framtida studier. 

6.2.4 Teoretiskt perspektiv 

Social kognitiv teori handlar om att beteende, omgivning och personliga faktorer fungerar 

gemensamt och inverkar på varandra (Bandura, 1997). Förväntningar handlar om hur väl 

individen kan värdera och förespå utfallet av ett visst beteende (nutbeam et al., 2004). 

Lärande genom observation inbegriper att individen lär sig och kommer ihåg vissa 

beteenden genom att observera andra, som exempelvis personer som individen ser upp till 

och vilket resultat som beteendet leder till (Bandura, 1989). Self-efficacy handlar om 

individens tilltro till sin egna förmåga att ha kontroll över sitt varande och över faktorer som 

påverkar ens liv (Bandura, 1994). 

Att en stor andel av respondenterna i denna studie uppgav att de hade spelat om pengar 

någon gång under de senaste 12 månaderna skulle delvis kunna förklaras genom att de 

förväntar sig att deras spelande eller beteende skulle leda till något de värderar högt. 

Exempelvis att de skulle vinna pengar, social interaktion eller känna sig som en i gruppen. 

Vilket engelska fotbollsspelare tar upp som motiv för deras spelande (Lim et al., 2016). Dock 

kan de som uppgav att de aldrig hade spelat om pengar haft andra förväntningar och värderat 

potentiella utfall om spel om pengar negativt, vilket bidragit till att de har avstått från att 

spela om pengar. 

Respondenternas anledning till att de började spela om pengar skulle kunna förklaras genom 

att de har observerat att deras förebilder i laget spelat om pengar och att utfallet har 

värderats positivt. Det är större chans att ett beteende efterhärmas och vidmakthålls om det 

observerade beteende leder till något som anses vara högt värderat (Bandura, 1989). 

Det är möjligt att respondenterna har stor tilltro till den egna förmågan att behärska och 

förutspå sportresultat då de själva utövar idrotten. Vilket har visat sig bland engelska 

fotbollsspelare (Lim et al., 2016). Det kan ha påverkat deras introduktion till att börja spela 

om pengar. 

Idag finns det ett reglemente framtaget av Riksidrottsförbundet som bland annat förbjuder 

individer att manipulera och spela på sina egna matcher i syfte att minimera risken för 

matchfixning (Riksidrottsförbundet, 2015). Enligt en studie tas det upp att Svenska 

Fotbollsförbundet uppmanar föreningarna att följa Riksidrottsförbundets reglemente och 
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Ishockeyförbundet har i tävlingsbestämmelserna inskrivet att det är förbjudet att spela på 

egna lagets match eller andra matcher i samma serie. I en studie nämner de flesta av 

elitlagidrottarna och ledarna att deras förening inte har någon policy eller regler mot spel om 

pengar (Vinberg et al, 2017). 

Utifrån social kognitiv teori kan förbund och föreningar få en förståelse för hur spel om 

pengar tas efter från en person till en annan och att om individen värderat ett möjligt utfall 

positivt ökar chansen att hen börjar och fortsätter med beteendet. Med den kunskapen skulle 

förenings- och förbundsmänniskor kunna arbeta för att belysa de negativa konsekvenserna 

som kan uppkomma om spel om pengar. Exempelvis genom att ta in kompetens utifrån, 

skulle utbildning om spel om pengar för exempelvis lagidrottare, ledare och även närstående 

kunna erbjudas. Flera idrottsförbund verkar ha vissa policys och reglementen om spel om 

pengar, dock verkar det som att det är relativt få idrottsföreningar som har liknande policys. 

Således skulle det kunna vara av nytta att även idrottsföreningar skapar policys mot spel om 

pengar. Detta skulle kunna bidra till att motivationen till att börja spela om pengar minskar 

vilket i längden skulle kunna bidra till att färre får problem om spel om pengar, och att färre 

skapar ett spelberoende eller spelmissbruk. Vilket är en del av målområde 11 i regeringens 

folkhälsoproposition (2007/08:110). 

6.2.5 Användbarhet och framtida forskning 

Resultatet från denna uppsats skulle kunna bidra till att uppmuntra idrottsförbund på 

nationell- och läns nivå samt föreningar att arbeta preventivt angående spel om pengar och 

alkoholbruk. Då lagsammanhållning och social interaktion anses vara motiv till att 

lagidrottare spelar om pengar och brukar alkohol skulle föreningar kunna arrangera sociala 

evenemang utan alkohol och spel om pengar men som ändå stärker lagsammanhållningen. 

Framtida forskning skulle kunna bestå av att undersöka omfattningen av problemspelande 

respektive riskbruk av alkohol bland lagidrottare som tävlar på regional nivå. Detta i syfte att 

undersöka huruvida lagidrottare har ett riskbruk av alkohol och har problem om spel om 

pengar i högre utsträckning än befolkningen i stort. Det hade också varit intressant att 

undersöka motiv och attityder till spel om pengar och alkoholbruk bland lagidrottare för att 

kunna göra relevanta preventiva åtgärder. Även studier kring bakomliggande faktorer till 

lagidrottares omfattning av alkoholbruk och spel om pengar som exempelvis socioekonomisk 

status hade varit intressant att genomföra. Att inkludera eller göra en studie med enbart 

lagidrottande kvinnor i en liknande studie som denna hade också varit intressant för att göra 

könsjämförelser. 

7 SLUTSATS 

• De flesta lagidrottande män uppgav att de hade spelat om pengar någon gång under 

de senaste 12 månaderna.  
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• Denna studie visar att i likhet med den svenska befolkningen uppgav de flesta 

lagidrottande män att de hade brukat alkohol någon gång under de senaste 12 

månaderna. 

• Det kan tillsynes tolkas att som att det finns ett samband mellan lagidrottande mäns 

spel om pengar och alkoholbruk 
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BILAGA A MISSIVBREV 

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Robin Nilsson och läser mitt tredje år på Folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola i 

Västerås. Jag skriver för närvarande min kandidatuppsats i folkhälsovetenskap och som del av 

uppsatsen genomförs en enkätstudie för att samla in data. Syftet med studien är att kartlägga 

pengaspelande och alkoholbruk bland lagidrottande män i Västmanlands län och huruvida det finns 

något samband mellan spel om pengar och alkoholbruk. 

Enkäten delas ut till lagidrottare i olika föreningar i Västmanlands län. Det är frivilligt att delta i 

studien och ingen individ kommer att kunna identifieras samt att uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Du har möjlighet att avbryta din medverkan närhelst du vill. Enkäten tar ca 5–10 

minuter att besvara och innefattar 10 frågor. När du lämnar in din ifyllda enkät godkänner du din 

medverkan i studien. Uppgifterna som du lämnar kommer endast användas för kandidatuppsatsens 

ändamål. 

Endast jag och min handledare kommer att ha åtkomst till dina svar och resultatet kommer att 

presenteras i en kandidatuppsats som kommer publiceras i DIVA. Uppgifterna kommer att behandlas 

med aktsamhet och enkäterna kommer att förstöras när studien är avslutad. Ditt deltagande kan 

bidra med att öka kunskapen om eventuella samband mellan spel om pengar och alkoholbruk bland 

lagidrottare i Västmanlands län. 

Vid frågor angående studien eller om du är intresserad av resultatet kan du kontakta mig. 

Jag tackar för din medverkan! 

Robin Nilsson 

Mail: ____________________ 

Mobilnummer: ____________ 
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BILAGA B ENKÄTFORMULÄR 

Enkätformulär 

 

Kryssa endast i ETT svarsalternativ per fråga. 

 

1. Är du kille eller tjej? 

❑ Kille 

❑ Tjej 

❑ Annat 

 

2. Hur gammal är du? 

………… år 

 

3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

❑ Grundskola eller motsvarande 

❑ Gymnasium/yrkesskola  

❑ Universitet/högskola 

 

4. Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du blir andfådd/svettig? 

❑ Varje dag 

❑ 3–6 gånger i veckan  

❑ 1–2 gånger i veckan 

❑ 1–3 gånger i månaden 

❑ Mindre än en gång i veckan 

❑ Aldrig 
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Alcohol use Disorders Identification Test Consumption (AUDIT-C) 

 

Frågor om dina alkoholvanor de senaste 12 månaderna. 

 

5. Hur ofta dricker du alkohol? 

❑ Aldrig 

❑ En gång i månaden, eller mer sällan 

❑ 2–4 gånger i månaden 

❑ 2–3 gånger i veckan  

❑ 4 gånger/vecka eller mer 

 

6. Hur många ”glas” alkohol (se beskrivning nedan) dricker du under en typisk dag då du dricker 

alkohol? 

Med ett “glas” alkohol menas: 

50 cl folköl, 33 cl starköl/cider/alkoholläsk, 15 cl rött eller vit vin, 8 cl starkvin, 4 cl sprit 

❑ 1–2 glas 

❑ 3–4 glas 

❑ 5–6 glas 

❑ 7–9 glas 

❑ 10 glas eller fler 

 

7. Hur ofta dricker du som man 5 ”glas” eller mer, eller som kvinna 4 ”glas” eller mer, vid ett 

och samma tillfälle, exempelvis under en kväll? 

❑ Aldrig 

❑ Mer sällan än en gång i månaden 

❑ Varje månad 

❑ Varje vecka 

❑ Dagligen eller nästan dagligen 
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Frågor om dina spelvanor. 

 

8. Hur ofta spelar du dataspel, TV-spel eller mobilspel? 

❑ Aldrig, nästan aldrig 

❑ 1–2 gånger i månaden 

❑ 2–4 gånger i månaden 

❑ 2–3 gånger i veckan 

❑ 4 gånger eller mer i veckan 

 

9. Har du spelat om pengar någon gång under de senaste 12 månaderna?  

Med spel menas exempelvis spel på hästar, sportspel, kasinospel, bingolotto, trisslott, lotto, 

eller liknande samt spel om pengar över internet som exempelvis poker eller nätkasino.  

❑ Ja 

❑ Nej 

 

10. Hur ofta har du spelat om pengar under de senaste 12 månaderna? 

❑ Aldrig 

❑ Mer sällan än en gång i månaden 

❑ Varje månad 

❑ Varje vecka 

❑ Dagligen eller nästan dagligen 
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