Fotboll utan Fylla
– En alkoholpreventiv intervention utvecklad 20152017 riktad till allsvenska fotbollsmatcher

Tobias Elgán, Frida Bergenblad & Johanna Gripenberg

RAPPORT NR 69

STADs rapportserie, 2021
Rapport nummer 69
ISSN: 1654-7497
ISBN: 978-91-986697-2-5
Rapporten kan laddas ned från STADs hemsida: www.stad.org
2

FÖRORD
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) startade 1995 som ett tioårigt
projekt med uppdrag att identifiera, tillämpa och utvärdera lovande metoder för
prevention inom alkohol- och narkotikaområdet. Projektet initierades efter en översyn av
missbruksvården i Stockholms län, där Landstinget och Stockholms kommun gemensamt
beslutade att göra en mer långsiktig satsning på metodutveckling. Sedan 2010 är STAD en
enhet inom Centrum för psykiatriforskning.
STADs arbete kännetecknas av ett tätt samspel mellan praktik och forskning där
kunskaper från utvärderingar omsätts till praktik och de praktiska metoderna utsätts för
kritisk och konstruktiv granskning. Kunskapen om vad som kännetecknar effektiv
prevention har ökat under de senaste tio åren men det finns fortfarande ett stort behov
av att utveckla och testa nya samhällsbaserade preventiva metoder.
Med projektmedel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets alkoholforskningsråd
har STAD tillsammans med AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF och IQ, utvecklat,
implementerat och utvärderat en alkoholförebyggande intervention Fotboll utan Fylla på
allsvenska fotbollsarenor i Stockholm. Det övergripande syftet var att minska otryggheten
på arenorna genom att minska alkoholberusningen bland åskådare. I föreliggande rapport
presenteras resultat om huruvida interventionen har gett någon effekt i form av att
kraftigt berusade individer i högre grad blir nekade inträde till arenorna, nekade köp av
alkohol inne på arenorna, samt om det alkoholförebyggande arbetet lett till en minskning
av andelen kraftigt berusade åskådare och en minskning av den genomsnittliga
berusningsnivån. Resultat från studien har även publicerats i den vetenskapliga
tidskriften Addiction [1].
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SAMMANFATTNING
Bakgrund: I Sverige har det sedan länge diskuterats kring hög alkoholkonsumtion bland
supportrar och alkoholrelaterade problem såsom våldsbrott, skadegörelse och även
dödsfall i samband med allsvenska fotbollsmatcher. Det har dock inte funnits några
studier att tillgå som undersökt hur det ser ut på arenorna avseende
alkoholkonsumtionen, eller insatser vars mål varit att minska berusningsnivåer bland
åskådare. I ett samverkansprojekt tillsammans med AIK, Djurgården, Hammarby och IQ
har STAD under åren 2015-2017 drivit ett utvecklingsarbete på de allsvenska arenorna i
Stockholm. Denna rapport beskriver det arbete som har bedrivits i Stockholm och
resultaten som har uppnåtts.
Syfte: Att utveckla och implementera en alkoholpreventiv intervention med det
övergripande målet att minska berusningsnivåer och, mer specifikt, andelen kraftigt
berusade supportrar på allsvenska fotbollsmatcher.
Metod: En baslinjemätning genomfördes 2015, varpå insatserna utvecklades och
implementerades, och därefter genomfördes de uppföljande mätningarna 2016 och 2017.
Promillemätningar genomfördes bland slumpmässigt tillfrågade supportrar på de två
arenorna i Stockholm vid tre tillfällen 2015, 2016 och 2017. Observationsstudier
genomfördes 2015 och 2017 där professionella skådespelare agerade kraftigt berusade
enligt standardiserade scener, samtidigt som de försökte ta sig in på arenorna, och väl
inne på arenorna, försökte de att köpa alkohol. För att kontrollera om det har skett några
förändringar utanför arenorna som kan påverka resultaten inne på arenorna,
genomfördes också observationsstudien på krogar utanför arenorna. En nationell
enkätstudie genomfördes 2015 för att undersöka befolkningens stöd till alkoholpreventivt
arbete i samband med allsvenska fotbollsmatcher.
I tät samverkan med AIK, Djurgården, Hammarby och IQ har STAD anpassat och utvecklat
den tidigare utarbetade STAD-modellen i Ansvarsfull alkoholservering som består av
samverkan, utbildning samt förbättrad tillsyn och policyarbete. Interventionen har döpts
till Fotboll utan Fylla och anpassningar består framför allt av att nya utbildningsinsatser
har utvecklats. STADs tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering har anpassats
till en arenamiljö. En kortare digital utbildning har utvecklats som riktar sig till all
personal på arenorna. Slutligen har en kick-off-utbildning hållits inför säsongstarterna.
Ett strategiskt mediaarbete har också ägt rum i form av bland annat pressträffar,
pressreleaser, debattartiklar och reklamfilmer. Allt arbete inom ramen för utveckling och
implementering av insatserna har drivits i en styrgrupp och arbetsgrupper med
representanter från samtliga samverkanspartners.
Resultat: Baslinjemätningen visade att 49,7 procent av besökarna (n=3351) hade druckit
och medelpromillen bland de som druckit var 0,63. Vidare var 9,7 procent av besökarna
kraftigt berusade då de hade en promille på ett eller mer (medelpromille bland dessa var
1,35). Skådespelarna blev nekade inträde till arenorna i 12,9 procent av försöken (n=70)
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och nekade att köpa alkohol inne på arenorna i 31,8 procent av försöken (n=176). På
krogarna utanför arenorna blev de nekade i 67,9 procent av försöken (n=109). Den
nationella enkätundersökningen visade att det finns ett starkt stöd bland befolkningen för
alkoholpreventiva insatser på fotbollsmatcher. Sammantaget visade baslinjemätningen att
det finns ett stort behov av att utbilda arenapersonalen.
Totalt deltog 60 personer på chefs- och ansvarspositioner på en anpassad tvådagars
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Drygt 1300 personer som arbetar på arenorna
under fotbollsmatcher tog del av den digitala utbildningen och slutligen deltog omkring
200 personer på kick-off-utbildningarna som erbjöds inför säsongsstart 2016 och 2017.
Under 2017 påbörjades ett arbete med förbättrad tillsyn och utvecklande av en
gemensam alkoholpolicy.
Under 2016 och 2017 genomfördes uppföljande mätningar och resultaten visar på
statistiskt signifikanta förbättringar: andelen kraftigt berusade har minskat från 9,7 till
5,9 procent (p<0,001), andelen kraftigt berusade besökare som nekats entré till arenorna
har ökat från 12,9 till 32,8 procent (p=0,005), och andelen kraftigt berusade besökare som
nekats köp av alkohol inne på arenorna har ökat från 31,8 till 56,8 procent (p<0,001).
Slutsatser: Genom att tillämpa en anpassad STAD-modell som inbegriper ett systematiskt
alkoholförebyggande multikomponentprogram har förbättringar uppnåtts i form av att
kraftigt berusade individer i högre grad blir nekade inträde till arenorna och nekade köp
av alkohol inne på arenorna. Dessutom har det alkoholförebyggande arbetet lett till en
minskning av andelen kraftigt berusade åskådare och en minskning av den genomsnittliga
berusningsnivån.
Rekommendationer:
• Alkoholkonsumtion och kraftig berusning bland supportrar på fotbollsarenor är
vanligt förekommande och det finns därför ett behov av att utveckla och
implementera alkoholpreventiva insatser.
• Fotboll utan Fylla har kunnat implementeras på arenorna i Stockholm och arbetet
bör vidmakthållas för att bibehålla de goda resultaten och förbättra
alkoholsituationen på arenorna.
• Andra allsvenska fotbollsklubbar har utryckt önskan om att bli en del av Fotboll
utan Fylla och metoden bör därför spridas nationellt.
• Arbetsmetoden Fotboll utan Fylla har förutsättningar att kunna anpassas till andra
idrotter.

6

BAKGRUND
Flera studier har visat på kopplingen mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade
problem [2–4]. I linje med detta har det internationellt rapporterats om relativt höga
berusningsnivåer [5–8] och alkoholrelaterade problem i samband med idrottsevenemang
[9–13]. Exempelvis i en studie gjord i samband med professionella baseboll- och
amerikanska fotbollsmatcher i USA hade 40% av åskådarna druckit och av dessa var
medelpromillen 0,23 [5]. I en annan mindre studie från USA gjord i samband med
amerikanska fotbollsmatcher på college, hade drygt hälften av åskådarna druckit alkohol
och av dessa var medelpromillen 0,54 [7]. Under de Europeiska mästerskapen i fotboll
2016 (UEFA EURO-2016) i Frankrike, var det vanligt med höga berusningsnivåer och
alkoholrelaterade problem. Detta ledde till åtgärder i form av att försäljning och förtäring
av alkohol förbjöds i vissa områden dagen innan och under matchdagar [13]. I Sverige har
det länge rapporterats i media om hög alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem
såsom olämpligt språkbruk, skadegörelse, våldsbrott och även dödsfall på och i anslutning
till idrottsarenor, i synnerhet vid allsvenska fotbollsmatcher. Detta har också föranlett två
nationella samordningsuppdrag [14,15] på uppdrag av Socialdepartementet och ett par
utredningar [16,17]. Bortsett från de vetenskapliga publikationer som hittills sprungit ur
detta projekt [18–21], finns inga andra Svenska studier rapporterade där man med
kvantitativa mått har undersökt berusningsnivåer bland supportrar på idrottsevenemang
och huruvida kraftigt berusade supportrar blir nekade tillträde till och köp av alkohol inne
på arenor.
Ett sätt att tackla problem med höga berusningsnivåer och alkoholrelaterade problem är
att systematiskt arbeta med alkoholförebyggande åtgärder. Exempelvis har STAD sedan
1996 bedrivit ett framgångsrikt alkohol- och drogförebyggande arbete i krogmiljön där vi
har utvecklat och utvärderat den multikomponenta interventionen Ansvarsfull
Alkoholservering [22], som är grunden för vår STAD-modell. Interventionen består av tre
komponenter: (i) samverkan och mobilisering av nyckelaktörer, (ii) utbildning av
nyckelaktörer och (iii) policyarbete och förbättrad tillsyn. Utvärderingen av Ansvarsfull
Alkoholservering har visat på en minskning av överservering till kraftigt berusade gäster
[23,24] och en 29 procentig minskning av våldsbrottsligheten [25,26], samt att för varje
krona som har spenderats på interventionen har samhället sparat 39 kronor i form av
uteblivna kostnader för våldsrelaterade brott [27]. Ansvarsfull Alkoholservering har
implementerats och spridits både nationellt [28] till över 200 kommuner, och
internationellt i ett EU-finansierat projekt STAD in Europe (www.stadineurope.eu). I detta
EU-projekt anpassades STAD-modellen till olika länder och miljöer. I Palma de Mallorca i
Spanien uppmättes positiva resultat då alkoholförsäljningen till underåriga minskade i
butiker [29].
Att anpassa ett program som Ansvarsfull Alkoholservering till idrottsevenemang kan vara
ett sätt att minska berusningsnivåer och relaterade problem i samband med matcher [30].
Internationellt finns inga studier rapporterade där man har utvecklat och implementerat
ett multikomponentprogram på stora idrottsarenor. Däremot har forskare i Australien
utvecklat ett multikomponentprogram (Good Sports Program) i syfte att minska
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riskkonsumtion bland medlemmar (t.ex. spelare, åskådare, tränare) i icke-professionella
idrottsklubbar (så kallade Community Sports Clubs) där alkohol säljs. Interventionen
består bland annat av utbildning av serveringspersonal och resultaten visade att
interventionen bidrog till att andelen riskkonsumenter minskade [31,32]. Mot bakgrund
av de positiva erfarenheterna från arbetet med Ansvarsfull Alkoholservering initierade
STAD ett samverkansprojekt i syfte att utveckla ett multikomponentprogram och
implementera det på Tele2 Arena och Friends Arena i Stockholm. Denna rapport redovisar
resultat från arbetet som bedrevs i Stockholm under åren 2015 till 2017.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med projektet var att utveckla och implementera en
alkoholpreventiv intervention för att minska berusningsnivåer och, mer specifikt, andelen
kraftigt berusade supportrar på allsvenska fotbollsmatcher. Ett ytterligare syfte var att
utvärdera interventionen för att undersöka om den har någon effekt. I denna rapport
beskrivs det arbete som har bedrivits och resultaten som har uppnåtts på arenorna i
Stockholm.
Specifika frågeställningar gällande arbetet med själva interventionen Fotboll utan Fylla är:
1. Kan STAD-modellen anpassas till arenor och allsvenska fotbollsmatcher?
2. Kan den resulterande interventionen Fotboll utan Fylla på ett framgångsrikt sätt
implementeras på arenor under allsvenska fotbollsmatcher?
Specifika frågeställningar gällande utvärderingen av interventionen Fotboll utan Fylla är:
1. Kan Fotboll utan Fylla bidra till att alkoholberusningsnivåer och den kraftiga
berusningen bland åskådare på fotbollsmatcher minskar?
2. Kan Fotboll utan Fylla bidra till att kraftigt berusade åskådare i högre grad nekas
inträde till arenorna?
3. Kan Fotboll utan Fylla bidra till att kraftigt berusade åskådare i högre grad nekas
alkoholservering inne på arenorna?
4. Vilken är befolkningens opinion kring alkohol och berusning i samband med
fotbollsmatcher?

METOD
Inom ramen för utvärderingen har baslinjemätningar, som också fungerat som
kartläggning och behovsanalys, och uppföljande mätningar genomförts. Resultat från
baslinjemätningarna och behovsanalysen har därefter legat till grund för hur
interventionen Fotboll utan Fylla utformats. I denna del kommer en beskrivning av
utformningen av Fotboll utan Fylla först att presenteras följt av en beskrivning av de
metoder som använts i utvärderingen.

Utformningen av interventionen Fotboll utan Fylla
Baslinjemätningarna som genomfördes, och som redovisas nedan, visade på brister i
alkoholhanteringen inne på arenan men också på brister vid entréerna. Fotboll utan Fylla
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bygger därför på de huvudkomponenter som används i Ansvarsfull alkoholservering, det
vill säga: samverkan, utbildningsinsatser samt tillsyns- och policyarbete.

Samverkan
Redan under 2014 påbörjades mobilisering av berörda aktörer. Exempelvis ägde möten
rum med representanter från Polismyndigheten, restauratörer och den Nationella
samordnaren för en positiv supporterkultur. Ett problem som tidigt identifierades var att
rollerna inte var tydliga för de som arbetar vid ett allsvenskt idrottsarrangemang.
Personal som arbetade i entréerna, ofta anställda av arenabolaget, förlitade sig på
Polismyndigheten att ta hand om kraftigt berusade personer, samtidigt som
Polismyndigheten överlät arbetet med alkoholberusning till arrangören. För att klargöra
rollerna och vilken lagstiftning som gäller initierades samverkan mellan de berörda
aktörerna, det vill säga idrottsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby, restauratörerna
inne på arenan, arenabolagen, säkerhetsbolag, Polismyndigheten, STAD och IQ. Det
påpekades från aktörerna att detta var första gången någonsin som samtliga berörda
organisationer som har med alkoholförsäljning och berusning vid ett allsvenskt
fotbollsarrangemang i Stockholm att göra sitter tillsammans. Resultatet blev bildandet av
två arbetsgrupper, den ena för att arbeta med entré- och serveringsfrågor och den andra
för att arbeta med kommunikation både internt och externt. Samverkan är en av de enskilt
största framgångsfaktorerna i projektet och ett stort arbete har lagts på att utveckla,
främja och förbättra samverkan.

Utbildning
För att nå alla aktörers personal utvecklade arbetsgruppen för entré- och serveringsfrågor
ett utbildningspaket med tre olika delar. Arbetet med att utveckla detta utbildningspaket
påbörjades under 2015.
Utbildning 1: Samtlig personal med alkoholserverings- och personalansvar, samt
idrottsklubbarnas beslutsfattande personal erbjöds från och med säsongen 2016 en
arrangemangsanpassad tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering. I utbildningen
ingick till exempel moment som medicinska effekter av alkohol, alkohollagen,
konflikthantering, alkoholtillsyn och alkohol och våld.
Utbildning 2: Ett stort antal personal som arbetar vid fotbollsmatcherna är extrapersonal
och det beslöts att en digital utbildning skulle vara lämplig för att nå dessa. En omkring
15-20 minuter lång webbaserad utbildning med delprov och examination utvecklades
därför. Webbutbildningens mål var att ge all personal samma kunskapsgrund vad gäller
alkoholhantering samt att radera ut gamla föreställningar om att det är ”någon annans”
ansvar att ta hand om berusade gäster. Målgruppen för webbutbildningen var all personal
som arbetar vid ett allsvenskt fotbollsarrangemang i Stockholm oavsett om deras
arbetsuppgift handlade om alkoholservering eller inte. Denna utbildning erbjöds från och
med sommaren 2016.
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Utbildning 3: Inför säsongsstarten 2017 inbjöds alla med någon form av arbetsledande
funktion vid ett idrottsarrangemang till ett tretimmars utbildningstillfälle. Denna så
kallade kick-off-utbildning gav tydliga, praktiska instruktioner till all personal med
arbetsledande funktion om ansvarsfördelning och om vad som förväntades av dem vad
gäller exempelvis hanteringen av berusade personer. Ett annat tema som togs upp var
konflikthantering.

Tillsyns- och policyarbete
Både restauratörer och arrangörer ska tillsynas på ett eller annat sätt i samband med
idrottsarrangemangen. Polismyndigheten och de kommunala tillsynsenheterna
engagerades genom att resultaten från baslinjemätningen presenterades. Alla aktörer
hade vid projektets start egna alkoholpolicys för sin personal och/eller sitt arrangemang. I
projektets regi startades ett arbete med att ta fram en arrangemangsgemensam
alkoholpolicy som gäller för både personal och besökare.

Utvärdering av Fotboll utan Fylla
Fotboll utan Fylla utvärderades för att undersöka om interventionen har någon effekt.
Själva designen av utvärderingen har beskrivits mer utförligt i en vetenskaplig artikel [18].
Datainsamlingar genomfördes på Friends Arena, där AIK spelar sina hemmamatcher, och
Tele2 Arena, där både Djurgården och Hammarby spelar sina hemmamatcher.
Datainsamlingen omfattade promillemätningar bland slumpmässigt tillfrågade åskådare
inne på arenorna, samt observationsstudier i form av skådespelarstudier för att undersöka
om kraftigt berusade individer blev nekade entré till arenorna och om de blev nekade att
köpa alkohol på serveringsställen (kiosker och barer) inne på arenorna. För att
kontrollera om det har skett några förändringar utanför arenorna, som kan påverka
resultaten inne på arenorna, genomfördes skådespelarstudien på serveringsställen
utanför arenorna (inom en radie på en kilometer). Eftersom arbetet med Fotboll utan Fylla
inte bör påverka serveringsställen utanför arenorna bör mätningen av dessa vara
oförändrad vid uppföljningen. Sker det förändringar som påverkar nekandegraden av
kraftigt berusade individer på serveringsställen utanför arenorna, kommer detta att kunna
följas i våra mätningar och kan då förklara eventuella förändringar inne på arenorna.
Fotbollsmatcher, där datainsamlingar har ägt rum, har valts för att få en spridning
avseende matchdagar (d.v.s., vardagar eller helgdagar) samt typ av match (d.v.s., låg- eller
högriskmatch, där högriskmatch definierats som derbymatch.
Vid varje promillemätning arbetade totalt sex datainsamlingsteam, som vardera bestod av
tre personer där en person ansvarade för rekrytering av deltagare och två personer
samlade in data. För att få en så representativ bild som möjligt av åskådarna var teamen
strategiskt utplacerade på arenorna för att inkludera de bägge klacksektionerna,
långsidorna och familjesektionen. Åskådare rekryterades genom en procedur där var
tredje individ som passerade en tänkt linje vid respektive datainsamlingsteam
informerades om studien och tillfrågades om att delta. Datainsamlingen påbörjades
omkring en timme innan avspark och pågick under första halvlek, pausvilan och cirka fem
minuter in i andra halvlek. Observationsstudierna genomfördes med professionella
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manliga skådespelare som agerade kraftigt berusade enligt en standardiserad scen vid
entréerna och en annan standardiserad scen vid provköpen av alkohol. Vid varje
datainsamlingstillfälle har totalt sex skådespelare genomfört entréförsök och försök att
köpa alkohol på serveringsställen både innanför och utanför arenorna. Varje försök har
observerats och protokollförts av en forskningsassistent. Proceduren var sådan att
provköp av alkohol på serveringsställen utanför arenan påbörjades cirka tre timmar innan
matchstart och varje skådespelare genomförde minst tre försök på olika serveringsställen.
Samtliga serveringsställen belägna inom en radie av en kilometer från arenan var
inkluderade i studien. Därefter försågs skådespelarna med tre entrébiljetter vardera och
genomförde sedan två entréförsök var, varpå de gick in på arenan med den tredje biljetten
och utan att agera kraftigt berusad. Inne på arenan genomförde respektive skådespelare
upp till sju provköp vid kiosker och barer, beroende på antalet kiosker och barer som var
öppna. De standardiserade scenerna som spelades upp vid entréer och vid kiosker och
barer utvecklades och inövades i samråd med en expertpanel.
En baslinjemätning genomfördes under 2015 varpå utbildningsinsatser började
implementeras efter sommaren 2016. Ett stort antal mediaaktiviteter har också hållits i
form av bland annat presskonferenser, pressreleaser, opinionsartiklar och reklamfilmer.
Uppföljande mätningar samlades därefter in under hösten 2016 (endast
promillemätningen) och 2017 (både promille- och observationsstudie). STAD har stor
tidigare erfarenhet av att genomföra både promillesmätningar och observationsstudier
och dessa metoder används också internationellt av andra forskargrupper. Utöver dessa
datainsamlingar har även en omfattande nationell enkätstudie genomförts för att
undersöka befolkningens opinion kring fotboll, alkohol och berusning.
I samtliga fall då individer har tillfrågats om att delta i studier har informerat samtycke
givits muntligen. Samtliga studier har erhållit etiskt godkännande vid den Regionala
etikprövningsnämnden i Stockholm.

RESULTAT
Resultatdelen är kronologiskt strukturerad. Först kommer resultaten från
baslinjemätningen, som genomfördes under 2015 att presenteras, följt av resultat från
implementeringen av Fotboll utan Fylla. Avsnittet avslutas med en presentation av
resultaten från de uppföljande mätningarna som genomfördes 2016 och 2017.

Baslinjemätningen – kartläggningar och behovsanalys
Under 2015 genomfördes 3351 promillemätningar i Stockholm på åtta allsvenska matcher
(4 på varje arena). Totalt tillfrågades 4317 åskådare inne på arenorna vilket gav en
svarsfrekvens på 78 procent. Andelen män var 82,8 procent och medelåldern var 35,0 år.
Resultaten visade att 49,7 procent av besökarna hade en promille på över noll.
Medelpromillen bland de som druckit alkohol var 0,63. Andelen kraftigt berusade (d.v.s.,
med en promille på 1,0 eller mer) bland samtliga besökare var 9,7 procent och
medelpromillen bland dessa var 1,35. Observationsstudier genomfördes på sex
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fotbollsmatcher (3 stycken på respektive arena). Totalt gjorde skådespelarna 70 försök vid
entréerna, 176 försök att köpa alkohol inne på arenorna och 109 försök att köpa alkohol
utanför arenorna. Resultaten visade att det var mycket lätt för kraftigt berusade personer
att bli insläppta på arenorna. I endast 12,9 procent av fallen blev skådespelare nekade i
entréerna. Kioskerna och barerna inne på arenorna serverade alkohol till skådespelarna i
mycket större utsträckning än krogarna utanför arenorna. Krogarna utanför nekade
servering i 67,9 procent av fallen jämfört med 31,8 procent inne på arenorna. Resultaten
visar på en tydlig skillnad mellan hur serveringsställen inne på och utanför arenorna
hanterar kraftigt berusade personer. Nekandefrekvensen bland serveringsställena utanför
arenorna ligger i linje med vad vi sett på krogar inne i Stockholms innerstad och kan vara
en konsekvens av att dessa krogar har skickat sin personal på utbildningar i Ansvarsfull
alkoholservering.
För att studera vad Sveriges befolkning anser om alkohol i samband med
fotbollsevenemang genomfördes en nationell enkätundersökning. Data samlades in i
början av 2016 innan Allsvenskan hade säsongspremiär och totalt tillfrågades 5225
personer som slumpmässigt dragits från Novus så kallade Sverigepanel. Enkäten
besvarades av 3503 respondenter vilket gav en svarsfrekvens på 67 procent. Resultaten
visade att över 93,1 procent av respondenterna ansåg att kraftigt berusade personer ska
nekas entré till arenorna, 94,7 procent att de ska nekas att köpa alkohol inne på arenorna
och 91,8 procent att de ska avvisas från arenorna. Totalt trodde 71,0 procent av
respondenterna att fler personer skulle gå på fotboll om antalet kraftigt berusade
personer minskade. Resultaten från baslinjemätningen har publicerats i tre olika
vetenskapliga artiklar [19–21].
De tre kartläggningarna utgjorde grunden för en behovsanalys som visade att det finns ett
behov av att sänka den kraftiga berusningen inne på arenorna. Detta påtalades inte minst
av fotbollsklubbarna själva, speciellt med tanke på att de är ansvariga för säkerheten inne
på arenan i händelse av exempelvis en utrymning. Resultaten visade också att det finns ett
stort behov av att utbilda serverings- och entrépersonal på arenorna i att förstå vilket
deras ansvar är och hur de ska hantera kraftigt berusade åskådare. Resultaten från
enkätundersökningen visade slutligen att det finns ett starkt stöd bland befolkningen för
att implementera ett alkoholpreventivt arbete i samband med allsvenska fotbollsmatcher.

Implementering av Fotboll utan Fylla
Mobilisering av nyckelaktörer och en välfungerande samverkan mellan berörda parter är
en central del i Fotboll utan Fylla. Ett strategiskt och omfattande arbete har därför lagts på
att mobilisera nyckelaktörer och därefter initiera och upprätthålla samverkan. I ett initialt
skede upprättades samverkan med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och
Hammarby samt IQ. Tillsammans med STAD blev dessa organisationer projektägare.
Andra viktiga aktörer som mobiliserades var Polismyndigheten, arenorna Tele2 Arena och
Friends Arena, restauratörerna, Länsstyrelsen, kommunerna och Beroendecentrum
Stockholm. Inom ramen för projektet hölls ett stort antal olika möten såsom
styrgruppsgruppsmöten med bland andra fotbollsklubbarnas VD:ar, nationella
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referensgruppsmöten samt arbetsgruppsmöten och workshops med bland andra
klubbarnas säkerhetsansvariga.
En viktig komponent relaterad till mobilisering är mediaaktiviteter. Vi arbetade därför
strategiskt med media i form av bland annat pressreleaser, pressträffar, opinionsartiklar
samt reklamfilmer. Under 2015-2017 resulterade dessa aktiviteter i cirka 300 inslag i
både nationell och lokal media såsom TV, dags- och fackpress, radio och sociala medier.
Reklamfilmerna har visats under hela fotbollssäsongen och har fått ett positivt
mottagande. En hemsida för projektet har skapats (www.fotbollutanfylla.se) där projektet,
inklusive studierna och reklamfilmerna presenteras.
Som tidigare nämnts utvecklades ett utbildningspaket som bestod av tre olika
utbildningar. Totalt deltog omkring 60 personer på chefs- och ansvarspositioner i den
anpassade tvådagarsutbildningen i Ansvarsfull alkoholservering som gavs vid två tillfällen.
Totalt genomförde nästan 1300 personer (av omkring 2100 inbjudna) den digitala kortare
utbildningen som riktades till samtlig personal som arbetar på en fotbollsmatch. Kickoffutbildningen som hölls vid två tillfällen inför säsongsstarten 2017 och som riktade sig
till ansvariga som ska samverka i samband med fotbollsmatcherna, hade totalt omkring
200 deltagare.
Under 2017 påbörjades arbetet med en arrangemangsgemensam alkoholpolicy. En
policyworkshop hölls bland annat där en arbetsgrupp tittade över befintliga
policydokument och påbörjade en diskussion om vad som behöver vidareutvecklas.
Gällande en förbättrad tillsyn engagerades Polismyndigheten och de kommunala
tillsynsenheterna, bland annat genom att resultaten från baslinjemätningen
presenterades.

Uppföljande mätningar visar positiva förändringar
För att undersöka om det har skett några förändringar efter det att interventionen
implementerades gjordes uppföljande mätningar av både promillestudien och
observationsstudien under 2016 (endast promillestudien) och 2017. Uppföljningarna
genomfördes på samma sätt som vid baslinjemätningen och totalt genomförde
skådespelarna 67 försök vid entréerna, 185 försök att köpa alkohol på serveringsställen
inne på arenorna och 104 försök på serveringsställen utanför arenorna. Resultaten visade
att nekandefrekvensen av kraftigt berusade personer vid entréerna till arenorna (Fig. 1A)
hade ökat från 12,9 (95 % konfidensintervall 6,6-22,2) till 32,8 procent (22,5-44,6), vilket
var en statistiskt signifikant förbättring (c2(1, 137) = 7,81, p=0,005). Vidare var det en
större andel kraftigt berusade som blev nekade köp av alkohol inne på arenorna (Fig. 1B)
vid uppföljningen, 56,8 procent (49,6-63,7), jämfört med baslinjemätningen, 31,8 procent
(25,4-39,0, c2(1, 361) = 22,70, p<0,001). På serveringsställena utanför arenorna (Fig. 1C),
som agerade som en kontrollmätning, var det ingen signifikant förändring över tid då
andelen nekade köp var 67,9 procent (58,8-76,1) vid baslinjen och 73,1 procent (64,080,9) vid uppföljningen (c2(1, 213) = 0,69, p=0,41). Detta antyder att de positiva
förbättringar som observerades på arenorna beror på arbetet med Fotboll utan Fylla och
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inte på eventuella förändringar som kan ha skett utanför arenorna såsom en utökad tillsyn
av alkoholservering.

Figur 1. Andelen skådespelare som agerade kraftigt berusade och blev nekade inträde till
arenorna (A), nekade köp av alkohol inne på arenorna (B) och utanför arenorna (C) vid
baslinjemätningen och uppföljningen. Felstaplarna visar 95 procentiga konfidensintervall.

Totalt samlades 1449 promillemätningar in vid uppföljningen 2016 (motsvarande en
svarsfrekvens på 70%) och 2502 vid uppföljningen 2017 (svarsfrekvens 69%). Samtliga
utfall baserade på berusningsnivåer bland åskådarna visade på förbättringar. Andelen
åskådare som hade en promille på över noll (Fig. 2A) minskade signifikant från 49,7
procent (48,1-51,4) 2015 till 47,8 procent (45,3-50,4) och 42,5 procent (40,6-44,5) vid
uppföljningarna 2016 och 2017 (c2(2, 7297) = 30,54, p<0,001). Likaså minskade
medelpromillen signifikant bland åskådarna (Fig. 2B) från 0,63 promille (0,61-0,65) 2015
till 0,61 promille (0,58-0,65) 2016 och 0,57 promille (0,54-0,59) 2017 (F(2, 3419) = 7,68,
p<0,001). Andelen åskådare som hade en promille på ett eller mer (Fig. 2C) minskade
också signifikant från 9,7 procent (8,7-10,7) 2015 till 8,6 procent (7,2-10,1) 2016 och 5,9
procent (5,1-6,9) 2017 (c2(2, 7297) = 27,03, p<0,001).
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Figur 2. Andelen åskådare med en promille på över noll (A), medelpromillen (B) och
andelen kraftigt berusade d.v.s., med en promille på 1,0 eller mer, (C) vid
baslinjemätningen 2015 och de uppföljande mätningarna 2016 och 2017. Felstaplarna
visar 95 procentiga konfidensintervall.

DISKUSSION
Det övergripande syftet med projektet var att utveckla och implementera en
alkoholpreventiv intervention för att minska berusningsnivåer bland åskådare. Strategin
för att minska berusningsnivån var att anpassa, utveckla, implementera och utvärdera
STADs modell i Ansvarsfull alkoholservering. Den framtagna interventionen, Fotboll utan
Fylla, har samproducerats tillsammans med IQ, AIK, Hammarby och Djurgården och har
implementerats i Stockholm på Friends Arena och Tele2 Arena. Samtliga utfall som vi mätt
visade på positiva förändringar. Andelen kraftigt berusade åskådare som blev nekade
inträde till arenorna ökade med omkring 154 procent, det vill säga från omkring 13
procent vid baslinjen till 33 procent vid den tvååriga uppföljningen. Andelelen kraftigt
berusade som nekades att köpa alkohol inne på arenorna ökade med 78 procent från
omkring 32 procent vid baslinjen till 57 procent vid uppföljningen. På serveringsställena
15

utanför arenorna skedde ingen förändring avseende andelen kraftigt berusade som
nekades köp av alkohol. Att andelen kraftigt berusade som blir nekade är betydligt högre
på serveringsställen utanför arenorna (omkring 70%) kan förklaras av att dessa krogar
regelbundet skickar sin personal till utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering.
Sammantaget visar detta att arbetet med Fotboll utan Fylla har lett till en förändring i hur
personal på arenorna hanterar kraftigt berusade individer. Att det har skett en förändring
enbart på arenorna och inte på serveringsställena utanför arenorna tyder också på att
personalens förändringar är ett resultat av Fotboll utan Fylla snarare än andra externa
omständigheter. Att personalen har förändrat hur de hanterar kraftigt berusade har också
påverkat berusningsnivåerna bland åskådarna. Andelen som hade en promille på över noll
minskade från omkring 50 procent till 43 procent och medelpromillen minskade från 0,63
till 0,57 promille. Behovsanalysen visade att andelen åskådare som var kraftigt berusade
var omkring 10 procent vid baslinjemätningen och medelpromillen bland dessa var 1,35.
Klubbarna påtalade att det finns uppenbara risker med att många åskådare på arenorna är
så pass berusade och att minska antalet åskådare som var kraftigt berusade blev därför ett
prioriterat mål med projektet. Den tvååriga uppföljande mätningen visade också att vi
lyckats minska andelen kraftigt berusade med omkring 40 procent (från 10 till 6 procent).
Trots de mycket positiva resultaten är det ändå värt att poängtera att det finns en hel del
kvar att förbättra. Exempelvis borde andelen kraftigt berusade som blir nekade att köpa
alkohol inne på arenorna (omkring 57%) ligga på samma nivåer som de som uppmätts på
serveringsställen utanför arenorna (omkring 70%).
Resultaten från projektet visar att det är möjligt att anpassa STAD-modellen, som
huvudsakligen utvecklades i syfte att minska berusningsnivåer i nöjesmiljöer, till andra
miljöer såsom fotbollsarenor. I linje med detta visade vi i en nyligen publicerad artikel från
EU-projektet ”STAD in Europe” att det är möjligt att anpassa STAD-modellen för att öka
andelen spanska butiker som nekar underåriga att köpa alkohol [29]. Fotboll utan Fylla
består av ett strategiskt folkhälsoarbete som omfattar (i) mobilisering och samverkan, (ii)
utbildning samt (iii) förbättrad tillsyn och policyarbete. Arbetet med tillsyn och
policyarbete var något som påbörjades inom studiens snäva tidsram, exempelvis genom
att inleda diskussioner om en gemensam alkoholpolicy och vilka kriterierna är för en
klubb att gå med i Fotboll utan Fylla. Samverkan med nyckelaktörer har varit en central del
i arbetet och samverkansgrupper har satts ihop med representanter från framför allt de
tre fotbollsklubbarna och IQ, men även med Stockholm live, vilka ansvarar för driften på
Friends Arena och Tele2 Arena, Operakällaren@ och Levy Restaurants som ansvarar för
alkoholserveringen på arenorna samt Polismyndigheten. Ett stort antal möten har hållits
där exempelvis en arbetsgrupp har ansvarat för utveckling av utbildningsinsatserna. Att
inkludera de olika aktörerna i utvecklingsarbetet har lett till en ökad känsla av ägarskap
vilket, inte minst har främjat implementering av insatserna. I och med att en stor andel av
personalen på arenorna är extrapersonal som tas in på arenaevenemang som till exempel
fotbollsmatcher och konserter, finns en utmaning i att utbilda dessa. Det är inte rimligt att
låta dem ta del av en tvådagars utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Vi utvecklade
därför en digital kortare utbildning och lyckades på en och en halv fotbollssäsong (halva
säsongen 2016 och hela 2017) nå omkring 1300 individer som arbetar på fotbollsmatcher.
Det finns andra studier som visat att en digital utbildning i ansvarsfull alkoholservering
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kan vara effektiv [33]. Inför säsongsstarten 2017 utvecklade vi också en kick-offutbildning
riktad till personal med en arbetsledande funktion, och totalt deltog omkring 200
individer. Sammantaget verkar implementeringen av Fotboll utan Fylla ha fungerat väl och
ett stort antal personal har tagit del av utbildningsinsatserna. Detta i sin tur har påverkat
hur personal hanterar kraftigt berusade supportrar, vilket har lett till minskade
berusningsnivåer.
Studien har vissa begränsningar. Exempelvis hade vi ett bortfall av andelen tillfrågade
supportrar som deltog i promillemätningarna. Vid baslinjemätningen var bortfallet 22%,
vid ettårsuppföljningen 30% och tvåårsuppföljningen 31%. Detta kan ha påverkat
resultaten. Vi har använt oss av professionella skådespelare för att mäta andelen kraftigt
berusade som blir nekade inträde och alkoholköp. Det kan finnas individuella skillnader
mellan skådespelarna som påverkar utfallet. Dock har vi använt oss av sex olika
skådespelare vid varje mättillfälle. Eventuella skillnader mellan skådespelare bör därför
inte ha påverkat resultaten i så stor grad jämfört med om vi exempelvis använt oss av ett
par skådespelare. Studien genomfördes på två arenor i Stockholm vilket medför att
resultaten kan ifrågasättas avseende huruvida de kan generaliseras till andra
fotbollsarenor i Sverige och till andra sporter. STAD har dock genomfört mätningar på
fotbollsarenan i Norrköping och resultaten, som ej ännu är publicerade, visar på liknande
siffror som vid baslinjemätningen i Stockholm. Styrkan med studien är att den är
omfattande. Vi har genomfört ett stort antal försök av skådespelare att ta sig in på arenor
och köp av alkohol inne på arenorna samt över totalt 7300 promillemätningar. En styrka
är att vi har mätt berusningsnivåer med utandningstest, vilket anses ge betydligt mer
trovärdiga resultat jämfört med exempelvis självrapporterade data. För att öka graden av
reliabilitet observerades varje försök av skådespelarna av en forskningsassistent och
skådespelarna använde sig av inövade standardiserade scener. Detta En annan styrka är
att vi genomförde provköp av alkohol på serveringsställen utanför arenorna, vilket
möjliggjorde att vi kunde kontrollera för eventuella omständigheter utanför arenorna som
kan ha påverkat personal inne på arenorna. Slutligen nådde vi ett stort antal personal med
våra utbildningsinsatser. Dock inte alla, men hade vi nått flera hade vi rimligen fått ett
ännu bättre resultat.

Slutsats
Genom att tillämpa en anpassad STAD-modell som inbegriper ett systematiskt
alkoholförebyggande multikomponentprogram har förbättringar uppnåtts i form av att
personal nekar kraftigt berusade supportrar inträde till och köp av alkohol inne på arenor.
Detta i sin tur har lett till en minskning av andelen kraftigt berusade supportrar och en
sänkning av den genomsnittliga berusningsnivån. Det finns en stor potential för Fotboll
utan Fylla att spridas till andra fotbollsarenor runt om i landet och även till andra sporter
såsom ishockey och bandy.
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Rekommendationer
•

•

•
•

Alkoholkonsumtion och kraftig berusning bland supportrar på fotbollsarenor är
vanligt förekommande och det finns därför ett behov av att utveckla och
implementera alkoholpreventiva insatser
Fotboll utan Fylla har kunnat implementeras på arenorna i Stockholm och arbetet
bör vidmakthållas för att bibehålla de goda resultaten och förbättra
alkoholsituationen på arenorna
Andra allsvenska fotbollsklubbar har utryckt önskan om att bli en del av Fotboll
utan Fylla och metoden bör därför spridas nationellt
Arbetsmetoden Fotboll utan Fylla har förutsättningar att kunna anpassas till andra
idrotter
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