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Bakgrund

IQ fick i mitten av april ett mail 
av två 23-åriga tjejer, Sanna Wax-
in och Elin Hammarberg.
 
“Hej,

Vi är två tjejer, Sanna och Elin, 
som i år fyller 24. En av oss 
pluggar civilekonomprogrammet på 
SU och den andra jobbar på en PR-
byrå. I bådas världar är alkohol 
en stor och självklar del av vard-
agen. 

Vi har nu fått en uppenbarelse. 
En vision kan man säga. Vi vill 
förändra vårt förhållningssätt 
till alkohol... 
 
Förra sommaren var den bästa som-
maren i våra liv. Aldrig förut har 
några varit så spontana och aldrig 
förut har vi haft så hysteriskt 
roligt - konstant. Kort sagt har 
vi nog smakat alkohol i varannan 
by söder om Stockholm. När klockan 
slog 15.30 varje fredag drog vi 
till en random stad i Sverige och 
gav det, så att säga. Exempelvis 
har vi förärat de “legendariska” 
sommarstäderna Båstad, Halms-
tad, Visby och Hultsfred med våra 
förtjusande trynen. Nu skulle man 
ju kunna tänka sig att strapat-
serna begränsade sig till helgerna 
men det som även bör tilläggas är 
vår barnsliga förtjusning i att 
sitta & mysa i solen på en ute-
servering, any given veckodag, med 
kanske en flaska rosé i oslagbara 
Stockholm.   
 

Frågan vi nu ställer oss är om vi 
skulle kunna göra samma sak - helt 
utan alkohol? Som de sprudlande 
glada tjejer vi är så är vi över-
tygande om att vi kan ha kul utan 
alkohol, ändå finner vi oss själva 
med ett glas i handen mer ofta än 
sällan. Då vi är stora fans av so-
ciala experiment känner vi att det 
är dags att göra ett, på riktigt. 
Vi har en tanke, en idé... att un-
der de “värsta” alkoholmånaderna 
på året (maj, juni & juli) inte 
dricka en enda droppe alkohol. I 
första hand vill vi göra detta för 
vår egen skull - hälsa, inställ-
ning till alkohol, ekonomi osv 
osv. För det andra vill vi se vad 
som händer med omgivningen om två 
galna tjejer helt plötsligt inte 
shottar längre.  
 
Detta kommer vi att dokumentera i 
en sån här blogg, vi har hört att 
de är populära nu. . . Vi är över-
tygande om att ni har något att 
ge, men framför allt någonting att 
få, i detta projekt. Då vi tyvärr 
tror att vi representerar den van-
liga storstadstjejen i dryga tju-
goårsåldern är vår förhoppning att 
kunna på ett avslappnat och inte 
påträngande vis få folk att tänka 
till.
 
Vi skulle vilja träffa er om det 
är så att ni också tror att det 
här är en bra grej. För det gör 
vi!
 
Tills dess. Skål! / Sanna & Elin”

90 dagar utan alkohol
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Efter att ha träffat Sanna och 
Elin bestämde sig IQ för att hjäl-
pa och följa tjejerna under de-
ras 90 dagar utan alkohol. Genom 
att samarbeta med Elin och Sanna 
hoppades IQ att deras experiment 
skulle få ett större genomslag. 
Att fler personer skulle inse att 
det faktiskt går att festa utan 
sprit men även få praktisk kunskap 
om hur det är att festa nykter som 
ung tjej i Sverige idag.

IQ valde att inte gå in som avsän-
dare eller finansiell sponsor i 
detta projekt. 

Det IQ kom att hjälpa tjejerna med 
var bland annat:  

• Bistå med rådgivning och in-
formation kring alkohol

• Se till att Sanna och Elin 
fick komma i kontakt med ex-
perter bland annat inom Sys-
tembolaget 

• Fungera som bollplank till 
Sanna och Elin och bistå med 
råd och tips kring hur de kan 

nå ut till fler människor. Vi 
rekommenderade bland annat 
att de skulle starta en face-
book-sida (http://www.face-
book.com/pages/i-vatt-och-
torrt/117047748337206?ref=ts)

• Mediekontakter på de orter de 
besökte

• Kontakt med intressanta per-
soner och/eller evenemang som 
Elina och Sanna kunde besöka/
intervjua

Sanna och Elins nyktra 
sommar

Under perioden maj till och med 
juli festade Elin och Sanna på 
samma sätt som de gjort som-
maren innan med den stora skill-
naden att de, som sagt, inte drack 
någonting.
Sanna och Elin började sin alko-
holfria sommar i Stockholm för att 
sedan bland annat besöka Halmstad, 
Båstad och Visby. Deras upplevels-
er publicerades på bloggen ivat-
tochtorrt.wordpress.com.

Där kunde läsarna bland annat 
läsa:

• En intervju med den ans-
varige för det alkoholfria 
sortimentet på Systembolaget 
som fick förklara hur man kan 
kalla drycker med 0.5 procent 
alkohol för alkoholfria.

• En intervju med Robin Söder-
ling om hans festvanor och 
inställning till alkohol (han 
går inte ut så mycket utan 
föredrar att vara hemma med 
sina vänner).

• Recensioner av olika alkohol-
fria alternativ (Becks alko-
holfria öl är bra, Carlsbergs 
är det inte, bästa alkohol-
fria drinkarna i Stockholm 
finns på Debaser).
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• Test där ett antal personer 
fick uppskatta sin berusning, 
sedan mättes deras faktiska 
berusning med en alkohol-
mätare. Det visade sig att en 
majoritet av alla personer 
underskattade sin egen berus-
ning.

Mediegenomslag

I samband med att Sanna och Elin 
påbörjade sina ”vita” månader 
bestämdes att en del av den hjälp 
som IQ skulle bistå tjejerna med 
var att kontakta olika medier och 
berätta om experimentet. Dels me-
dier på de orter som besöktes, men 
även riksmedier.

Mediekontakterna resulterade i ge-
nomslag i följande medier:

• Stockholm City

• SR Morgonpasset helg

• SR P4 Stockholm 

• SVT ABC

• SR Gotland

• Gotlands tidningar

• Helagotland.se

• Hallandsposten

• P4 Stockholm 1 september kl 
08.15

Elin och Sanna kommer även att 
medverka i:

• Del 4 av DNs artikelserie 
Alkoholfritt

Elin och Sannas slutsats

När tjejerna summerar sin sommar 
och resonerar kring hur det har 
varit att vara utan alkohol under 
90 dagar så slår de fast hur icke-

accepterat det är att vara nykter.

”Det är liksom inte okej och det 
är framförallt inte förståligt. 
Folk ansåg att det inte fanns 
någon rimlig anledning när det väl 
var konstaterat att vi varken var 
gravida eller käkade penicillin.”

Tjejerna konstaterar även att de-
ras syn på alkohol förändrats gan-
ska väsentligt.

”Den här perioden har gett oss en 
helt ny syn på alkohol och vi rek-
ommenderar er starkt att testa det 
eller åtminstone stanna upp och 
tänka över egen konsumtion. Poän-
gen är, som sagt, inte att man ska 
överge alkoholen helt utan enbart 
förbättra sin relation till den. 
Om inte det är lockande för er så 
kanske förbättrad hälsa och vikt-
minskning fungerar som bättre an-
ledningar.”

Att ha kul och festa behöver inte 
vara likställt med att konsumera 
alkohol, enligt Sanna och Elin 
handlar det om inställning.

”Går man in med inställningen bu-
fucking-hu-vad-det-är-synd-om-mig-
som-inte-får-dricka-ikväll-för-
att-jag-ska-jobba-imorgon så blir 
det givetvis inte en rolig kväll. 
Lägger man istället sitt fokus på 
att skapa en stämningsfull kväll 
genom att hitta på roliga saker, 
lyssna på bra musik och allt det 
där andra, som kanske är en  
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biprodukt av en fylleutgång, så 
ekar inte alkoholen med sin från-
varo.”

Slutsats IQ

Sammanfattningsvis har detta  
varit ett spännande och roligt 
projekt att vara involverad i. Att 
IQ har hjälpt Sanna och Elin att 
få uppmärksamhet för sitt sociala 
experiment och på så sätt fått mer 
uppmärksamhet är positivt. Det är 
viktigt att människor i allmän-
het och ungdomar i synnerhet får 
ta del av coola och festande unga 
som visar att det går att ha minst 
lika kul på en fest utan att dric-
ka sig redlös.

Att IQ inte har haft en framträ-
dande roll i projektet har varit 
positivt då det ökat trovärdighet-
en hos de som tagit del av deras 
historia samt underlättat kontak-
terna med media.

Projektet har gett mersmak och det 
finns skäl att fundera över hur IQ 
i olika samarbeten kan utmana den  
rådande alkoholkulturen i Sverige. 
En snabb insats kan vara att IQ 
tillhandahåller lättillgängligt 
informationsmaterial på sajten och 
uppmanar folk att höra av sig om 
de har frågor kring alkohol eller 
vill dra igång projekt som syftar 
till att väcka diskussion/debatt 
kring alkoholkonsumtion.

Att få svenskarna att fundera över 
sin egen och andras alkoholkonsum-
tion är något som IQ arbetar med 
varje dag. Sanna och Elins upplev-
elser visar att det är ett viktigt 
och angeläget arbete. Den stora 
uppmärksamheten visar att det finns 
ett intresse för unga personer som 
utmanar den rådande alkoholkul-
turen. Vi kan också konstatera att 
det fortfarande finns en hel del 
fördomar kring personer som av en 

eller annan anledning inte vill 
dricka alkohol.

När man läser Elin och Sannas 
blogg står det klart att festa 
nyktert fortfarande är ett rela-
tivt okänt begrepp på Sveriges 
olika restauranger, barer/stu-
detpubar och festivaler runt om 
i Sverige. Nedan finns ett utdrag 
ut Sannas och Elins blogg som 
beskriver hur en fråga kring alko-
holfritt alternativ i en bar på en 
festival besvarades:

”….Vi fick ett varsitt glas vatten 
och ett ”kom tillbaka när ni ska 
ha alkohol.”

Nu är det säkert inte lika illa 
ställt på alla barer och restau-
ranger runt om i Sverige men att 
beställa alkoholfria alternativ 
som inte enbart består av läsk 
eller juice är fortfarande ganska 
svårt. 
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Tankar för framtiden

Projektet med Sanna och Elin har 
fått IQ att fundera på hur vi kan 
använda de erfarenheter vi fått 
genom att följa deras 90 dagar 
utan alkohol. Några idéer och  
åtgärder som man inom IQ kan 
överväga är följande:

• IQ tar fram en drinkbok med 
riktigt goda alkoholfria 
drinkar. Boken skickas till 
journalister men också till 
barer/restauranger. Ett al-
ternativ till detta är att vi 
på IQ.se publicerar ett antal 
riktigt bra alkoholfria al-
ternativ/drinkar.

• IQ uppmanar människor runt om 
i Sverige att dela med sig av 
sina bästa alkoholfria tips 
på IQ.se, de 50 bästa sätts 
ihop i en drinkbok som kan 
laddas ner på iq.se.

• Titta på hur man öka använ-
dandet av unga alkoholfria 
ambassadörer i IQ:s kommuni-
kation.

• Genomföra och lägga upp en 
kort intervju med Sanna och 
Elin på IQ.se som komplet-
teras med en uppmaning att 
kontakta IQ om man har idé på 
hur man kan förändra atti-
tyden kring alkohol och alko-
holkonsumtion.

Länkar

I vått och torrt -  
Sanna & Elins blogg
www.Ivattochtorrt.wordpress.com

Hela Gotland - 30 juli
http://www.helagotland.se/nyheter/
artikel.aspx?articleid=6172820 

SR Gotland - 26 juli
http://sverigesradio.se/sida/ar-
tikel.aspx?programid=2222&artik
el=3878043

SR P4 Stockholm - 1 sept
http://sverigesradio.se/sida/sand-
ningsarkiv.aspx?programid=76

Dagens Nyheter – 28 september
http://www.dn.se/insidan/sanna-
och-elin-testade-att-ta-en-vit-
sommar-1.1178620
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Artikel ur Stockholm City 21 juni 2010

Pressklipp



8

Artikel ur Gotlands Tidningar 
30 juli 2010

Artikel ur SR P4 Stockholm: 
God Morgon Stockholm, 24 juni 
2010
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Artikel i Dagens Nyheter 28 september 2010


