
										 										 									 	
	
 
Fotboll utan Fylla - Om blåsstudien 
 
Blåsstudien genomfördes av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) på Tele2 Arena 
och Friends Arena i samarbete med AIK, Djurgården och Hammarby vid totalt 8 allsvenska matcher 
under perioden april-oktober 2017. 
 
Vid de olika matcherna genomfördes datainsamlingen av 6 olika team från STAD med tre personer i 
varje plus en person med övergripande ansvar. Datainsamlingen skedde före och under första halvlek 
samt i pausen på flera olika ställen på de olika arenorna genom ett systematiskt urval där var tredje 
person som gick förbi tillfrågades att vara med. Deltagandet var frivilligt och anonymt. Runt 31 procent 
av de tillfrågade avböjde att delta i studien. 
 
De som deltog fick uppge kön, ålder och alkoholkonsumtion utanför arenan samt blåsa i 
alkoholmätare. 
 
Resultat    2017  2015 
Antal besökta matcher:   8  8 
Antal genomförda promillemätningar totalt:  2514  3287 
Antal deltagande män:   78 procent  83 procent 
Antal deltagande kvinnor:   22 procent  17 procent 
Medelålder, samtliga deltagare:  38 år  37 år 
Åldersspann på deltagarna:   16–86 år  16–94 år 
 
Antal promillemätningar över noll: 
År 2017: 43 procent 
År 2015: 50 procent 
 
Genomsnittlig promillenivå bland de med över 0 i promille: 
År 2017: 0,57 promille 
År 2015: 0,63 promille 
 
Antal promillemätningar över 1 promille:    
År 2017: 6 procent 
År 2015: 10 procent 
 
Genomsnittlig promillenivå bland de med över 1 promille:  
År 2017: 1,34 promille 
År 2015: 1,35 promille 
 
För ytterligare information angående blåsstudien, vänligen kontakta: 
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se 
 
*Skådespelarstudien har finansierats med medel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets råd 
för alkoholforskning. 
 
______________________________________________________________________________________ 
IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, 
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 


