
   
 
Faktablad – undersökning kring alkohol och fotboll 
 
Novus genomförde, på uppdrag av IQ och STAD, en riksrepresentativ undersökning under perioden 5-
19 februari 2016 via en webbpanel. Totalt deltog 1083 personer och deltagarfrekvensen var 66 
procent. De deltagande personerna fick i undersökningen ta ställning till ett antal påståenden kring 
alkohol i samband med fotboll på en 5-gradig skala där 5 betyder instämmer helt och 1 betyder 
instämmer inte alls. Nedan redovisas resultatet för de som svarat att de instämmer (svarat 4 och 5 på 
frågan) och de som svarat att de inte instämmer (svarat 1 och 2 på frågan). 
De siffror som redovisas inom parentes nedan är svaren från 2 420 personer boende i 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som genomfördes samtidigt med 
undersökningen bland allmänheten. 
 
1. Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag tycker att… 
...kraftigt berusade personer bör nekas att köpa alkohol inne på fotbollsarenor. 
   Allmänhet  (Storstad) 
Andel som instämmer:   88 procent  (90 procent) 
Andel som inte instämmer:     5 procent    (5 procent) 
 
…kraftigt berusade personer bör nekas bli insläppta på fotbollsarenor 
   Allmänhet  (Storstad) 
Andel som instämmer:   87 procent  (88 procent) 
Andel som inte instämmer:     5 procent    (5 procent) 
 
…kraftigt berusade personer bör avvisas från fotbollsarenor 
   Allmänhet  (Storstad) 
Andel som instämmer:   85 procent  (86 procent) 
Andel som inte instämmer:     5 procent                           (5 procent) 
 
…alkoholdrycker bör få säljas på fotbollsarenor 
   Allmänhet  (Storstad) 
Andel som instämmer:   25 procent  (24 procent) 
Andel som inte instämmer:   56 procent  (56 procent) 
 
2. Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? 
Stämningen på läktaren skulle bli bättre om antalet kraftigt berusade personer på 
fotbollsarenorna minskade 
   Allmänhet  (Storstad) 
Andel som instämmer:   65 procent  (66 procent) 
Andel som inte instämmer:     8 procent    (8 procent) 
 
Fler personer skulle besöka fotbollsmatcher om antalet kraftigt berusade personer på 
fotbollsarenorna minskade 
   Allmänhet  (Storstad) 
Andel som instämmer:   56 procent  (58 procent) 
Andel som inte instämmer:   12 procent  (10 procent) 
 
För ytterligare information: 
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt e-post juan-pablo@iq.se 
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se 
__________________________________________________________________________________________ 
IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och 
undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående 
dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se. 
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för 
psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på 
www.stad.org 


