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Bakgrund

• Ca 320 000 barn i Sverige har påverkats negativt i någon utsträckning av en 
förälders alkoholkonsumtion (CAN-rapport 185)

• Idrottsföreningar har regelbunden kontakt med många barn genom föreningarnas 
ledare och är viktiga aktörer med möjligheter att göra stor skillnad för många barn



Genomförande

• Webbenkät till alla Sveriges kommuner 

• Svarsperiod 5 april-11maj 2022

• Mejlutskick till kommunbrevlådor för  
vidarebefordran till den/de tjänstemän 
som ansvarade för preventions- och 
föreningsfrågor

• Svarsfrekvens 65%



Andel kommuner med krav/villkor på idrottsföreningar att de 
ska ha en alkoholpolicy eller annat styrdokument för att:

• Erhålla föreningsbidrag

58 %

60 %

• Få nyttja kommunens lokaler

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/p/policy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Andel kommuner som arbetar aktivt 
tillsammans med idrottsföreningar

Orsaker till att inte göra det:

1. Försökt att länka till angränsande arbete eller 
”har något på gång”

2. Bristande resurser, tid eller engagemang

3. Ingen prioriterad fråga – finns inget politiskt 
intresse

25 %



Respondenternas redovisning av vilka kommunala verksamheter de anser 
har störst potential att kunna uppmärksamma barn som riskerar att fara 
illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion 

Källa: CAN
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Antal kommuner som arbetar med något av följande för att 
idrottsföreningar ska uppmärksamma barn som riskerar att fara illa på 
grund av vuxnas alkokonsumtion:
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Kommunen tillhandahåller/erbjuder
utbildning för tränare/lagledare

Kommunen rekommenderar/ställer som
krav att lokala idrottsföreningar ska ha

riktlinjer kring vuxnas alkoholkonsumtion
när barn är närvarande

Kommunen informerar
tränanare/lagledare om problematiken

kring barn som riskerar att fara illa

Idrottsföreningarnas barn- och
ungdomsverksamheter ingår i kommunal

samverkan
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Respondenternas bedömning av kommunens intresse att, tillsammans med 
lokala idrottsföreningar, utveckla/förbättra arbetet med att nå fler barn 
som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion
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Sammanfattning

1. Idrottsföreningar och dess ledare har en viktig roll i att upptäcka barn som riskerar 
att fara illa av vuxnas alkoholkonsumtion

2. Ca 60 % av kommuner i Sverige ställer krav/villkor på idrottsföreningar att de ska ha 
en alkoholpolicy eller annat styrdokument

3. 25 % av kommunerna uppger att de arbetar aktivt tillsammans med idrottsföreningar 
för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas 
alkoholkonsumtion

4. 29 % av de som svarar bedömer att intresset i kommunen är stort eller mycket 
stort för att, tillsammans med era lokala idrottsföreningar, utveckla/förbättra arbetet 
med att nå fler barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion

5. Det finns mycket mer att göra!



Krav på alkoholpolicy i idrottsföreningar? - CAN

https://www.can.se/publikationer/krav-pa-alkoholpolicy-i-idrottsforeningar/
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