
 
Faktablad – Alkohol i samband jul 
 
Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 25 
oktober – 30 oktober 2017 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webbpanel. Antalet män som 
deltog var 528 och antalet kvinnor som deltog var 472.  
 

1. Har du varit orolig för att någon/några av de personer som du firar jul med ska dricka 
för mycket alkohol? 

  Riket Män Kvinnor 
Ja, många gånger   8 procent   7 procent   9 procent 
Ja, någon gång 25 procent 26 procent 24 procent  
Nej, aldrig  65 procent 66 procent 64 procent 
Vet ej    1 procent   1 procent   2 procent 
 

2. Har du varit med på något julfirande där du tycker att det druckits för mycket alkohol? 
  Riket Män Kvinnor 
Ja, många gånger 10 procent   9 procent 11 procent  
Ja, någon gång 32 procent 33 procent 31 procent 
Nej, aldrig  57 procent 58 procent 56 procent 
Vet ej    1 procent 1 procent   2 procent 
 

3. Tycker du att det är viktigt att det serveras alkohol i samband med: 
Julbord med släkten/familjen? 
  Riket Män Kvinnor 
Ja, väldigt viktigt   4 procent   6 procent   1 procent 
Ja, ganska viktigt 18 procent 22 procent 14 procent 
Nej, inte så viktigt 43 procent 45 procent 40 procent 
Nej, helt oviktigt 35 procent 26 procent 44 procent 
Vet ej   0 procent   0 procent   0 procent 
 
Julfirande? 
  Riket Män Kvinnor 
Ja, väldigt viktigt   3 procent   5 procent   1 procent 
Ja, ganska viktigt 17 procent 21 procent 14 procent 
Nej, inte så viktigt 45 procent 47 procent 42 procent 
Nej, helt oviktigt 35 procent 27 procent 43 procent 
Vet ej    0 procent   0 procent   0 procent 
 
(4). Hur tror du att ditt jul- och nyårsfirande skulle bli om du konsumerade mindre alkohol*? 
  Riket Män Kvinnor 
Bättre    3 procent   4 procent   3 procent 
Lika bra  67 procent 67 procent 66 procent 
Sämre    6 procent   8 procent   3 procent 
Dricker inte alkohol 19 procent 14 procent 23 procent 
Vet ej    5 procent   6 procent   4 procent 
 
*Undersökningen genomfördes av Sifo mellan 25-27 november 2016 bland 1154 personer, 18 år och uppåt, via 
en webbpanel. I undersökningen deltog 611 män och 543 kvinnor. 
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