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Alkoholindex på länsnivå
En djupdykning i Sveriges olika län visar att attityden
till alkohol och berusning varierar mycket över landet.
2018 kan Alkoholindex för första gången presenteras på
länsnivå, dock har vissa län för få intervjuer som underlag
för att resultatet ska vara tillförlitligt. Det finns en stor
spännvidd mellan länen. Högst Alkoholindex, det vill
säga en mer återhållsam eller måttfull attityd till alkohol,
har Södermanlands län på 65,3 följt av Jönköpings län
på 64,8 och Örebro län med ett indexvärde på 63,8.
Hallands län är med ett indexvärde på 56,5 det län
med den mest tillåtande attityden till alkohol. Därefter
kommer Gävleborgs län och Västerbottens län som båda
har 58,8 vilket är det näst lägst indexvärdet. Västra
Götalands län representerar rikssnittet med sina 61,4.
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Gävleborg

Mer tillåtande attityd än rikssnittet
I nivå med eller mindre tillåtande attityd än rikssnittet
Gotland och Jämtland har under 50 intervjuer och redovisas ej

IQs Alkoholindex
IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande.
Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika
situationer. Samma frågor ställs sedan 2010 en gång per år till personer 16 år och äldre. Ju högre index, desto
mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om
alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Undersökningen genomförs av Novus och resultatet 2018 är baserat
på 4 240 intervjuer. Hela rapporten finns på iq.se/alkoholindex.

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg
om hälsan så att ingen tar skada. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på iq.se.
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