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Alkohol
och fysisk
träning
Fysisk träning är en viktig del av livet för många
människor. De flesta tränar ”bara” för att må bra,
andra siktar mot olika prestationsmål inom sin idrott
och tränar kanske hårdare och mer målinriktat.
Oavsett vilken typ av fysisk aktivitet man håller på
med, är det bra att vara medveten om hur träningen
påverkas av andra faktorer i livsstilen – som till
exempel alkohol, sömn, matvanor och tobaksbruk.
Det här kunskapsunderlaget sammanfattar översiktligt forskningen när det gäller några aspekter
av hur alkoholkonsumtion påverkar fysisk förmåga
och träning.

Fakta om alkohol
och kroppen
Alkoholen når alla organ och påverkar i stort
sett hela kroppen, både in- och utsidan.
Enligt världshälsoorganisationen, WHO,
finns det mer än 60 sjukdomar som har sitt
samband med hög alkoholkonsumtion. Och
man behöver inte vara alkoholberoende för
att råka ut för en alkoholrelaterad sjukdom;
även måttlighetsdrickare drabbas.

Hjärnan
Redan små mängder alkohol gör att
du får sämre omdöme, tankeförmåga,
minne och reaktionsförmåga.

Hjärtat och kärlen
Lågt till måttligt alkoholintag
har inga uppenbart skadliga
effekter på hjärta och kärl.

Magen

Huden
Hög alkoholkonsumtion ökar
risken för eller förvärrar psoriasis,
eksem och andra hudbesvär.

Hög alkoholkonsumtion ökar risken
för magkatarr och sur mage.

Blodet

Levern
Alkohol ökar risken för levercancer
och är en vanlig orsak till fettlever,
hepatit och skrumplever.

Alkoholen hämmar benmärgens
förmåga att bilda blodkroppar
och kan leda till blodbrist.

Fertilitet
Fertiliteten – både hos kvinnor
och hos män – minskar vid hög
alkoholkonsumtion.

Skelettet
Hög alkoholkonsumtion ökar
risken för benskörhet och gikt.

Källa: Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa
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Förstör man sin träning om
man dricker alkohol?
Prestationsnedsättning i upp till
60 timmar

Svaret är, som så ofta, ”det beror på”. Ett
flertal olika faktorer har betydelse för hur
effekten av din träning och din prestationsnivå påverkas av alkohol.

Olika nivåer av alkoholkonsumtion
Hur mycket man dricker är självklart
en viktig faktor. Högre konsumtion än
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för riskbruk är alltid negativt. Ett enstaka glas har
näst intill inga negativa konsekvenser, men
ju mer alkohol man dricker, desto mer påverkas prestationsnivån och träningseffekten.
Och ju oftare man dricker, desto större blir
sannolikt de långsiktiga effekterna på
kroppen och träningsresultaten.
 är forskare talar om olika nivåer av alkoN
holkonsumtion, anger de vanligen alkoholdoser i form av mängden alkohol per kilo
kroppsvikt.
Låg dos:	omkring 0,5 g alkohol
per kg kroppsvikt
Medeldos:	omkring 1 g alkohol
per kg kroppsvikt
Hög dos:	1,5 g eller mer alkohol
per kg kroppsvikt
För en man på 80 kg är en medeldos cirka
6 burkar (à 50 cl med 3,5 % alkohol) folköl,
6 flaskor (à 33 cl med cirka 5 % alkohol) starköl,
1 flaska vin eller 25 cl sprit. En medeldos ger
cirka 1 promille alkohol i blodet. Kroppen
bryter ned ungefär 0,1 g alkohol per kg
kroppsvikt varje timme.

När man dricker är också en faktor som
påverkar. De negativa effekterna på kroppen av alkohol finns kvar även efter att
alkoholen brutits ned. Den fysiska prestationsförmågan och återhämtningen kan i
vissa fall vara försämrad i mer än två och
ett halvt dygn efter att man druckit. Det betyder inte att det är meningslöst att springa
en löprunda eller gå till gymmet dagen efter
festen, men man får inte riktigt lika stor träningseffekt, och man bör undvika utmanande och komplexa övningar och rörelser
för att minimera skaderisken.

Förmågan att bygga muskler
försämras
Även vilken typ av träning man ägnar sig
åt spelar roll. Förmågan att bygga muskler
är mer försämrad än uthålligheten dagen
efter att man druckit, så ett konditionspass
påverkas alltså mindre än ett styrkepass.
Störst försämringar ser man gällande aktiviteter som kräver både styrka, teknik och
uppmärksamhet, som innebandy och fotboll. Där krävs en kombination av styrka,
explosivitet, kondition, koordination, reaktion och precision för att utföra aktiviteten.
Att spela innebandy dagen efter att man
druckit alkohol ger dessutom en ökad skaderisk, både för en själv och för med- och
motspelare.

Tänk efter, före
Mycket handlar förstås också om vilka mål
man har med träningen. En låg-måttlig alkoholkonsumtion har antagligen ingen märkbar inverkan för motionären som tränar
några pass i veckan för att må bättre. För
elitidrottaren som tränar mycket och vill
maximera sin prestation gäller det däremot
att hantera alkohol med försiktighet och
eftertanke.
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Förhöjd skaderisk
med alkohol i kroppen
I kunskapsöversikten Alkohol och idrott1)
redogör författarna för den forskning som är
relevant för frågan om hur tävlingsprestationer kan påverkas av att man är alkoholpåverkad. Slutsatserna om alkoholpåverkan
under tävlingsprestation innehåller viktig
information även för den vanliga motions
idrottaren.
Vad som kan vara särskilt viktigt att tänka
på är att risken att skada sig under fysisk
aktivitet ökar när man har druckit alkohol.
Även en måttlig alkoholdos ger en tydligt
ökad skaderisk, speciellt om man är trött
och ovan vid den aktivitet man ägnar sig åt.
I en studie av skaderisker vid alpin skidåkning såg forskarna att den grupp som
skadade sig mest var kvinnor som hade
druckit mindre än en medeldos av alkohol
under dygnet före skadan och var ovana
skidåkare. Skadorna inträffade också ofta
sent på dagen.
I vissa precisionsidrotter är alkohol
dopningklassat. Det beror på att låga doser
av alkohol har en avslappnade och lugnande
effekt som kan minska nervositet och vara
positiv i tävlingssituationen i just dessa
idrotter. I övrigt har alkohol huvudsakligen
negativ inverkan på prestationsförmågan
och är därför inte dopningklassat.
Det är framför allt hjärna och nervsystem
och därmed den motoriska förmågan som
påverkas när man har alkohol i kroppen.
Precision, koordinationsförmåga, snabb
kraftutveckling, reaktionshastighet och
koncentration försämras mest.

1)

Mer komplicerade styrkeövningar, som till
exempel höjdhopp, påverkas mer negativt än
enkla styrkeövningar, till exempel benspark
i maskin. Det beror på att de inte är själva
musklernas förmåga som försämras utan
istället att nervsystemet under alkohol
påverkan inte är lika bra på att samordna
musklerna som vanligt.
Vid låga alkoholdoser är dock försämringen
av uthålligheten liten och i många fall knappt
märkbar. Vid medeldos handlar det om en
försämring på som mest några få procent
av prestationsförmågan, men vid högre
doser minskar uthålligheten mer påtagligt.
Konditionen, mätt som maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), verkar inte
påverkas mer än några procent ens vid hög
dos alkohol, men däremot kan uthålligheten
vid längre arbeten försämras när man har
druckit. En anledning till det är att man i
många fall kan få vätskebrist. Det kan innebära dels en minskad blodvolym, dels att
kroppen får svårare att värmereglera, vilket
kan bidra till så kallad central trötthet,
och därmed en förkortad förmåga till högintensivt arbete.

I en studie av skaderisker
vid alpin skidåkning såg
forskarna att den grupp
som skadade sig mest var
kvinnor som hade druckit
mindre än en medeldos av
alkohol under dygnet före
skadan och var ovana
skidåkare. Skadorna inträffade också ofta sent
på dagen.

Mattsson C.M., Ekblom Ö., Unogård O.: Alkohol och idrott. IQ och Riksidrottsförbundet, 2014.
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”Dagen efter”

Föregående avsnitt visar att det är klokt att ta
det försiktigt med idrottsaktiviteter när man
är alkoholpåverkad, vilket nog för de flesta
känns ganska logiskt och självklart. Men
hur är det dagen efter att man har druckit?
Svaret är att även sedan alkoholen har
brutits ned finns det effekter kvar som kan
påverka effekten av fysisk träning negativt,
i vissa fall över två och ett halvt dygn efter
att man har druckit.
Det finns flera orsaker till att man är i sämre
fysisk form än vanligt dagen efter – dels
orsaker som har direkt med nedbrytningen av
alkohol att göra och dels indirekta orsaker.
En indirekt orsak är till exempel sömnbrist
på grund av att alkohol stör sömncyklerna,
och även att man kanske går och lägger sig
sent. En annan är dålig vätskestatus eftersom alkohol har en vätskedrivande effekt.
I en studie testades tolv kvinnors fysiska
status efter fyra olika doser av alkohol.
Bland annat mättes urinmängden. När de inte
druckit någon alkohol producerade kvinnorna
i genomsnitt en liter urin på nio timmar.
När de hade druckit sex flaskor starköl
producerade de över tre liter urin på samma
tid, vilket bör ha lett till varierande grader
av uttorkning.
6

Precis som när man fortfarande har alko
hol i kroppen, så är det även dagen efter den
neuromotoriska förmågan som är mest
försämrad. Både laboratorietester och tester
under praktisk idrottsträning visar att reaktionstider, beslutsförmåga och koordination
är nedsatta dagen efter. Försämringen är
större ju mer man druckit och märks mer
om det handlar om komplicerade uppgifter.
Extra stor blir försämringen om personen
också blir utmanad av yttre påverkan, till
exempel av ljud och instruktioner.
Ett exempel på detta är en studie där försökspersoner skulle upprepa ord, dels vid
ett tillfälle när de druckit alkohol kvällen
före, dels vid ett tillfälle utan alkohol före.
När försökspersonerna inte hade druckit
kvällen innan så kunde de upprepa omkring
10 ord, både med och utan störande ljud.
Dagen efter alkoholintag kunde de upprepa
9 ord utan ljud och 7 ord med störande ljud.
I många idrotter krävs koncentration och
förmåga att lösa komplexa uppgifter samtidigt som störningar kan förekomma. Då kan
de försämringar som beskrivs ovan ha stor
betydelse. Ett exempel är lagsporter som
fotboll och innebandy där spelaren snabbt
behöver kunna analysera situationen på

I en studie testades tolv
kvinnors fysiska status efter
fyra olika doser av alkohol.
Bland annat mättes urinmängden. När de inte druckit
någon alkohol producerade
kvinnorna i genomsnitt en
liter urin på nio timmar. När
de hade druckit sex flaskor
starköl producerade de över
tre liter urin på samma tid,
vilket bör ha lett till varierande
grader av uttorkning.
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I en studie är en studie där försökspersoner
skulle upprepa ord, dels vid ett tillfälle när de
druckit alkohol kvällen före, dels vid ett tillfälle
utan alkohol före. När försökspersonerna inte
hade druckit kvällen innan så kunde de upprepa omkring 10 ord, både med och utan
störande ljud. Dagen efter alkoholintag kunde
de upprepa 9 ord utan ljud och 7 ord med
störande ljud.

planen och reagera, ofta i en ljudlig miljö.
Dagen efter är muskelstyrkan och förutsättningarna att bygga muskler nedsatt.
På samma sätt som under alkoholpåverkan
är kraftutvecklingen sänkt trots att det inte
syns några förändringar i själva muskeln.
Det tyder på att problemet ligger i att nervsystemet inte kan aktivera muskeln på
normalt sätt.
I en studie ﬁck elva vältränade män med
ett ben göra 300 repetitioner av en krävande
styrkeövning och sedan dricka en medeldos
alkohol. Vid ett annat tillfälle ﬁck de göra
samma sak med det andra benet och sedan
dricka apelsinjuice. Vid båda tillfällena
mättes den maximala muskelstyrkan i den
tränade muskeln (på lårets framsida) före
träningen samt 30 och 60 timmar efteråt.
Under återhämtning efter kraftig ansträngning är det normalt att muskelstyrkan tillfälligt går ned och muskelstyrkan minskade
mycket riktigt efter träningen, både när
männen druckit alkohol och när de druckit
juice. Dock var styrkesänkningen påtagligt
större efter alkoholintag, även vid mätningen
efter 60 timmar. Forskarna drar slutsatsen
att även måttligt alkoholintag efter styrketräning förstärker den styrkenedgång som

normalt ses och förlänger återhämtningsfasen. De rekommenderar att man avstår
från alkohol tätt inpå styrketräning.
Den beskrivna studiens design innebär
dock en extrem belastning, och vid mer normalt förekommande träningsbelastning och
intag av medeldos alkohol syns ingen långsammare återhämning för vare sig styrka,
snabbhet, explosivitet eller rörlighet. Men även
om återhämtningen till utgångsläget går lika
fort så är alltså muskeluppbyggnaden sänkt
med 25 – 40 % efter intag av hög dos alkohol.
Kondition och uthållighet verkar inte alls
försämras i samma grad dagen efter som
muskelfunktionen. Effekter på hjärta,
ämnesomsättning och annat som påverkar
uthålligheten finns, men är knappast märkbara för den vanliga motionären. Den som
vill träna dagen efter gör antagligen klokt i
att skjuta på styrketräningen och hellre satsa
på löpning eller annan konditionsträning.
Många träningsformer kräver dock en kombination av styrka, teknik och uthållighet, så
i praktiken är det få aktiviteter som inte alls
påverkas av ett omfattande alkoholintag
dagen innan.
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Hur påverkar alkoholanvändning
träningsresultatet på sikt?
Att riskkonsumtion och alkoholmissbruk är
negativt för kroppen är det ingen som ifrågasätter. Frågan hur måttlig alkoholkonsumtion
över tid inverkar på effekterna av fysisk
träning är dock svårare att besvara. Inte
minst eftersom etiska hinder här gör det
svårt att genomföra vetenskapliga långtidsstudier på människor. Kunskapen om de
långsiktiga effekterna på träningsresultaten
av måttlig alkoholkonsumtion är därför
begränsad och är till stor del baserad på djurstudier. Utifrån dessa har idrottsforskare
dragit bland andra följande slutsatser:
•	De negativa effekterna på hjärna och
nervsystem som finns när man är alkoholpåverkad och dagen efter, går tillbaka
efter tid. Vid låg till medelkonsumtion
av alkohol verkar det därför inte finnas
några mer varaktiga negativa konsekvenser på precision, reaktionstid,

koncentration eller andra delar av den
neuromotoriska förmågan.
•	Inte heller faktorer som har betydelse
för kondition och uthållighet verkar
påverkas negativt av låg- till medel
konsumtion. Enligt djurstudier kan det
till och med vara så att konditionsträning
vid alkoholintag, till exempel före intag
eller dagen efter, eliminerar de negativa
effekter alkoholen annars har på mitokondrier, och även minska vissa delar
av alkoholens negativa leverpåverkan.
•	Däremot sänker alkoholkonsumtion
nivåerna av uppbyggande hormoner,
som testosteron och tillväxthormon,
vilket försämrar effekterna av styrketräning. Om man dricker flera kvällar i
rad är denna försämring extra stor. De
snabba och explosiva muskelfibrerna
tar sannolikt mest skada.

Om alkohol i idrottsvärlden
Med tanke på alkoholens negativa verkan
på den fysiska formen och på tränings
resultaten skulle man kanske vänta sig att
alkohol inte har någon större plats inom den
organiserade idrotten. Men trots att idrottsorganisationerna policymässigt verkar för
att begränsa alkoholanvändningen inom
idrotten, förekommer fortfarande en hel del
alkohol i idrottens värld.
Mycket av forskningen om alkoholanvändning bland idrottare handlar om collegeidrott
i de anglosaxiska länderna. Enligt rapporten
Alkohol och idrott motsvarar detta i Sverige
unga vuxna idrottare på elitnivå. Enligt
vissa studier är det bland annat vanligare
bland idrottare än bland jämnåriga utanför
8

idrotten att ha fester där man dricker sig
berusad. I övrigt är forskningsresultaten
motstridiga – enligt vissa använder unga
idrottare mer alkohol än andra, andra forskningsresultat säger tvärtom. Svenska undersökningar tyder på att idrottande ungdomar
inte dricker mindre än andra, men möjligen
gör sin alkoholdebut vid högre ålder.
På idrottsarenor är det vanligt både med
alkoholförsäljning och alkoholreklam. Det är
heller inte ovanligt att alkoholföretag sponsrar idrottsutövare. Forskning visar att alkoholsponsring kan öka alkoholkonsumtion hos
den sponsrade idrottsutövare, och det gäller
särskilt manliga idrottare.
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