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Förord
Under de sex år som undersökningen för IQs Alkoholindex har 
genomförts är det utvecklingen av attityderna hos en grupp  
som skiljer ut sig – de unga vuxna. 

Unga vuxna har alltjämt den mest tillåtande attityden, men det är  
i den gruppen som de största förändringarna har skett sedan 2010.  
Åldersgruppen 16-34 år har förändrat sin syn på alkohol i en 
återhållsam riktning ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet.  
De unga vuxna tycks alltså vara den grupp som driver trenden mot  
en måttfullare syn på hur alkohol konsumeras i olika situationer.

Men det är inte bara synen på alkohol som förändrats bland de unga 
vuxna. I Folkhälsomyndighetens undersökningar ser vi att andelen 
riskkonsumenter bland de unga vuxna har minskat kraftigt sedan år 
2004; en utveckling som inte går att se i någon annan åldersgrupp.  
Här kan vi alltså se tecken på att utvecklingen av attityder och 
konsumtion har ett samband.

Det finns sannolikt ingen enskild förklaring till den positiva utveckling 
vi nu ser bland de unga vuxna. Men de många förebyggande insatser 
som gjorts de senaste 10-15 åren, för att senarelägga ungdomars 
alkoholdebut, och att färre och färre ungdomar konsumerar alkohol 
jämfört med tidigare är troligen en viktig orsak. De unga vuxna som inte 
druckit alkohol under sin tonårstid har sannolikt tagit med sig andra 
attityder och dryckesvanor än tidigare generationer. En bidragande 
förklaring kan även vara den allmänna hälso- och träningstrenden 
samt de kommunikationsinsatser som riktats mot unga vuxna. 

Att vi nu ser en positiv utveckling innebär dock inte att vi kan luta oss 
tillbaka och tycka att jobbet är gjort. Alkohol är alltför ofta inblandat i 
problem både för enskilda människor och för samhället i stort. Snarare 
är den måttfullare synen och den minskande riskkonsumtionen bland  
unga vuxna tecken på att förebyggande insatser ger resultat och bör  
satsas än mer på. Den slutsats jag drar är att investeringar i förebyggande  
insatser minskar såväl mänskligt lidande som samhällets problem 
kopplade till alkohol och därför bör prioriteras än mer.

Magnus Jägerskog
Vd, IQ

IQs ALKOHOLINDEX
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Unga vuxna driver utvecklingen 
I de två åldersgrupperna under 35 år har 
indexvärdet ökat med 6,7 respektive 7,1  
enheter sedan 2010, vilket är ungefär dub-
belt så mycket som ökningen på totalnivå 
och märkbart mer än bland de äldre. 
Ingen av åldersgrupperna över 45 år når 
upp till den ökning som vi ser på totalnivå 
mellan 2010 och 2015 – 3,5 indexenheter.

Även om de yngre under hela perioden 
har en mer tillåtande attityd än de äldre, 
så har skillnaden minskat – från 40,4  
enheter 2010 till 34,1 enheter 2015. Denna 
utveckling är också en följd av att de 
yngre i betydligt högre grad går mot en 
mer måttfull attityd.

Den trend som vi ser i de yngre ålders-
grupperna i Alkoholindex, ligger i linje med  
att antalet riskkonsumenter av alkohol har 
minskat i dessa grupper jämfört med 2004, 
enligt Folkhälsoenkäten 2015.1 Minskningen 
sedan 2004 syns främst i gruppen 16-29 år, 
där andelen riskkonsumenter har gått från 
37 till 23 procent. I gruppen 30-44 år har 
andelen minskat från 19 till 14 procent.1

Mellan 2010 och 2015 ser vi en glädjande trend mot ökad 
måttfullhet i IQs Alkoholindex – indexvärdet på totalnivå har ökat 
med 3,5 enheter, från 61,7 till 65,2, både bland män och kvinnor.

Sammanfattning

Om IQs Alkoholindex
IQs Alkoholindex är ett samlat mått på människors attityd till 
alkohol, med betoning på berusning. Indexet skapas från 
svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel 
när det gäller alkohol i olika situationer. Frågorna ställs sedan 
2010 en gång per år och besvaras av 2 000 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.  
Datainsamlingen genomförs av Novus.

Även om de yngre  
under hela perioden  
har en mer tillåtande  
attityd än de äldre, 
så har skillnaden 
minskat.

IQs ALKOHOLINDEX

RESULTAT IQs ALKOHOLINDEX 2010–2015, I ÅLDERSGRUPPER

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skillnad 
1 år

Skillnad 
6 år

16–24 år 46,2 44,2 48,1 53,1 52,2 52,9 +0,7 +6,7
25–34 år 45,4 50,4 48,4 52,7 51,7 52,5 +0,8 +7,1
35–44 år 53,9 55,2 55,7 59,6 56,7 58,7 +2,0 +4,8
45–54 år 62,0 63,3 64,8 65,3 63,5 64,2 +0,7 +2,2
55–64 år 70,6 71,3 70,9 73,5 72,8 73,8 +1,0 +3,2
65–74 år 76,3 78,8 76,4 81,2 79,1 79,2 +0,1 +2,9
75 år– 86,6 85,3 84,1 85,0 84,6 87,0 +2,4 +0,4
Totalt 61,7 62,3 62,2 65,6 64,5 65,2 +0,7 +3,5

IQs ALKOHOLINDEX 2010–2015, TOTALNIVÅ

2010 2011 2012 20142013 2015
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Det är i huvudsak 
de unga vuxnas 
minskade alkohol- 
konsumtion som  
har bidragit till att  
andelen riskkon- 
sumenter i Sverige  
på totalnivå har 
gått ner.

IQs ALKOHOLINDEX

Det finns ett tydligt samband mellan hur vi dricker och hur vi ser på alkohol. 
Bland unga vuxna, 16-34 år, har värdet på IQs Alkoholindex ökat med 6,9 enheter 
mellan 2010 och 2015. Dryckesvanorna i den gruppen har också förändrats,  
färre berusningsdricker och andelen riskkonsumenter har minskat. 

Förändrade dryckesmönster och  
syn på alkohol bland unga vuxna

År 2004, året innan IQ startade sin verk-
samhet, låg årskonsumtionen i Sverige på 
en historiskt hög nivå motsvarande 10,5 liter  
ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  
Sedan dess har det skett en successiv 
minskning och år 2014 uppgick årskonsum-
tionen till 9,4 liter, dvs en minskning med 
drygt 10 procent.2 Äldre dricker oftare än 
yngre men yngre dricker i regel mer när 
de dricker, så kallat berusningsdrickande.3

Berusningsdrickandet minskar
Den grupp som framförallt har minskat sin 
alkoholkonsumtion är de unga vuxna och 
det är främst berusningsdrickandet inom 
denna grupp som har gått ner. Att berus-
ningsdrickandet har minskat är positivt av 
flera skäl och att minskningen har skett just 
bland unga vuxna är extra bra, då det är i  
de åren som dryckesvanor ofta grundläggs. 

Yngre har generellt en mer riskfylld  
alkoholkonsumtion än äldre, men det är 
framförallt i gruppen 16-29 år som andelen  
riskkonsumenter har minskat, från 37 till 23 
procent. I gruppen 30-44 år har andelen 
minskat med fem procentenheter under 
samma tidsperiod. I de äldre åldersgrup-
perna däremot, från 45 år och uppåt, har 
andelen riskkonsumenter istället ökat.1 

Sammanfattningsvis är det i huvudsak de 
unga vuxnas minskade alkoholkonsumtion 
som har bidragit till att andelen riskkonsu-
menter i Sverige på totalnivå har gått ner.

Källor  1Folkhälsomyndigheten, 2015   2Trolldal B., Leifman H., Hur mycket dricker svensken?, CAN 2015   3Raninen J., Ingen dricker som Svensson, CAN 2015   

ANDELEN RISKKONSUMENTER AV ALKOHOL I PROCENT, 
FOLKHÄLSOENKÄTEN 2015

Ålder 2004 2015

16–29 år 37 23
30–44 år 19 14
45–64 år 15 16
65–84 år 5 8
Samtliga 18 15
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Attityden till berusning mer måttfull
Det är inte bara hur vi dricker som har 
förändrats utan även hur vi ser på alkohol. 
Även här är det främst i de yngre ålders-
grupperna vi ser den största förändringen 
mot ökad måttfullhet, både hos män och 
kvinnor. Dessa förändringar är störst när 
det gäller synen på berusningsdrickande i 
olika situationer, vilket syns i utvecklingen 
av IQs Alkoholindex sedan 2010.

Däremot är det inte lika stora förändringar i  
synen på så kallat vardagsdrickande, som är  
mer tillåtande än till berusningsdrickande.  
Det framgår av svaren på fem tilläggsfrågor  
om att dricka mindre mängd alkohol på 
vardagar, som har ställts i samband med 
undersökningen för IQs Alkohol index.  
Läs mer på sid 10.

Trenden drivs av unga vuxna
På totalnivå ser vi en ökning av indexvärdet 
sedan 2010, men ökningen blir mindre i takt 
med ökande ålder. Ingen av grupperna 
över 45 år når upp till den genomsnittliga 
ökningen på 3,5 enheter. Det står alltså klart 
att trenden mot en ökad måttfull attityd drivs  
av de som är under 35 år. I den gruppen har  
indexvärdet ökat med 6,9 enheter, nästan 
dubbelt så mycket som genomsnittet.

IQs ALKOHOLINDEX

Det står alltså klart 
att trenden mot en 
ökad måttfull attityd 
drivs av de som är 
under 35 år.

n Total       n 16-34 år       n 65- år

FÖRÄNDRING AV VÄRDET PÅ ALKOHOLINDEX SEDAN 2010, TOTALT OCH FÖR TVÅ ÅLDERSGRUPPER
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Trenderna är tydligare i vissa frågor än  
i andra, men samma trend mot måttfullhet 
finns i samtliga frågor. 

n  Andelen som har givit måttfulla  
svar har ökat, jämfört med år 2010  
(svarat ”helt fel” eller mer ”fel än rätt”  
på påståendet i respektive fråga). 

n  Andelen som har givit tillåtande svar  
har minskat, jämfört med år 2010  
(svarat ”helt rätt” eller ”mer rätt än fel”  
på påståendet i respektive fråga).

Det är den samlade effekten av båda 
dessa trender – fler måttfulla svar och färre 
tillåtande – som är anledningen till att 
värdet på Alkoholindex har ökat kraftigt 
mellan år 2010 och 2015 för den här ålders-
gruppen, 16-34 år. 

Och ju högre värde på Alkoholindex,  
desto mer måttfull är attityden till alkohol.

 
Förklaring till diagrammen
I diagrammen visas andelen måttfulla och 
andelen tillåtande svar från åldersgruppen  
16-34 år under de sex år som undersök-
ningen för IQs Alkoholindex genomförts.

Den röda kurvan representerar de 
måttfulla svaren, det vill säga andelen av 
responden terna som har svarat ”helt fel”  
eller ”mer fel än rätt” på påståendet i  
respektive fråga.

Den blå kurvan representerar de tillåtande  
svaren, det vill säga andelen av responden - 
terna som har svarat ”helt rätt” eller ”mer 
rätt än fel” på påståendet i respektive fråga. 

Svaren visas för en fråga i taget.  
Alkohol index baseras på svaren på  
samtliga nio frågor. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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FRÅGA: Att bli berusad när man äter 
middag på restaurang?
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FRÅGA: Att någon gång dricka så mycket  
att man efteråt har svårt att komma ihåg 
hur mycket det faktiskt blev?
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FRÅGA: Att bli berusad när barn är med?

Fler måttfulla svar  
och färre tillåtande 
bland unga vuxna
I svaren från åldersgruppen 16-34 år på de nio  
frågorna som bildar Alkoholindex ser vi två trender  
som tillsammans resulterar i den ökande måttfulla 
attityden bland unga vuxna sedan 2010.

Om  
frågorna
Frågorna ställs som 
påståenden och svaren 
ges på en skala utifrån 
om man håller med om 
påståendet eller inte.

Svarsalternativen är:

n helt fel 

n mer fel än rätt

n varken fel eller rätt

n mer rätt än fel

n helt rätt 

”Helt fel”-svaren ger 
det högsta värdet, det 
vill säga det som anger 
mest måttfull attityd. 
”Helt rätt”-svaren ger 
det lägsta värdet, det 
vill säga det som anger 
mest tillåtande attityd.

IQs ALKOHOLINDEX

n "Helt fel" eller "Mer fel än rätt"    
n "Helt rätt" eller "Mer rätt än fel" VÄRDEN FÖR IQs ALKOHOLINDEX I PROCENT, 2010–2015, 16-34 ÅR
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FRÅGA: Att ge alkohol i present till någon 
man inte känner så väl?
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FRÅGA: Att någon gång emellanåt bli 
berusad på en firmafest?
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FRÅGA: Att någon gång dricka så mycket  
att man mår dåligt dagen efter?
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FRÅGA: Att någon gång emellanåt bli 
berusad på privata fester?
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FRÅGA: Att någon gång emellanåt 
dricka så att man känner sig påverkad?

FRÅGA: Att sälja öl och vin till publiken 
på större sportevenemang?
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n "Helt fel" eller "Mer fel än rätt"    
n "Helt rätt" eller "Mer rätt än fel" VÄRDEN FÖR IQs ALKOHOLINDEX I PROCENT, 2010–2015, 16-34 ÅR
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Trenden mot en ökad måttfullhet syns i hur 
storleken på de tre grupperna har förändrats  
sedan 2010. 

Gruppen med tillåtande attityd (indexvärde  
under 50) har sedan 2010 minskat med 10 
procentenheter, de måttfulla (indexvärde 
51-75) har ökat med 6 procentenheter och 
de återhållsamma (indexvärde över 75) 
har ökat med 5 procentenheter. Figur 1. 

I undersökningen ställs också bakgrunds-
frågor om bland annat kön, ålder, utbildning,  
dryckesvanor och om sysselsättning. 

Svaren ger möjlighet att detaljstudera 
skillnader i attityd med hänsyn till bak-
grundsinformation. 

Skillnad mellan könen
Kvinnor har en mer återhållsam attityd till 
alkohol än män och har därför ett högre 
värde i Alkoholindex.

 Skillnaden mellan könen har varierat 
över de sex åren, men 2015 uppmättes 
samma skillnad som år 2010 – 11,3 enheter. 

Vi ser också att förändringen sedan  
2010 mot en mer återhållsam attityd är  
lika stor hos både män och kvinnor,  
3,5 indexenheter. Figur 2.

Beroende på hur man svarar på de frågor som ingår i IQs Alkoholindex, 
så ”hamnar” man i en av tre attitydgrupper – tillåtande, måttfull eller 
återhållsam. I den tillåtande gruppen återfinns de med lägst indexvärde. 
Och de med högst indexvärde finns i den återhållsamma gruppen.

Vem har måttfull respektive  
tillåtande attityd till alkohol?

FIGUR 2. RESULTAT IQs ALKOHOLINDEX 2010-2015, EFTER KÖN

Kön 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skillnad 
1 år

Skillnad 
6 år

Man 56,0 57,0 57,5 60,5 59,9 59,5 –0,4 +3,5
Kvinna 67,3 67,5 66,7 70,7 69,3 70,8 +1,5 +3,5
Totalt 61,7 62,3 62,2 65,6 64,5 65,2 +0,7 +3,5

n 76– Återhållsamma       n 51–75 Måttfulla       n –50 Tillåtande       

FIGUR 1. STORLEK ATTITYDGRUPPER 2010-2015
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Skillnad mellan åldersgrupper
Sedan 2010 har samtliga åldersgrupper 
gått mot en ökad måttfullhet. Men i de två 
yngsta grupperna har indexvärdet ökat 
betydligt mer än i de äldre grupperna.  
Det är denna förändring bland unga 
vuxna under 35 år som driver ökningen  
av Alkohol index på totalnivå. Figur 3.

Gruppen med 
tillåtande attityd 
(indexvärde under 
50) har sedan 2010 
minskat med 10 
procentenheter.
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Under hela perioden har de yngsta grup-
perna det lägsta indexvärdet, det vill säga 
att de är mer tillåtande än övriga grupper. 
Skillnaden i indexvärde mellan de yngsta 
och äldsta grupperna har dock minskat 
sedan 2010 och är 2015 34,1 indexenheter, 
jämfört med 40,4 år 2010.

Skillnad utifrån dryckesvanor
Att attityden till alkohol har samband med 
hur ofta och hur mycket man dricker, syns 
om man tittar på dryckesvanorna hos de 
som svarar på undersökningen för IQs 
Alkoholindex.

Hur ofta man dricker tycks ha ett något 
svagare samband med indexvärdet än 
hur mycket man dricker vid varje tillfälle. 

De som dricker mer än 7 glas vid varje 
tillfälle har i genomsnitt ett indexvärde som 
bara är litet drygt hälften (37) av värdet för 
de som dricker 1-2 glas (71). Figur 4.

Skillnad utifrån sysselsättning
De som arbetar inom privat sektor får i  
genomsnitt ett indexvärde på 56,2 medan 
de i offentlig sektor får 64,4 i undersök-
ningen 2015. 

Det betyder att yrkesarbetande inom privat  
sektor i genomsnitt har en mer tillåtande 
attityd till alkohol än de inom offentlig sektor.  
39 procent av anställda i privat sektor har en  
tillåtande attityd, jämfört med 23 procent 
inom offentlig sektor. Figur 5.

FIGUR 3. RESULTAT IQs ALKOHOLINDEX 2010–2015, I ÅLDERSGRUPPER

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skillnad 
1 år

Skillnad 
6 år

16–24 år 46,2 44,2 48,1 53,1 52,2 52,9 +0,7 +6,7
25–34 år 45,4 50,4 48,4 52,7 51,7 52,5 +0,8 +7,1
35–44 år 53,9 55,2 55,7 59,6 56,7 58,7 +2,0 +4,8
45–54 år 62,0 63,3 64,8 65,3 63,5 64,2 +0,7 +2,2
55–64 år 70,6 71,3 70,9 73,5 72,8 73,8 +1,0 +3,2
65–74 år 76,3 78,8 76,4 81,2 79,1 79,2 +0,1 +2,9
75 år– 86,6 85,3 84,1 85,0 84,6 87,0 +2,4 +0,4
Totalt 61,7 62,3 62,2 65,6 64,5 65,2 +0,7 +3,5

FRÅGA: Hur ofta dricker du alkohol?
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FIGUR 5.  
ALKOHOLINDEX 2015, 
INDEXVÄRDEN FÖR 
PRIVAT RESPEKTIVE  
OFFENTLIG SEKTOR
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FIGUR 4. RESULTAT IQs ALKOHOLINDEX I GENOMSNITT FÖR OLIKA DRYCKESVANOR 2015, I HELTAL
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För att få en bild av attityderna till detta 
”vardagsdrickande”, har fem tilläggsfrågor 
ställts i undersökningen 2015. Frågorna 
handlar om attityden till att dricka mindre 
mängder av vin eller öl på vardagar:

n  Att dricka något glas vin/öl till lunch  
på vardagar

n  Att dricka ett eller två glas vin/öl två  
eller flera vardagar i veckan

n  Att dricka ett eller två glas vin/öl för  
att koppla av en vardagskväll

n  Att dricka ett eller två glas vin/öl till  
middagen en vardagskväll

n  Att träffa vänner ”på stan” och ta ett  
eller två glas vin/öl på vardagar

Att människor dricker en mindre mängd alkohol oftare, syns 
bland annat i SOM-institutets årliga mätningar, som uppvisar 
ett allt frekventare drickande sedan många år.1

Tillåtande attityd till  
”vardagsdrickande”

Svaren visar en betydligt mer tillåtande  
attityd, jämfört med i Alkoholindex-frågorna,  
som ju i första hand handlar om attityd till 
berusning i olika situationer.

Om vi använder svaren på de fem frågorna  
för att räkna ut ett ”Vardagsindex” för 2015 så  
får vi indexvärdet 48,5, vilket är betydligt 
lägre än för Alkoholindex 2015, där index-
värdet är 65,2.

Historiskt har förebyggande arbete i stor 
utsträckning handlat om riskerna med att 
dricka mycket/bli berusad, medan riskerna 
med att ofta dricka en mindre mängd 
alkohol inte har lyfts fram. Troligtvis är 
kunskapsnivån låg om att det finns risker 
även med ”vardagsdrickande”. Det är till 
exempel inte ovanligt att människor som 
regelbundet dricker mindre mängder  
alkohol utvecklar ett beroende.

Resultaten för varje fråga redovisas i avrundade hela procent enheter, vilket leder till 
att det totala antalet procent i vissa frågor kan avvika från 100, när de summeras.

FRÅGA: Att dricka något glas vin/öl till 
lunch på vardagar?

FRÅGA: Att dricka ett eller två glas vin/öl 
två eller flera vardagar i veckan?

FRÅGA: Att dricka ett eller två glas vin/öl 
till middagen en vardagskväll?

FRÅGA: Att dricka ett eller två glas vin/öl 
för att koppla av en vardagskväll?

FRÅGA: Att träffa vänner ”på stan” och  
ta ett eller två glas vin/öl på vardagar?

38 29 20 8 41

0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 31 17 6 41

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 15 34 24 161

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 23 29 17 111

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 16 37 20 161

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n Helt fel             n Mer fel än rätt             n Varken rätt eller fel             n Vet ej             n Mer rätt än fel             n Helt rätt

Källa  1SOM-institutets, Den nationella SOM-undersökningen.

n 76– Återhållsamma
n 51–75 Måttfulla
n –50 Tillåtande

VARDAGSINDEX  
JÄMFÖRT MED  
ALKOHOLINDEX, 2015

Vardags-
index

Alkohol-
index
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I undersökningen, som ligger till grund för IQs Alkoholindex, ställs sedan 2010 
fyra frågor om att dricka en mindre mängd alkohol i samband med trafik, 
graviditet, barn och unga samt på arbetet. Resultaten redovisas separat  
och räknas inte med i Alkoholindex. Samtliga frågor handlar om områden, 
där samhället i stort strävar efter att normen ska vara alkoholfrihet. Syftet är  
att följa hur attityden till dessa ”nollområden” utvecklas över tid. 

Fyra normfrågor om  
”alkoholfria” områden

Resultaten för varje fråga redovisas i avrundade hela procent enheter, vilket leder till  
att det totala antalet procent i vissa frågor kan avvika från 100, när de summeras.
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Den mest återhållsamma attityden, av de fyra områdena, 
ser vi i frågan om att köra bil när man har druckit ett glas 
vin eller öl. Men vi ser också att andelen som har svarat 
”helt fel” har minskat sedan 2010. 

FRÅGA: Att någon gång köra bil när 
man druckit ett glas vin eller en öl?

2015
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Inom detta område är rörelsen mellan 2014 och 2015  
mot ökad måttfullhet störst, det vill säga att andelen som har  
svarat ”helt fel” har ökat mer här än i de övriga tre frågorna. 

FRÅGA: Att dricka något glas vin eller öl 
när man är gravid?
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Inom detta område ser vi över tid en minskning av de som 
svarar "helt fel" och en ökning av de som svarar "mer rätt 
än fel". Förändringen sedan 2010 tycks därmed gå mot  
en något mer tillåtande attityd. 

FRÅGA: Att vid enstaka tillfällen bjuda 
ungdomar under 18 år i den egna  
familjen på alkohol?
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Svaren har gått i en mer tillåtande riktning sedan 2010. 
Fler anser att det är rätt och färre anser att det är fel. Inom 
privat sektor anser 33 procent år 2015 att det är rätt att 
fira framgångar på jobbet med alkohol. Motsvarande andel  
i offentlig sektor är 16 procent.

FRÅGA: Att på arbetstid skåla i mousse-
rande vin när det går bra på jobbet?

2015

2012

2011

2010

2013

2014
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937 19 19 14

49 14 14 11 101 

n Helt fel             n Mer fel än rätt             n Varken rätt eller fel             n Vet ej             n Mer rätt än fel             n Helt rätt
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Här redovisas svaren under åren 2010-2015, 
fråga för fråga på totalnivå, det vill säga 
samtliga respondenter, 16 år och äldre. 

Den fråga där svaren anger den mest 
måttfulla attityden, visas först. Och sist 
kommer alltså den fråga där attityden är 
mest tillåtande. 

Alkoholindexfrågorna, svaren 
på totalnivå 2010-2015
Alkoholindex räknas fram från svaren på totalt nio frågor, varav  
de flesta handlar om attityden till berusning i olika situationer.

IQs ALKOHOLINDEX

Om Alkoholindexfrågorna
Frågorna ställs som påståenden och svaren ges på en skala 
utifrån om man håller med om påståendet eller inte.

Svarsalternativen är:

n helt fel 

n mer fel än rätt

n varken fel eller rätt

n mer rätt än fel

n helt rätt 

”Helt fel”-svaren ger det högsta värdet, det vill säga det som 
anger mest måttfull attityd. ”Helt rätt”-svaren ger det lägsta 
värdet, det vill säga det som anger mest tillåtande attityd.

Resultaten för varje fråga redovisas i avrundade hela procent enheter, vilket leder till 
att det totala antalet procent i vissa frågor kan avvika från 100, när de summeras.

n Helt fel             n Mer fel än rätt             n Varken rätt eller fel             n Mer rätt än fel             n Helt rätt

86%
anser att det är 
fel att bli berusad 
när barn är med.

I denna fråga ser vi relativt små förändringar de senaste 
åren. 2015 svarar 86 procent något av de återhållsamma 
alternativen – ”helt fel” eller ”mer fel än rätt”. År 2010 
gjorde 83 procent det. Det finns dock en gradförskjutning 
där färre 2015 svarar ”helt fel” jämfört med 2010 medan  
istället fler svarar ”mer fel än rätt”.
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FRÅGA: Att bli berusad när barn är med?

Den tydligaste förändringen i denna fråga är en grad-
förskjutning där något färre anser att det är ”helt fel” att 
dricka så mycket att man inte riktigt minns hur mycket det 
blev. Samtidigt ser vi att fler 2015 anser att det är "mer fel 
än rätt" än 2010.

FRÅGA: Att någon gång dricka så mycket,  
att man efteråt har svårt att komma  
ihåg hur mycket det faktiskt blev?

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Resultaten för varje fråga redovisas i avrundade hela procent enheter, vilket leder till 
att det totala antalet procent i vissa frågor kan avvika från 100, när de summeras.

n Helt fel             n Mer fel än rätt             n Varken rätt eller fel             n Mer rätt än fel             n Helt rätt

I denna fråga ser vi en klar trend där färre anser att det  
är rätt att bli berusad på restaurang. År 2010 ansåg 18  
procent att det var rätt. År 2015 ansåg endast 7 procent 
detsamma. Under samma period ökar andelen som svarar 
att det är fel med 2 procent, medan andelen som svarar 
"varken rätt eller fel" ökar med 9 procent.

FRÅGA: Att bli berusad när man äter  
middag på restaurang?
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2015 är det färre, 14 procent, som anser att det är rätt att 
dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter, jämfört 
med 2010 då 20 procent ansåg det. Andelen som svarar 
att det är ”helt fel” har även minskat vilket innebär att fler 
år 2015 rört sig mot svarsalternativen ”mer fel än rätt”  
samt ”varken rätt eller fel”. 

FRÅGA: Att någon gång dricka så  
mycket att man mår dåligt dagen efter?

2010 2011 2012 2013 2014 2015

36
3233

43
39

88 91089
5 5 6

11

22

11 11

18
15

58%
tyker att det är fel  
att någon gång 
dricka så mycket 
att man mår dåligt 
dagen efter.
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Det är idag färre som anser att det är rätt att ge bort 
alkohol i present. År 2010 ansåg 22 procent det. År 2015 
var motsvarande siffra 14 procent. Andelen som anser det 
är fel är densamma, däremot har andelen som tycker att 
det är ”varken rätt eller fel” ökat från 24 procent år 2010 
till 30 procent år 2015.

FRÅGA: Att ge alkohol i present till  
någon man inte känner så väl?
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År 2010 ansåg 37 procent att det var rätt att bli berusad 
på en firmafest. År 2015 ansåg 23 procent detta. Andelen 
som anser att det är fel har ökat mellan åren – från 38 
procent till 46 procent. Att bli berusad på en firmafest är 
därmed inte längre lika accepterat. Inom privat sektor  
anser 35 procent att det är rätt år 2015. Inom offentlig 
sektor är det 20 procent som svarar så.

FRÅGA: Att någon gång emellanåt bli 
berusad på en firmafest?
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tycker att det är  
fel att ge alkohol  
i present till någon 
man inte känner  
så väl.
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13 14 14 12

I denna fråga är förändringarna relativt små mellan åren. 
År 2015 anser 31 procent att det är rätt att sölja öl och vin  
till publiken på större sportevenemang och 44 procent anser  
att det är fel. Motsvarande siffror år 2010 var att 32 procent  
ansåg att det var rätt och 45 procent att det var fel. 

FRÅGA: Att sälja öl och vin till publiken 
på större sportevenemang?
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Det är år 2015 betydligt färre som anser att det är rätt att 
bli berusad på privata fester. År 2010 ansåg 55 procent 
att det var rätt och år 2015 anser 39 procent detsamma. 
Andelen som anser att det är fel har även den ökat men 
framförallt har andelen som svarar att det är ”varken rätt 
eller fel” ökat med 11 procent, från 19 procent år 2010 till 
30 procent år 2015.

FRÅGA: Att någon gång emellanåt bli 
berusad på privata fester?
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Resultaten för varje fråga redovisas i avrundade hela procent enheter, vilket leder till 
att det totala antalet procent i vissa frågor kan avvika från 100, när de summeras.

44%
tycker att det är 
fel att sälja öl och 
vin till publiken 
på större sport-
evenemang.

FRÅGA: Att någon gång emellanåt 
dricka så att man känner sig påverkad?
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Det här är den fråga som har störst övervikt för de två 
tillåtande svaren ”helt rätt” och ”mer rätt än fel”. Samtidigt 
finns det en tydlig trend mellan åren. År 2010 ansåg 52 
procent att det var rätt att dricka så pass mycket alkohol 
att man känner sig påverkad. Motsvarande siffra år 2015 
är 38 procent. Däremot är det inte direkt fler som anser att 
det är fel men betydligt fler som anser att det är ”varken rätt  
eller fel”. År 2010 ansåg 22 procent det. Motsvarande siffra  
år 2015 är 37 procent.

n Helt fel             n Mer fel än rätt             n Varken rätt eller fel             n Mer rätt än fel             n Helt rätt
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Allmänt
n Sex undersökningar har hittills genomförts,  

2010 – 2015. 

n Undersökningen bygger på 2 000  
intervjuer per mätning. 

n Alkoholindex bygger på svaren på nio 
frågor och beräknas genom ett medel-
värde av hela svarsskalan. Ju högre 
värde desto mer återhållsam attityd  
till alkohol.

n I undersökningen ställs även frågor, som 
inte ingår i Alkoholindex. Det är frågor om  
attityden till fyra områden, där samhället 
och alkoholpolitiken strävar efter ”alkohol- 
fria zoner”. Dessa frågor har ställts varje år  
sedan 2010. Dessutom ställs ett mindre antal  
frågor om alkohol som är extra aktuella 
vid varje undersökningstillfälle. Exempelvis  
ställdes specifika frågor om ”vardags-
drickande” i undersökningen 2015.

n Undersökningen genomförs av Novus på 
uppdrag av IQ.

n Denna och tidigare rapporter om IQs 
Alkoholindex finns på www.iq.se.

Metod
Undersökningen bygger på telefonintervjuer  
med den svenska allmänheten 16 år och 
äldre. Urvalet är ett så kallat obundet 
slumpmässigt hushållsurval. Intervju-
perioden är den 17–30 maj och har varit 
densamma i samtliga mätningar.
Urvalet består till cirka tre fjärdedelar av 

Om undersökningen

hushåll med fasta telefoner och till cirka en 
fjärdedel av hushåll med mobiltelefoner. 
De hushåll med fasta telefoner som man 
efter fem försök inte har kunnat nå kontak-
tas då även, om möjligt, på deras mobil-
telefoner. Totalt genomförs åtta kontaktförsök  
per hushåll. 

Intervjuunderlaget har efterstratifierats/
viktats för att kompensera skillnader i 
svarsfrekvenser när det gäller demografi 
(kön och ålder).

Svarsfrekvens och bortfallsanalys
Det bruttourval som har slumpats fram 
ligger mellan 3800 - 4000 hushåll per mät-
ning. I samtliga undersökningar har 2000 
svar samlats in och svarsfrekvensen ligger 
i årets mätning på 62%, år 2013 och 2014 
var den 60 procent.

I bortfallet finns först ett så kallat ”A-bortfall”  
som räknas bort från urvalet. A-bortfallet 
består främst av bruttourval som inte har 
använts samt felaktiga telefonnummer. 
Därutöver består A-bortfallet av personer 
som har språksvårigheter, lider av demens, 
är alkoholpåverkade, är avlidna etcetera. 
Nettourval för årets undersökning var cirka 
3 200 hushåll (det vill säga antalet intervjuer  
som svarsfrekvensen beräknas utifrån).

Andelen vägrare, det vill säga personer 
som har nåtts men som inte velat delta i  
en intervju, var oförändrat från förra året  
8 procent, 2013 var det 9 procent.

Sammanfattningsvis uppvisas vissa men 
inga större skillnader gällande bortfallet  
i de olika undersökningarna vilket talar  
för att undersökningarna är jämförbara  
i det avseendet.

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om 
attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusnings-
drickande i olika situationer. Det huvudsakliga syftet är att följa 
hur synen på alkohol förändras över tid.

Denna och  tidigare 
rapporter om IQs 
Alkohol index finns 
på www.iq.se.
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IQ – för en smartare 
syn på alkohol
IQ arbetar för att skapa ett smartare och sundare 
förhållningssätt till alkohol i hela det svenska 
samhället. IQs vision är att etablera måttfullhet 
som en betydande värdering. Det ska dessutom 
vara självklart att avstå från alkohol i trafiken, 
på jobbet, bland barn, ungdomar och för gravida.

IQ verkar genom information om alkoholens 
risker och inspiration för ett smart förhållnings-
sätt till alkohol, genom IQs nätverk som samlar 
aktörer och goda exempel inom alkoholområdet 
samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor.

IQ vill nå fram utan pekpinnar – verklig  
förändring skapas bara av människors fria vilja.

IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till 
Systembolaget. Läs mer på IQ.se.


