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Fotboll utan Fylla

– Det finns många förutfattade 
meningar kring alkohol och 
fotboll. I och med denna satsning 
får vi nu för första gången en bild 
av hur det faktiskt ser ut. Att vi nu 
kan utgå från fakta är jättebra 
och vi inom AIK ser fram emot att 
arbeta med detta projekt, säger 
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

Under arbetets gång har tre 
olika studier presenterats; en blås-
studie, en skådespelarstudie och 
en attitydundersökning, som alla 
redovisas mer ingående nedan.

– Alkohol och alkoholkonsum-
tion inför, under och efter våra 
allsvenska fotbollsmatcher 

I början av 2016 startade IQ och STAD (Stockholm före-
bygger alkohol- och drogproblem), tillsammans med de 
tre allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och 
Hammarby, satsningen Fotboll utan Fylla. Syftet med 
satsningen är att skapa en så positiv fotbollsupplevelse 
för så många som möjligt genom att minska andelen 
kraftigt berusade personer på fotbollsmatcher och att 
förändra attityden till alkohol i samband med fotboll.

upplevs bitvis som problematisk. 
Vi på STAD vill med detta projekt 
vara med och skapa ett långsik-
tigt och samordnat alkohol- och 
drogförebyggande arbete för att 
öka tryggheten i samband med 
fotboll, säger Johanna Gripen-
berg, sektionschef på STAD.

I första skedet är arbetet kon-
centrerat till de tre allsvenska 
fotbollsklubbarna i Stockholm 
men ambitionen är att lärdomar-
na från projektet, på sikt, även 
ska kunna användas av andra 
idrottsföreningar och på andra 
arenor runt om i landet.

Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, Johanna Gripenberg, 
sektionschef STAD, Juan-Pablo Roa, vd IQ och Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

Form: Narva

Foto: Fredrik Hjerling  
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Blåsstudie

Resultatet från blåsstudien presenterades vid en 
pressträff på Tele2 Arena den 13 april 2016. Studien 
genomfördes bland 3287 besökare vid åtta olika 
matcher under perioden april-oktober 2015, då AIK, 
Djurgården och Hammarby spelade herrallsvenska 
matcher. Promillenivån mättes bland besökare på 
sex olika områden på respektive arena, inklusive 
hemmaklack, bortaklack och familjeläktare.

– Att gå på fotboll är för många 
stockholmare en väldigt positiv 
upplevelse och AIK, Djurgården 
och Hammarby har jobbat hårt 
med att skapa bra stämning 
och trygga arrangemang. Men 
vi ser också att det finns en hel 
del personer som druckit ganska 
mycket alkohol i samband med 
fotboll. Jag är övertygad om att 
färre kraftigt berusade personer 
på läktaren och en förändrad 
attityd till alkohol i samband med 
fotboll kommer att resultera i en 
ännu bättre fotbollsupplevelse för 
fler besökare, säger Juan-Pablo 
Roa, vd på IQ.

För de medverkande klub-
barna är frågan om alkohol och 
alkoholkonsumtion i samband 
med deras respektive matcher 
både viktig och angelägen.

– Jag är glad att vi nu, tack 
vare den genomförda blåsstu-
dien, faktiskt vet hur det ser ut 
när det gäller alkohol på våra 
matcher. Fotboll utan Fylla hand-
lar inte om att torrlägga våra 
matcher utan att minska andelen 
kraftigt berusade personer, öka 
tryggheten och skapa en ännu 
bättre fotbollsupplevelse för våra 
besökare, säger Henrik Berggren, 
vd Djurgården Fotboll.

METOD: Datainsamlingen genomfördes av sex olika team från STAD med tre personer i varje och 
skedde före och under första halvlek samt i pausen på flera olika ställen på de olika arenorna. Deltagan-
det var frivilligt och anonymt och skedde genom ett systematiskt urval där var tredje person som gick förbi 
tillfrågades att vara med. Runt 23 procent av de tillfrågade avböjde att delta i studien. De som deltog fick 
uppge kön, ålder och alkoholkonsumtion utanför arenan samt blåsa i alkoholmätare. 

Tio procent av samtliga testade hade en promille eller högre.

10%
Den genomsnittliga 
promillehalten bland de 
besökare som druckit 
alkohol var 0,63 promille.0,63‰

Hälften av alla testade personer hade druckit alkohol.

5/10
RESULTAT:
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Skådespelarstudie

Den 11 maj 2016 presenterades resultatet från en skådespelarstudie 
som STAD genomfört. Skådespelare hade agerat kraftigt berusade 
och sedan försökt komma in på Tele2 Arena och Friends Arena 
i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat herr-
allsvenska matcher. I studien undersöktes även möjligheten för de 
”kraftigt berusade” skådespelarna att köpa alkohol på krogarna 
utanför arenorna, och i kioskerna och barerna inne på arenorna.

– Resultat från studien visar att 
det uppenbarligen finns pro-
blem kopplade till alkohol och 
alkoholservering i samband 
med herrallsvenk fotboll. Nu tar 
vi på IQ tillsammans med STAD, 
AIK, Djurgården, Hammarby och 
övriga inblandade krafttag för 

att förbättra situationen, säger 
Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

– Jag vet att både AIK och Djur-
gården håller med mig om att 
det är oacceptabelt att så pass 
många kraftigt berusade per-
soner både fick komma in och 
köpa alkohol inne på arenorna 

i samband med våra respektive 
matcher. Detta är något som 
vi måste förändra och jag är 
övertygad om att vi tillsammans 
med övriga inblandade parter 
kommer att lyckas, säger Henrik 
Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

METOD: Skådespelarstudien* genomfördes av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) på krogar utanför Tele2 Arena och Friends Arena, 
vid entrén till arenorna samt inne på arenorna vid sex olika herrallsvenska matcher under perioden augusti-oktober 2015. Vid de olika matcherna genomfördes 
datainsamlingen av sex olika team från STAD med en skådespelare, en observatör samt en forskare med övergripande ansvar för alla teamen. Datainsamlingen 
skedde före match, under 1:a halvlek, i pausen och under 2:a halvlek. Skådespelarstudien genomfördes av svenska manliga skådespelare som agerade kraftigt 
berusade enligt standardiserade scener. Skådespelarna genomförde tre olika försök: Köp av alkohol (en öl) vid barer utanför arenan, köp av alkohol (en öl) vid 
barer och kiosker inne på arenan, entréförsök till arenan.

Antal försök: 109
Antal nekanden: 74 (68%)

Antal försök:  176 
(kiosker och barer) 
Antal nekanden: 56 (32%) 

Antal försök: 70
Antal nekanden: 9 (13%) 

Försök att köpa alkohol  
på krogar utanför arenan  
av ”kraftigt berusade”  
skådespelare.

Försök att köpa alkohol 
inne på Tele2 Arena och  
Friends Arena av ”kraftigt  
berusade” skådespelare.

Entréförsök på Tele2  
Arena och Friends Arena 
av ”kraftigt berusade”  
skådespelare.
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Attitydundersökning  
kring alkohol och fotboll
Inom ramen för arbetet med satsningen Fotboll utan Fylla genomfördes även en  
undersökning bland allmänheten kring attityder och inställning till alkohol och fotboll.

METOD: Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes, på uppdrag av IQ och STAD, av Novus under perioden 5-19 februari 2016 via deras webbpanel. 
Totalt deltog 1083 personer och deltagarfrekvensen var 66 procent.

88%
Jag tycker att kraftigt  
berusade personer bör  
nekas att köpa alkohol  
inne på fotbollsarenor.

instämmer i påståendet

65%
Stämningen på läktaren 
skulle bli bättre om antalet 
kraftigt berusade personer på 
fotbollsarenorna minskade.

instämmer i påståendet

56%
Fler personer skulle besöka 
fotbollsmatcher om antalet 
kraftigt berusade personer på 
fotbollsarenorna minskade.

instämmer i påståendet

25%
Jag tycker att alkohol
drycker bör få säljas på 
fotbollsarenor.

instämmer i påståendet

87%
Jag tycker att kraftigt  
berusade personer bör 
nekas att bli insläppta på 
fotbollsarenor.

instämmer i påståendet

85%
Jag tycker att kraftigt  
berusade personer bör  
avvisas från fotbollsarenor.

instämmer i påståendet

– Det vi kan konstatera är att det finns ett 
stort stöd från allmänheten för arbetet inom 
ramen för Fotboll utan Fylla. Att skapa en 
ännu bättre fotbollsupplevelse genom att 
minska andelen kraftigt berusade personer 
på läktaren är något de allra flesta ställer 
sig bakom. Det ger oss goda möjligheter att 
åstadkomma varaktig förändring när det 
gäller synen på alkohol i samband med 
fotboll, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

I undersökningen har de tillfrå-
gade fått ta ställning till ett antal 
påståenden kopplade till alkohol 
och fotboll. Bland resultaten 
framkommer att:
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Arbetet med att ta fram konkreta åtgärder inom ramen för 
Fotboll utan Fylla har redan påbörjats och framöver kommer 
de inblandade parterna i Fotboll utan Fylla vidta ytterligare en 
rad åtgärder för att minska andelen kraftigt berusade personer 
i samband med fotboll. Bland dessa åtgärder kan nämnas:

n  Förbättrad samverkan mellan alla  
berörda parter. 

n  Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkohol-
servering till krogpersonal utanför respektive 
arena samt till serveringsansvarig inne på  
respektive arena. 

n  Utbildning för entrépersonal från både  
arrangören och arenabolaget. 

n  Utbildning för serveringspersonal inne på  
respektive arena. 

n  Se över och arbeta med alkoholpolicy och  
till policyn kopplad handlingsplan. 

n   Klargörande av förväntningar på de olika  
aktörerna som är inblandade i samband  
med matcher. Vad förväntas av respektive  
aktör före, under och efter match? 

n  Förändra attityden till alkohol i samband  
med fotboll genom informationsinsatser  
och opinionsbildning.

Fotboll utan Fylla  
– arbetet framåt

Arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla bedrivs  
i olika arbetsgrupper där förutom IQ, STAD, AIK, 
Djurgården och Hammarby även polisen, arenorna 
och restauratörer ingår.

– STAD har under lång tid, och med goda 
resultat, arbetat med att förändra attityden 
och öka kunskapen kring alkohol och alko-
holservering på krogarna i Stockholm. Jag är 
övertygad om att vi tillsammans med övriga 
inblandade parter i Fotboll utan Fylla kan 
åstadkomma stora och positiva förändringar 
även på fotbollsarenor, säger Johanna  
Gripenberg, sektionschef på STAD.
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Satsningen Fotboll utan 
Fylla har fått stor medial 
uppmärksamhet. Här är 
några exempel.

Fotboll utan Fylla i media

onsdag 11 maj 2016 9
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V
ad har Hammarbys Kennedy 
Bakircioglü och IFK Göteborgs Emil 
Salomonsson gemensamt med Bay-
ern Münchens Thomas Müller och 
Atlético Madrids Fernando Torres?

Lätt fråga.
Alla förlorade de nyligen straffduellen med 

motståndarmålvakten.
Det är lätt att bli syndabock i fotboll. 
Eller hjälte.
Att missa en straff i slutminuterna, som dess-

utom innebär att man får åka hem från Behrn 
arena utan poäng, är givetvis tufft. Det medgav 
Kennedy Bakircioglü efter måndagskvällens 
3–2-förlust i Örebro.

Ungefär samtidigt som Bakirciuglü sköt och 
målvakten Jacob Rinne blev hjälte utspelade sig 
samma scenario i Göteborg. Emil Salomonsson 
sköt inte bättre än att Djurgårdens Hampus Nils-
son kunde knipa bollen. Nu blev Salomonsson i 
alla fall en av huvudper-
sonerna då han spelade 
fram till båda målen när 
Göteborg vann med 2–1.

Så här långt i år är det 
annars straffskyttarna 
som är vinnare. 

Tolv spelare har lyck-
ats sätta tretton straffar, 
Sundsvalls Lars Krogh 
Gerson är den ende 
som gjort två straffmål, 
han gjorde 1–0 mot Häcken och Kalmar.

Det finns några säkra straffskyttar i all-
svenskan men ingen som Markus Jonsson som 
spelade högerback i AIK 2006–2009. Jonsson 
hämtades från Öster där han sköt elva straffar 
i rad utan att missa. Han fick förtroende i AIK 
också och sviktade aldrig utan hann med att 
sätta alla sina tolv straffar innan han som ”Mr 
100 procent” försvann till grekiska Panionios.

Värsta spöket måste  Gais målvakt Glenn Seve-
stedt ha varit. Säsongen 1974 tog han sex straffar. 

– Jag försökte titta på hur straffskytten stod. 
Jag var 20 år gammal och förberedde mig inte 
alls på samma sätt som man gör i dag. Och på 
den tiden fick man ju inte fara och flaxa, säger 
Sevestedt som i dag jobbar på en stor hambur-
gerrestaurang i Karlshamn.

En klassiker är räddningen på Thomas 
Nordahls straff på Ullevi. När Nordahl lägger 
upp bollen skyndar Sevestedt ut till sin tränare 
Vilmos Varszegi och frågar i vilket hörn Nordahl 
brukar skjuta. ”Höger” svarar Varszegi och 
pekar tydligt ut i vilket hörn han menar. 

– Thomas vände sig om och såg det. Jag 
tänkte att han skulle byta hörn, jag slängde mig 
till vänster och tog den. 

En undersökning av professor Geir Jordet vid 
Norges idrottshögskola visar att det ofta är de 
stora stjärnorna som missar. Jordet förklarar 
det med att fokuseringen blir extra stor när en 
stjärna ska slå en avgörande straff.

Men i regel är det straffskyttarna som vinner 
duellen. I VM är det ungefär sju av tio straffar 
som sitter, det visar statisk från VM 1976–2010,  
i en EM-turnering höjs snittet till 85 procent. 

Sevested har några 
goda råd att ge killar som 
Kennedy, Salomonsson, 
Müller och Torres.

– Bestäm dig och kolla 
inte vad målvakten gör. 
Skjut antingen högt eller 
hårt efter marken. Slå 
inte bollen en meter över 
marken, då är det hur lätt 
som helst för målvakten 
att rädda straffen.

Lars Grimlund: Skäms inte, 
Kennedy – du är inte ensam

Allsvenskan. Omgång 8

DN-elvan.  
Omgång 8

Lars Grimlund
lars.grimlund@dn.se

”Bestäm dig 
och kolla inte 
vad målvak-
ten gör”.
Glenn Sevestedt, före 
detta målvaktshjälte i 
gais, ger goda råd.

Målvakt
Jacob Rinne
Örebro sK
Backlinje
Ronald Mukiibi
Östersunds FK
Andreas Johansson
IFK norrköping
Thomas Rogne
IFK göteborg
Emil Salomonsson
IFK göteborg
Mittfältare
Besard Sabovic
djurgården
R. Sigurjónsson (3)
gif sundsvall
Christos Gravius
aIK
Forwardar
Jordan Larsson (3)
Helsingborg
Carlos Strandberg
aIK
Stefan Silva
gif sundsvall

Liraren
sundsvalls Rúnar Már 
Sigurjónsson visade 
klass samtidigt som Is-
lands förbundskapten 
gav honom klartecken 
för Em-spel.

Atta på bår

X 
Walid atta spe-
lade med både 

hjärta och smärta i 
ryggen sista kvarten 
mot Kalmar. Efter 
slutsignalen tvingades 
man bära Östersunds-
backen på bår genom 
spelargången.

Matcherna
Östersund–Kalmar 1–0
Elsfborg–gefle 2–0
jönköping–n-ping 0–2
H-borg–malmö 2–1
Örebro–Hammarby 3–2
aIK–Häcken 3–2
sundsvall–F-berg 2–1
göteborg–dif 2–1

Nästa omgång
 ○ Fredag

jönköping–Helsingborg
 ○ Lördag

malmö–gefle
Kalmar–Hammarby

 ○ Söndag
norrköping–sundsvall
Örebro–Elfsborg
Östersund–göteborg
Falkenberg–Häcken

 ○ Måndag
aIK–djurgården

Bara 13 procent av kraftigt beru-
sade personer nekas inträde på 
Stockholms allsvenska arenor.

Det visar en ny studie, där 
professionella skådespelare age-
rat alkoholpåverkade i samband 
med fotboll.

Nu vidtas åtgärder för att hålla 
fyllan borta.

Lisa Edwinsson
lisa.edwinsson@dn.se 

 ○ I april släpptes siffror som visade 
att var tionde åskådare på Tele2 och 
Friends arena har över en promille 
alkohol i blodet.

Nu fortsätter organisationerna 
Stad (Stockholm förebygger alko-
hol- och drogproblem) och IQ (ett 
företag som verkar för en sundare 
syn på alkohol) att i samarbete med 
Stockholmsklubbarna kartlägga fyl-
lan på fotbollsmatcher.

På torsdag offentliggörs en så 
kallad skådespelarstudie, som ge-
nomförts på sex allsvenska match-
er hösten 2015.

Professionella skådespelare har 
agerat kraftigt berusade, har för-
sökt köpa öl vid barer utanför och 
inne på arenan samt försökt ta sig in 
via samtliga publikentréer på AIK:s, 
Djurgårdens och Hammarbys hem-
mamatcher.

Resultaten är oroväckande.
Utanför arenan nekades skåde-

spelarna visserligen alkoholköp i 
68 procent av fallen. Men inne på 
arenan nekades bara 32 procent och 
när det gäller entréförsök stoppades 
endast nio av 70 försök (13 procent).

– Skådespelarna har agerat uti-
från en standardiserad scen, säger 
Johanna Gripenberg, sektionschef 
på Stad.

– De har sluddrat, gått vingligt, 
haft svårt att få upp kreditkortet 
och så vidare. Vi har velat lägga det 
på en nivå där det är tydligt att man 
faktiskt inte ska bli insläppt. 
Blev ni förvånade av siffrorna?

– Ja, för mig var siffrorna överras-
kande, säger Henrik Berggren, vd i 
Djurgården Fotboll.

Hammarbys vd Henrik Kindlund:
– Anledningen till att vi har star-

tat det här projektet är ju att vi är 
medvetna om att det finns en pro-
blematik. Det viktiga nu är att vi tar 
det här på allvar. Det är ju vi som 
arrangörer, vår personal, som står i 
entréerna och där har vi inte skapat 
rätt förutsättningar.

Klubbarna är tydliga  med att kraft-
tagen mot alkoholen inte handlar 
om att ”torrlägga fotbollen”. Sna-
rare handlar det om att hålla de 
kraftigt berusade personerna borta 
från läktaren.

Många av de incidenter som in-

Fakta. Skådespelarstudien

 ○stad (stockholm förebygger alko-
hol- och drogproblem) har genom-
fört en så kallad skådespelarstudie 
på Friends arena och Tele2 arena vid 
sex allsvenska fotbollsmatcher (två 
hemmamatcher per klubb för aIK, 
djurgården och Hammarby) under 
perioden augusti–oktober 2015.

Professionella skådespelare 
agerade kraftigt berusade enligt en 
standardmall. skådespelarna för-
sökte komma in vid samtliga entréer 
samt köpa alkohol (1 öl) vid barer 
utanför arenan och inne på arenan.

Alkoholköp utanför  
arenorna – inom 1 km

 ○ Antal försök: 109.
 ○ Antal nekanden: 74 (68 procent).

Alkoholköp inne  
på arenorna

 ○ Antal försök: 176.
 ○ Antal nekanden: 56 (32 procent).

Entréförsök
 ○ Antal försök: 70.
 ○ Antal nekanden: 9 (13 procent).

Fotboll. Ny studie om alkoholen på läktaren

För lätt för fulla 
att komma in på 
allsvensk fotboll

En ny studie visar att kraftigt 
berusade personer inte nekas att 
köpa alkohol inne på arenorna i den 
utsträckning de borde. 
 Foto: nils jakobsson/Bildbyrån

träffat på arenorna på senare tid är 
alkoholrelaterade.

– Grundproblemet är att det är för 
många kraftigt berusande inne på 
arenan. Det handlar både om säker-
het men också om vad det för miljö 
på läktaren, säger Kindlund medan 
AIK:s vd, Mikael Ahlerup, fyller i:

– Nu har vi något konkret att för-
hålla oss till. Då är det lättare att ta 
steg mot förändring.

Alla tre klubbarna är ense om att 
det finns utrymme för självkritik. 

– Kanske har frågan om alkohol 
tappats bort, säger Ahlerup.

– Eftersom den inte har varit på 
bordet har det kanske varit svårt 
att veta vem som har ansvar för 
vad. Nu belyser vi det här. Vi måste 
synka oss.

Studien är den första av sitt slag 
i världen. Men Stad, som tillhör 
landstinget och Karolinska institu-
tet, har under 20 års tid gjort lik-
nande mätningar i krogbranschen 
i Stockholm.

– När vi började med skådespe-
larstudier i krogmiljö 1996 nekades 
bara fem procent servering inne på 
krogarna. I den senaste mätningen 
(2011) var den siffran 65 procent, sä-
ger Johanna Gripenberg.

– Alla förändringar tar tid. Men 
på sikt tror jag verkligen att vi kom-
mer att se liknande resultat för fot-
bollen.

Publikökningen på  de nya Stock-
holmsarenorna, nya publikflöden 
och i många fall unga säsongsarbe-
tare med begränsad utbildning an-
ses vara några av förklaringarna till 
siffrorna i studien. 

Resultaten får Stad, IQ och klub-
barna att vidta åtgärder.

– Stockholmsklubbarna går i brä-
schen för resten av fotbollsscenen, 
säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ.

– Vår första utbildning hålls re-
dan 24–25 maj, med 60 personer 
med ansvarsroller från arenorna.

Det handlar om utbildning för 
serveringspersonal och entrévär-
dar. Men i ”åtgärdsprogrammet” 
nämns även en översyn av alkohol-
policyn samt ökad samverkan mel-
lan klubbarna, arenaägarna och 
polisen.

– Sen handlar det om kommuni-
kation. Bara att man sätter fokus på 
frågan kan göra att människor beter 
sig annorlunda, säger Roa.

De senaste veckorna har projek-
tet, som går under namnet ”Fotboll 
utan fylla”, fått stort utrymme i 
debatten. Under onsdagen träffar 
aktörerna idrottsminister Gabriel 
Wikström (S).

– De flesta man pratar med är po-
sitiva, säger Djurgårdens vd Henrik 
Berggren.

– Man tycker att det är bra att vi 
tar ansvar för våra evenemang.

ARTIKLAR 
Mitti 19 april 
Dagens Nyheter 11 maj 
Direktpress 16 april 
Fotbollskanalen.se 13 april

TV & RADIO 
P4 Stockholm 11 maj 
P3 Nyheter 13 april

SOCIALA MEDIER 
DN Sport 10 maj 
Göteborgs-Posten 13 april 
Juan-Pablo Roa 16 maj
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om Fotboll utan  
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