
										 										 									 	
 
 
Fotboll utan Fylla - Om skådespelarstudien 
 
Skådespelarstudien* genomfördes av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och 
Drogproblem) på krogar utanför Tele2 Arena och Friends Arena, vid entrén samt inne på 
arenorna vid 6 olika allsvenska matcher under perioden augusti-november 2017. 
 
Vid de olika matcherna genomfördes datainsamlingen av 6 olika team från STAD med 1 
skådespelare, 1 observatör samt 1 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 8 skådespelare som agerade kraftigt berusade enligt 
standardiserade scener. Skådespelarna genomförde 3 olika försök: 

1. Köp av alkohol (1 öl) vid barer utanför arenan 
2. Köp av alkohol (1 öl) vid barer och kiosker inne på arenan 
3. Entréförsök till arenan 

 
Resultat  
 
1. Försök att köpa alkohol på krogar utanför arenan av ”kraftigt berusade” 
skådespelare  
   2017  2015 
Antal försök:   104 stycken  109 stycken 
Antal nekanden:  76 stycken (73 procent) 74 stycken (68 procent) 
 
2. Försök att köpa alkohol inne på Tele2 Arena och Friends Arena av ”kraftigt 
berusade” skådespelare  
   2017  2015  
Antal försök (kiosker och barer) 185 stycken  176 stycken 
Antal nekanden:  105 stycken (57 procent) 56 stycken (32 procent) 
 
3. Entréförsök på Tele2 Arena och Friends Arena av ”kraftigt berusade” skådespelare  
   2017  2015 
Antal försök:   67 stycken  70 stycken 
Antal nekanden:  22 stycken (33 procent) 9 stycken (13 procent) 
     
 
För ytterligare information angående skådespelarstudien, 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 


