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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Vem blir påverkad
när du dricker?

Färre berusade
på fotboll
1 260 IQ-projekt som
gör skillnad!
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Alkohol är en symbol för fest, glädje och gemenskap
men kan även innebära ångest, ensamhet och olyckor.
Många av oss tycker om att dricka alkohol – några lite
mer än andra. Men var går gränsen och hur påverkas
egentligen de som befinner sig i närheten? Närmare
20 procent av Sveriges vuxna befolkning konsumerar
alkohol på ett sätt som ger någon form av negativa
konsekvenser. IQs vision är ett samhälle där alkohol
njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

14. IQs nätverk
16. IQ-projekt
18. IQ i media
20. IQs styrelse

Vårt uppdrag är att verka för ett smartare
förhållningssätt till alkohol genom att
med kunskap och kommunikation skapa
medvetenhet, eftertanke och engagemang kring sitt eget och andras drickande.
Därmed bidrar vi till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället.

Kunskap
IQs arbete vilar på en kunskapsgrund.
Vi tar fram och presenterar ny kunskap
om attityder och olika aspekter inom
alkoholfrågan samt paketerar befintlig
kunskap för att sedan sprida den med
hjälp av olika kommunikationsinsatser
och via vårt nätverk.
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Nätverk
IQs nätverk samlar personer och aktörer
som på olika sätt verkar för ett smartare
förhållningssätt till alkohol. Nätverket är
ett forum för utbyte av kunskap, erfarenhet och inspiration. Det är även en kanal
för IQ att förmedla kunskap, inspirera
fler att göra mer samt en plats för IQ att
skaffa sig ny kunskap.

Kommunikation
IQs insatser och aktiviteter till utvalda
målgrupper syftar till att skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring
olika aspekter av alkohol. Här återfinns
till exempel våra egna kanaler, kampanjer
i köpt media, brett pr-arbete, samt spridning av olika verktyg som bidrar till ett
smartare förhållningssätt till alkohol.

VD-ORD

IQ – för ett smartare
förhållningssätt till alkohol

I projektet Fotboll utan Fylla kunde IQ tillsammans med STAD
och de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och
Hammarby presentera positiva resultat. Bland annat har
andelen kraftigt berusade personer på läktarna minskat med
40 procent sedan vi drog igång projektet 2015. Under året har
IQ även lanserat chatboten Bottler som är en fest-PT för studenter,
godkänt 35 nya IQ-projekt runt om i Sverige, skickat 100 000
exemplar av Tonårsparlören till föräldrar i hela Sverige och
genomfört uppskattade kampanjer kring exempelvis passivt
drickande. Dessutom har vi haft förmånen att träffa och utbyta
kunskap via IQs nätverk vid ett trettiotal tillfällen.
På de kommande sidorna i verksamhetsberättelsen kan du
läsa mer om vad IQ jobbat med, och genomfört, under 2017.
Jag tänker passa på att blicka framåt.
Under de senaste åren har alkoholkonsumtionen legat
relativt stabil. År 2016 drack vi 9 liter ren alkohol per invånare
över 15 år vilket är en minskning med 1 procent jämfört med 2015.
Samtidigt har alkohol blivit ett allt mer accepterat inslag i
fler och fler sammanhang i dagens samhälle. Vi exponeras för
alkohol i vardagen, i instagramflöden, på bästa sändningstid i
tv och i vårt sociala umgänge. Allt som oftast framställs alkohol
som något enbart positivt och trevligt medan de negativa
aspekterna inte får samma uppmärksamhet.
Vi kan också se i vår rapport Alkoholindex, som mäter
svenskarnas attityd till berusningsdrickande, att vi blir mer
tillåtande i vår attityd till alkohol.
Hur eller om normaliseringen av alkohol och vår allt mer
tillåtande attityd till alkohol hänger ihop och om det på sikt
kommer att leda till en ökad alkoholkonsumtion är för tidigt
att säga. Men jag är orolig för att det skulle kunna bli så.
Om trenden med sjunkande alkoholkonsumtion bryts och
vänder uppåt ökar även de alkoholrelaterade problemen,
både för enskilda individer och för samhället i stort.

Foto: Fredrik Hjerling

Hej, jag heter Karin Hagman och är ny
vd på IQ sedan januari 2018. Det jag kan
konstatera efter ett par veckor på IQ är
hur många framgångsrika och viktiga
initiativ, projekt och kampanjer som
genomförts under verksamhetsåret 2017.

Allt som oftast framställs alkohol som
något enbart positivt och trevligt medan
de negativa aspekterna inte får samma
uppmärksamhet.
2018 blir ett spännande år. Mitt löfte är att vi på IQ kommer att
fortsätta jobba hårt för att nyansera bilden av alkohol och få
fler att reflektera över den egna och andras alkoholkonsumtion.
På så sätt skapar vi en förändring, både idag och på sikt.

Karin Hagman
Vd, IQ
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8 av 10 (79 procent) anser att andra människors
alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
Källa: IQ/Sifo 2017
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Alkoholen i samhället
I dagens samhälle möts vi av alkohol i allt fler sammanhang.
Budskapen når oss via reklam, i sociala medier och i vårt sociala
umgänge. Alkohol är med andra ord vanligt förekommande i allas
våra liv oavsett om vi dricker alkohol eller inte.
Den totala alkoholkonsumtionen
Alkoholkonsumtionen hos den totala befolkningen i Sverige
fortsätter att minska. Under 2016 var konsumtionen 9,04 liter
vilket är en minskning med drygt 1 procent jämfört med 2015.
Under de senaste tio åren har konsumtionen minskat med
8 procent. Samtidigt är alkoholkonsumtionen ett folkhälso
problem. I den senaste Monitormätningen från Centralförbundet
för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) ökade andelen
med en riskfylld alkoholkonsumtion från 29 procent år 2015 till
31 procent 2016 inom åldersgruppen 17–84 år. Riskkonsumtion
definieras som konsumtion av minst 14 standardglas för män
eller 9 standardglas för kvinnor i veckan, eller minst ett dryckestillfälle med intensivkonsumtion per månad. Värt att notera är att
andelen med riskkonsumtion i ålderskategorin 17–29 år har
ökat från 41 procent 2011 till 49 procent år 2016.
IQs Alkoholindex 2017
I IQs årliga attitydundersökning Alkoholindex ser vi att attityden
till alkohol blivit mer tillåtande. Denna utveckling drivs framför
allt av yngre män i åldrarna 16–29 år och kvinnor i åldrarna
30–44 år, vars attityder förändrats mest sedan 2016. I IQs
senaste Vardagsindex (ett index som skapades 2014 för att
kunna följa attityder till vardagsdrickande över tid) syns att
personer, mellan 16–44 år, blivit mer tillåtande i sin attityd till
vardagsdrickande medan personer som är 45 år och äldre
blivit mer återhållsamma.

Trendbrott bland unga i synen på alkohol?
Enligt siffror från CAN är andelen elever i årskurs nio som
druckit alkohol under det senaste året (2017) 40 procent, vilket
är samma nivå som föregående år. När det gäller andelen
elever i årskurs två på gymnasiet som druckit alkohol under det
senaste året (2017) är siffran 74 procent, vilket även det är
samma resultat som föregående år. Även den totala alkohol
konsumtionen bland elever i årskurs nio ligger kvar på 2016 års
nivå på 1,2 liter ren alkohol. Bland elever i gymnasiets årskurs
två ser vi en liten ökning när det gäller den totala alkoholkonsumtionen från 3 liter ren alkohol år 2016 till 3,1 liter 2017.
I IQs rapport Alkoholindex 2017 kan vi konstatera att den
utveckling vi sett de senaste åren, där unga mellan 16–24 år
blivit mer återhållsamma i synen på alkohol, brutits och vänt
uppåt. Samma utveckling ser vi även i attityden till vardagsdrickande bland unga (16–24 år). Efter ett antal år med en utveckling mot en mer återhållsam syn på vardagsdrickande går årets
siffror mot en mer tillåtande attityd.
Passivt drickande påverkar många
En viktig aspekt av alkohol som inte alltid uppmärksammas är
hur den egna konsumtionen påverkar personer i ens omgivning.
I en Sifo-undersökning som IQ genomförde i slutet av oktober
2017 framkom bland annat att:
•8
 av 10 (79 procent) anser att andra människors alkohol
konsumtion påverkat dem negativt.
•4
 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat
personer i deras omgivning negativt.
•D
 rygt var tredje person (35 procent) uppger att de påverkats
negativt av en förälders alkoholkonsumtion.
•4
 av 10 (42 procent) har påverkats negativt av sin partners
alkoholkonsumtion, bland män var siffran 26 procent och
motsvarande siffra för kvinnor var 56 procent.
Andrahandseffekter av alkohol och alkoholkonsumtion
är en viktig fråga som det finns all anledning att fortsätta
uppmärksamma.
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FOTBOLL UTAN FYLLA

40 procent färre kraftigt
berusade personer på
allsvensk fotboll
I början av 2016 lanserades Fotboll utan Fylla. En satsning där IQ och
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) tillsammans
med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby
arbetar för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska
andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll.
Hösten 2017 gjordes en effektmätning av satsningen,
som bland annat visade att:

Under året har en rad olika utbildnings- och kommunikations
insatser genomförts, exempelvis:

• Andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med
40 procent mellan 2015 och 2017.

•B
 ättre samverkan och tätare kommunikation mellan alla
berörda parter, exempelvis klubbar, arenor och restauratörer.

• Andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde till
arenorna har ökat med 154 procent mellan 2015 och 2017.

•E
 n anpassad utbildning i ansvarsfull alkoholservering till
krogpersonal utanför arenorna samt till serveringsansvarig
och entrépersonal vid respektive arena.

• Andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa
alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent mellan
2015 och 2017.

•C
 irka 1 300 personer från klubbarna, restauratörerna och
arenorna har genomfört en nyutvecklad webbutbildning
kring ansvarsfull alkoholservering.
•E
 n fördjupad utbildning kring frågor kopplat till alkohol
bland anställda med personalansvar från klubbarna,
arenorna och restauratörerna.

40% 150%

färre kraftigt berusade

ﬂer kraftigt berusade nekade i entrén

Mellan 2015–2017 har
andelen kraftigt berusade personer sjunkit
från 10 % till 6 %.

Mellan 2015–2017 har andelen
kraftigt berusade personer som
nekats inträde ökat från 13 % till 33 %.
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78%

fler nekade köp av alkohol
Mellan 2015–2017 har
andelen kraftigt berusade
personer som nekats att
köpa alkohol på arenorna
ökat från 32 % till 57 %.

FOTBOLL UTAN FYLLA

Hur kan det här vara okej på fotboll?
Under 2017 tog IQ fram två filmer med syftet att lyfta ett beteende som många tyvärr nog känner igen – berusade personer
som inte bidrar till att skapa god stämning utan istället skapar
en otrevlig och otrygg atmosfär på läktaren. IQ ville få människor
att reflektera över vilken roll alkohol har i samband med fotboll.
Hur skulle det se ut om vi betedde oss på
samma sätt på föräldramöten eller biografer
som vissa gör på fotboll?

Fotboll utan Fylla framåt
Under 2018 kommer arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla
att fortsätta med utbildningsinsatser och ett antal kommunikationsaktiviteter kopplade till starten av den allsvenska säsongen
2018. Under året kommer även arbetet med att ta fram en
metodbok för arbetet inom Fotboll utan Fylla att påbörjas.
Syftet med metodboken är att underlätta för andra fotbollsklubbar
runt om i landet att påbörja sitt eget Fotboll utan Fylla-arbete.
Läs mer på fotbollutanfylla.se
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3 TIPS

SÅ ATT FESTENS ALLA GÄSTER TRIVS

• Välkomna gästerna direkt i dörren och berätta vad som väntar – då söker färre tryggheten i baren
• Förbered mingellekar och bordsplacering – det inkluderar alla gäster i gemenskapen
• Ha ett bra utbud av dryck utan alkohol – det ska vara roligt för alla att gå till baren

Foto: Sanna Dahlén
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IQ RAPPORT 2017:2
ALKOHOL OCH STUDENTER

Smartare fester
för studenter

Berusningsdrickande
i studentlivet

Undersökningar om alkoholkulturen, tips till festfi xare
och Sveriges första digitala fest-PT. Det är några
exempel på insatser för ett smartare förhållningssätt till
alkohol inom studentlivet.
Studenttiden är på många sätt en unik tid i livet och för många
förknippad med ett intensivt socialt liv, fest - och mycket alkohol.
Den starka alkoholnormen vid svenska universitet och högskolor
påverkar inte bara studenternas hälsa utan kan även bidra till
att de som inte kan eller vill dricka alkohol hamnar utanför
skolgemenskapen. Samtidigt arbetar kårer och nationer för
att förändra den starka alkoholnormen.
Arbetet för bättre fester fortsätter
För att bidra till en mer inkluderande alkoholkultur vid svenska
universitet och högskolor drev IQ under två år satsningen Bästa
festen* tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS).
Lärdomar och konkreta tips från det arbetet har under året
fortsatt att sprida sig genom utbildningar och workshops
med kårer vid bland annat Stockholms universitet, Linköpings
universitet och Högskolan i Halmstad.
Bottler: IQs digitala fest-PT!
För att förändra, förnya och förbättra studentfestandet lanserade
IQ under 2017 IQ Bottler – Sveriges första digitala fest-PT.
Bottler är en omtänksam chatbot som bor i Facebook Messenger och som alltid är redo för fest. Bottler guidar studenter
före, under och efter festen genom att skicka tips, frågor och
påminnelser. På så sätt agerar den som stöd för målgruppen,
högkonsumerande studenter, samtidigt som den är ett verktyg
som hjälper dem att reflektera över sina egna alkoholvanor.
Hittills har Bottler använts av 17 000 studenter, varav
62 procent män och 38 procent kvinnor.
Kårer och nationer tog tempen på den
egna alkoholkulturen
Under hösten 2017 deltog 15 kårer och nationer i Studentundersökningen, IQs enkätundersökning med frågor om vanor
och synen på alkoholens roll i sociala sammanhang vid kåren/
nationen. Deltagande kårer och nationer skickade ut enkäten till
sina medlemmar och fick på så sätt en unik nulägesbild av hur
alkoholkulturen inom den egna verksamheten uppfattas. Därefter
fick deltagarna även tips från IQ på alkoholsmarta insatser.

Slut på alkoholhets hos ingenjörsstudenter i Lund
Lunds tekniska högskola var med i satsningen Bästa festen och
fortsätter sitt arbete för en smartare alkoholkultur. För att ge sina
nya studenter bästa möjliga start in i studentlivet anordnar nu
ingenjörssektionen introduktionsveckor med fler aktiviteter och
utan alkoholhets.
Rapport: Hög berusningsnivå på studentfester
Tillsammans med forskare från Stockholm förebygger alkoholoch drogproblem (STAD) undersöktes berusningsnivån vid åtta
studentfester arrangerade av studentkårer i fyra svenska städer.
Över 600 studenter deltog i blåsstudien där även alkoholvanorna bland deltagarna undersöktes. Andelen deltagare
som självrapporterade alkoholvanor som innebär risk för fysiska,
psykiska eller sociala negativa konsekvenser var 74 procent,
vilket vittnar om ett stort behov av fortsatta förebyggande insatser
inom studentlivet. Resultatet av studien finns att ta del av i
rapporten Berusningsdrickande inom studentlivet, som
lanserades i maj 2017.

*Bästa festen var ett initiativ där IQ och Sveriges förenade
studentkårer (SFS) gick samman för att bidra till ett mer
inkluderande studentliv, där alkohol kan finnas utan att
vara i fokus. Tillsammans med 22 kårer och nationer från
hela landet arbetades metoder och konkreta tips fram –
allt ifrån hur man skriver en alkoholpolicy till tips på mingellekar för att inkludera alla under en sittning. Utöver flertalet
alkoholsmarta insatser vid svenska lärosäten resulterade
satsningen i handboken Bästa festen. En bok full av tips för
festarrangörer inom studentlivet. Lärdomarna från projektet
sammanfattades även i en film som lyfter satsningen utifrån
studenternas, Studenthälsans och Länsstyrelsens perspektiv.
Se filmen på IQs Youtube-kanal.
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PASSIVT DRICKANDE

Två kampanjer om
hur alkohol påverkar
din omgivning
Under 2017 ställde IQ en viktig och obekväm fråga,
”Vem blir påverkad när du dricker?”
Alkoholens andrahandspåverkan
8 av 10 uppger att de påverkas negativt av andras alkoholkonsumtion enligt
en SIFO- undersökning* som gjordes på
uppdrag av IQ under 2017. Det kan
handla om allt ifrån våld och övergrepp
till att känna sig otrygg eller rädd. Drygt
4 av 10 uppger ha påverkats negativt
av sin partners alkoholkonsumtion, 2 av
3 av sina vänners alkoholkonsumtion
och 35 procent av en förälders alkoholkonsumtion. 7 av 10 uppger att andra
personers alkoholkonsumtion fått dem
att känna sig otrygga, bland män var
den siffran 63 procent och motsvarande
siffra bland kvinnor var 79 procent.
– Fler behöver reflektera över hur
deras drickande påverkar personer i
deras omgivning. Vi är övertygade om
att en ökad självinsikt kring hur den egna
alkoholkonsumtionen påverkar andra
leder till att många av de negativa effekterna av passivt drickande minskar, säger
Linda Johansson, projektledare på IQ.
IQ omvandlade resultaten och insikterna
från undersökningen till kommunikationsinsatser på temat andrahandspåverkan.
Syftet var att öka medvetenheten kring
att det är fler som påverkas av alkoholen
som konsumeras än bara den som dricker.
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Fler behöver reﬂektera över hur deras
drickande påverkar
personer i deras omgivning.

4/10

4 av 10 uppger ha påverkats negativt av sin partners
alkoholkonsumtion.
Källa: IQ/Sifo 2017

PASSIVT DRICKANDE

2 av 3 35%
har påverkats negativt
av sina vänners
alkoholkonsumtion.

har påverkats negativt av en
förälders alkoholkonsumtion.

Källa: IQ/Sifo 2017

Källa: IQ/Sifo 2017

Vem blir påverkad när
du dricker?
IQ vill få fler människor att tänka på
hur fylla påverkar deras omgivning och
därmed skapa ett engagemang som
leder till att de dricker mindre. I kampanjen
”Vem blir påverkad när du dricker?”
belyste IQ negativ påverkan som sexuella
trakasserier, barnperspektivet och alkoholhets i en film i full längd och tre kortfilmer
på tv, bio och i digitala kanaler.
Kampanjen fick ett fint genomslag med
högt gillande och 83 % av de som sett
filmen svarar att de uppfattat budskapet
om vikten av att fundera över sina
alkoholvanor och alkoholkonsumtionens
påverkan på andra.

Vem betalar priset när
du dricker?
Det är många som betalar priset när vi
dricker för mycket alkohol. Anhöriga, de
som jobbar inom vården, kompisar och
de som bara råkar vara på fel plats vid
fel tillfälle. Genom kampanjen ”Vem blir
påverkad när du dricker?”, som gick i
repris i början av året, lyfte IQ problemet
utifrån flera synvinklar, bland annat barnets,
grannens, taxichaufförens och många fler.
*Sifo genomförde den riksrepresentativa
undersökningen, på uppdrag av IQ,
under perioden 25 oktober – 30 oktober
2017 bland 1 000 personer 18 år och
uppåt via en webbpanel.
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TONÅRSPARLÖREN

Tonårsparlören –
boken till dig
som är förälder
Är du tonårsförälder fick du kanske,
lagom till valborg och skolavslutningar, Tonårsparlören hemskickad
till dig. Det fick nämligen alla vårdnadshavare till barn som fyllde 14 år under
årets gång.

Under våren 2017 landade Tonårsparlören på 106 000
dörrmattor runtom i Sverige i syfte att underlätta samtal om
alkohol mellan föräldrar och tonåringar, och förhoppningsvis
skjuta upp alkoholdebuten. Även om du som förälder kan
känna dig maktlös inför din tonårings alla val så finns det
mycket du kan göra. Tonårsparlören är full av fakta, argument
och tips för oroliga föräldrar. Den är även uppskattad av
många. 85 procent av de tillfrågade föräldrarna känner till
eller har sett boken. 8 av 10 som tagit del av innehållet har
diskuterat det med någon, främst med sitt barn eller en annan
förälder, och hela 82 % har sparat boken.
Utöver att agera stöd till föräldrar så används även Tonårsparlören som verktyg i lokalt förebyggande arbete. För att
underlätta för t. ex. samordnare av lokalt alkoholförebyggande
arbete, skolor och föräldraföreningar har IQ tagit fram stödmaterial i form av bland annat samtalshandledning, brevmallar,
presentationsbilder och sammanfattande råd till föräldrar.
Tonårsparlören finns som svensk och engelsk webbversion och
som ljudbok på svenska på tonårsparlören.se. 75 000 böcker
delades även ut via Systembolagets butiker runt om i Sverige.

NÄRA 6 AV 10 HAR ANVÄNT TONÅRSPARLÖREN I SAMTAL MED SIN TONÅRING
57 % av de vårdnadshavare som fick boken hemskickad uppger
att de diskuterat innehållet i Tonårsparlören med sin tonåring.

FLER ÄN HÄLFTEN AV ALLA TONÅRSFÖRÄLDRAR ÄR OROLIGA FÖR ATT
DERAS BARN SKA ÅKA ILLA UT
I en undersökning som IQ låtit Norstat genomföra 2017 bland tonårsföräldrar med barn mellan 13–17 år svarar 58 procent att de är
oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol.

10 IQ 2017

Foto: Johnér Bildbyrå

TONÅRSPARLÖREN

IQS 5 TIPS TILL TONÅRSFÖRÄLDRAR
1 	 VISA ATT DU BRYR DIG
Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina
känslor. Om du är orolig, berätta varför du är det.

2

LITA PÅ DIG SJÄLV
Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och
ting. Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst
för dig.

3

VAR TYDLIG OCH SÄTT GRÄNSER
Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är
det för din tonåring att göra det som du bestämt.

4

HJÄLP TILL ATT SÄGA NEJ
Det är viktigt att kunna ge sina barn bra argument. Berätta
att det är helt ok att säga nej, även när alla andra säger ja.

5

VÅGA SLÄPP TAGET
Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna
identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget.

OM
TONÅRSPARLÖREN
Tonårsparlören ges ut årligen.
Första utgåvan kom 2002 och
producerades initialt av Alkoholkommittén
och därefter Folkhälsoinstitutet, innan
uppdraget gick vidare till IQ år 2013.
Innehållet har tagits fram i samarbete
med forskare, terapeuter, fältarbetare,
föräldrar och tonåringar.

OM ALKOHOL PÅ ANDRA SPRÅK

Om alkohol för tonårsföräldrar som är nya i Sverige
En broschyr om den svenska alkoholkulturen på lätt
svenska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska.

Hur tänker ungdomar kring alkohol och
hur pratar man om alkohol hemma? Det
är exempel på frågor som många tonårsföräldrar funderar på. Samtidigt skiljer sig
den svenska alkoholkulturen från andra
länders och för föräldrar som är nya i
Sverige kan frågorna och samtalen om
alkohol bli extra utmanande. Därför har
IQ tagit fram broschyren ”Alkohol och
tonåringar, till dig som är förälder.”
Under året spreds broschyren till
organisationer och andra som arbetar
alkoholförebyggande eller som möter
tonårsföräldrar som nyligen kommit till
Sverige. Intresset har varit stort både
från föräldrar själva och från personer
som använder broschyren för samtal i
till exempel föräldragrupper eller på
asylboenden. I Halland delades
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materialet bland annat ut till föräldrar
på kommunens största asylboende
Spenshult. ”Materialet är efterlängtat och
varmt välkommet. Länsstyrelsen i Halland
har kunnat stödja kommuner och aktörer
bättre och vi har fått mycket frågor från
kollegor från andra Länsstyrelser vilket
visar behovet av material för målgruppen
nyanlända i hela landet. Personer som bor
på asylboenden uttryckte att samtalen
blev mer naturliga med broschyren som
utgångsläge”, säger Linda Wennerholm,
länssamordnare i Halland.

Broschyren är ett komplement till Tonårsparlören
som IQ ger ut varje år.

FYLLEPODDEN

Fyllepodden – samtal om
alkoholens roll i våra liv
Vilken roll spelar alkoholen i ditt liv? En fråga som
har lika många svar som antal gäster Fyllepodden
haft sedan premiären 2014.
I podden samsas samtal om eviga festnätter med berättelser om missbruk och
trasiga uppväxter. Ärligt och ocensurerat
får lyssnarna ta del av andra människors
erfarenheter av alkohol, och får på så
sätt möjlighet att reflektera över alkoholens roll i deras egna liv.
Fyllepodden leds av Anitha Schulman,
bloggare och kreatör och Sanna Lundell,
journalist, och görs tillsammans med IQ.
Under årens lopp har 84 kända profiler
och experter bjudit på personliga och
intressanta samtal om olika aspekter av
alkohol och alkoholkonsumtion, plus allt
annat som hör livet till.

2017 gästades Fyllepodden bland annat
av Nathalie Schuterman som pratade
om hur det var att växa upp och förhålla
sig till en alkoholiserad mamma. Tidigare
läkaren, numera alkoholterapeuten My
Skarsgård berättade om sin egen resa
från beroende till nykter samt hennes syn
på läkarkårens bemötande och erfarenhet av att hantera en av Sveriges största
folksjukdomar – alkoholberoende. Även
artisten Plura, författaren och bloggaren
Sandra Beijer, sociala medier-profilen
Michaela Forni, komikern David Batra,
författaren och föreläsaren Mia Törnblom
och artisten Viktor Frisk medverkade i
podden.

IQs syfte med podden är
att verka för ett smartare
förhållningssätt till alkohol
bland unga vuxna.

Totalt har Fyllepodden laddats ner nära
1 400 000 gånger. Ett nytt avsnitt släpps
varannan torsdag och går att hitta där
poddar finns.

Foto: Peter Jönsson
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IQs NÄTVERK

Ett nätverk för smartare
syn på alkohol
Alkohol är en del av vår vardag vilket påverkar vårt samhälle på flera olika
sätt. Just därför är det alkoholförebyggande arbetet viktigt. Runt om i landet
genomförs många goda insatser för att minska alkoholens skadeverkningar.
IQ vill skapa engagemang som håller över tid. Det görs bäst
genom att samarbeta och inspireras av varandra. För att samla
både personer och goda idéer inom det förebyggande arbetet
finns IQs Nätverk. Här skapas dialog, erfarenhetsutbyte och
nya kontakter – en plattform för ny kunskap och inspiration.
För IQ är nätverket ett viktigt forum för att både sprida och
inhämta ny kunskap.
I nätverket ingår en bredd av aktörer som är aktiva i det
förebyggande arbetet runt om i landet. Under 2017 ökade
antalet medlemmar och idag består nätverket av drygt 2 000
personer. De lokala kontaktnäten inom IQs nätverk är viktiga
för att åstadkomma förändring i frågor som exempelvis
ungdomar och alkohol. För att stärka samverkan mellan ideella
organisationer, kommuner, näringsliv och andra engagerade
skapas mötesplatser där nätverket träffas och utbyter idéer.

Möten som stärker och utvecklar
Under 2017 genomförde IQ över 30 mötesplatser utifrån
olika teman. Störst fokus har legat på studentlivet, alkoholreklam
och alkoholbudskap, Alkoholindex samt alkohol och tonåringar
(Tonårsparlören). IQ har bland annat samarbetat med Läns
styrelserna för att skapa regionala mötesplatser.
IQ deltar även vid utvalda konferenser. Ett viktigt forum under
2017 var den nationella drogpreventionskonferensen Förebygg.nu
som arrangerades under november i Göteborg. En mötesplats
som samlar aktörer inom det lokala, regionala och nationella
drogförebyggande arbetet. Vid konferensen presenterades
Alkoholindex 2016. IQ deltog även som samarbetspart och
utställare.
Ytterligare ett viktigt forum är Almedalsveckan i Visby. IQs VD
Juan-Pablo Roa deltog i ett antal olika panelsamtal kring ämnen
som alkoholreklam och alkohol i sociala medier.

Foto: IQ

Syftet med nätverket
är att stärka samverkan
mellan ideella organisa
tioner, kommuner, näringsliv
och engagerade människor.

Nätverksträff Tonårsparlören
I samarbete med Länsstyrelsen i Öster
götland arrangerades ett seminarium
och workshop kring Tonårsparlören för
professionella verksamma inom skola,
barn- och ungdomsverksamheter samt
det lokala förebyggande arbetet.
14 IQ 2017
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Nationella drogpreventionskonferensen Förebygg.nu
IQs monter vid Förebygg, där vi bland annat lyfte fram IQs fest-PT Bottler.

IQ-inspiratörer –
får fler att göra mer

Rapportsläpp Umeå
Studentrapport
28 maj släppte IQ rapporten
”Berusningsdrickande i studentlivet”.
I samband med detta arrangerade IQ
ett lunchseminarium vid Umeå universitet
där resultat presenterades och diskute
rades av en panel med representanter
från studenthälsan, Umeå Natur- och
teknologkår, STAD och IQ.

Sedan 2012 arbetar IQ och Systembolaget tillsammans
i den gemensamma satsningen IQ-inspiratörer.

Foto: IQ

På Systembolagsbutiker runt om i Sverige
finns ett antal medarbetare som, utöver
sina ordinarie tjänster, arbetar som IQinspiratörer. Deras uppdrag är att verka
för en smartare syn på alkohol genom
att på lokal nivå visa vad IQ gör,
inspirera till förebyggande arbete och
berätta om Systembolagets samhälls
uppdrag. Under 2017 har åtta IQ-inspiratörer från Norrbotten, Dalarna, Västra
Götaland, Östergötland och Skåne varit
verksamma.
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IQ-PROJEKT

1 260 IQ-projekt som
gör skillnad!
Att samla på goda exempel, och
berätta om dem för att inspirera,
är en central del av IQs verksamhet.
IQ identifierar och lyfter fram goda
exempel som görs av såväl stora som
små aktörer i samhället. Alla IQ-projekt
bygger på konkreta insatser med syfte
att minska alkoholens skadeverkningar
och som lyckats ändra beteende och
värderingar kring alkohol.

Det spelar ingen roll om aktiviteten är stor eller liten, varje
IQ-projekt är ett gott exempel och en förebild. Alla IQ-projekt
samlas i en idébank på iq.se och kan också uppmärksammas
i IQs kampanjer, i trycksaker, på seminarier eller i samband
med andra aktiviteter. På så sätt sprids inspiration vidare till
andra – så att fler kan göra mer. Under året har en impone
rande bredd av olika typer av insatser lyfts upp.

ALLA IQ-PROJEKT FINNS PRESENTERADE
I IDÉBANKEN PÅ IQ.SE

Foto: IQ

TEMAKVÄLLAR OM TONÅRSLIV FÖR FÖRÄLDRAR
I NYKÖPINGS KOMMUN

1244

No

För att ge stöd åt föräldrar i
Nyköpings kommun arrangeras tre
temakvällar per år. Syftet med kvällarna är att sprida kunskap
om tonårsfrågor samt erbjuda en arena för föräldrar och verksamheter som arbetar med barn och unga att mötas på. Under
kvällarna får föräldrarna tips och råd på hur de kan förhålla
sig till olika frågor och bemöta sina ungdomar. Arrangemanget
är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst och samverkan sker med friskolorna i Nyköping.

1245

No

Med avstamp i forskning som pekar
på en ökad alkoholkonsumtion
bland äldre, inte minst bland kvinnor, tog Backa Kulturhus
initiativ till en vit månad. Syftet var att sprida kunskap om
alkoholvanor och stimulera besökarna till att reflektera över
sitt drickande och göra hälsosamma val. Livslust är en
mötesplats för seniorer på Backa Kulturhus, en del av
Kultur och Fritid i Norra Hisingen, Göteborgs Stad.
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VIT MÅNAD PÅ LIVSLUST – ETT INITIATIV
KRING ÄLDRE OCH ALKOHOL

IQ-PROJEKT

Foto: IQ

ALKOHOLFRITT AVSLUTNINGSFIRANDE PÅ
SCHOOLS OUT FESTIVAL

1249

No

En rolig, trygg och minnesvärd
avslutningskväll istället för fylla i
parken – det är tanken bakom Schools out festival i
Sollentuna. 2017 anordnas Schools out festival för sjunde
året i rad och har vuxit till en av Sveriges största ungdoms
festivaler som varje år lockar tusentals ungdomar mellan
13 och 17 år, inte bara till en rolig skolavslutningskväll
utan också till att avstå från alkohol.

Foto: Vänersborgs kommun

IDROTTSPROFILER I VÄNERSBORG TAR
STÄLLNING MOT LANGNING AV ALKOHOL

1253

No

Sedan 2014 samarbetar
Vänersborgs Kommun med lokala
idrottsprofiler kring antilangningsinsatsen Vykortskampanjen.
Idrottsprofilerna är unga vuxna, i åldern mellan 20–25 år,
som är engagerade i lokala idrottsföreningar i Vänersborg.
Genom Vykortskampanjen tar de ställning mot langning
till minderåriga (under 20 år). Vykortet skickas hem till de
i kommunen som har fyllt 20 år under våren.

Foto: Trygg-Hansa

ALKOBOJEN SOM BIDRAR TILL TRYGGARE
BADPLATSER

1259

No

Under 2017 tog Försäkringsbolaget
Trygg-Hansa fram Alkobojen, en
alkomätare placerad i anslutning till Trygg-Hansas ordinarie
livbojar. Genom Alkobojen ges badplatsgäster möjlighet
att testa sin eventuella promillenivå. Syftet med Alkobojen
är att uppmärksamma människor kring riskerna med att
bada berusad och få personer som druckit alkohol att
tänka till en extra gång innan de badar. Alkobojar finns
placerade på 12 platser i landet och under sommaren
2017 gjordes över 650 alkomätningar genom initiativet.
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IQ I MEDIA

Med engagemang
och hög trovärdighet

00

IQ har under flera år varit en vanligt förekommande aktör i
tidningar, radio och TV. Så även under 2017. Under året har
IQ figurerat i media i frågor som handlar om alkoholens roll i
samband med fotboll, våra IQ-projekt, hur man som förälder talar
med sin tonåring om alkohol, alkoholkonsumtionen under semestern,
passivt drickande, alkohol i samband med jul och mycket annat.

00

IQs medverkan i media under
de senaste fem åren.
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IQ I MEDIA

Att de frågor och projekt som IQ driver får uppmärksamhet i media är ett kvitto på
att det IQ gör engagerar många, är viktigt och har en hög trovärdighet. Här hittar
du ett axplock från den mediala uppmärksamheten IQ fått under 2017.
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IQS STYRELSE

Styrelsen
Foto: Rådhusgruppen

Foto: Joel Nilsson

Foto: Forte

Foto: Magnus Fond

TOBIAS FROHM

PETER ALLEBECK

DARJA ISAKSSON

GÖRAN JOHNSSON

Styrelseordförande
Född 1965

Född 1952

Född 1976

Född 1945

Peter Allebeck är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och
ägnar sig huvudsakligen åt forskning
om alkohol och narkotika. Han är
också läkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom
Stockholms läns landsting, där han
bidrar till folkhälsoarbetet i landstinget. Sedan 2014 arbetar han
halvtid som huvudsekreterare på
Forskningsrådet för arbete, hälsa
och välfärd, Forte.

Darja Isaksson arbetar som strateg
med fokus på digitala möjligheter.
Hon är grundare och tidigare VD för
byråerna inUse och Ziggy Creative
Colony. Hon är styrelseordförande
för Mistra SAMS, styrelsemedlem
för Interactive Institute, Lin Education
samt medlem i regeringens innovationsråd.

Göran Johnsson var förbundsordfö 
rande i Metall 1993–2005. Han
är ordförande i Produktionslyftet,
Vinnovaprogrammet Hållbar Produktionsteknik, Nätverket Arbetsplatsnära FoU, Rådhusgruppen City
samt styrelseledamot i Elanders AB.

Tobias Frohm är personaldirektör
på Systembolaget och har lång
erfarenhet av HR-frågor. Han har
tidigare arbetat som HR-direktör
på Lernia AB, HR Lead Sweden
på Accenture samt varit chef för
Consultus Leadership Partner AB.

Foto: Handelshögskolan, Stockholm

Foto: Bosse Johansson

PETER SETTMAN

JENS NORDFÄLT

Född 1969

Född 1966

Peter Settman grundade 1989
produktionsbolaget Baluba där han
var verksam under 25 år. Idag är
han VD och Creative Director på
produktionsbolaget Brain Academy
som skapar och finansierar både
svenskt och internationellt drama.

Jens Nordfält är assisterande professor
vid Handelshögskolan i Stockholm,
grundare av och tidigare rektor för
Center for Retailing och forsknings
ansvarig vid ICAs forskningsstiftelse,
Hakon Swenson Stiftelsen. Syftet
med hans olika anställningar är att
arbeta för att höja statusen och
utbildningsnivån inom handeln.
I de flesta fallen handlar Jens forskning om konsumenternas beteende.
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Form och produktion: Blomquist & Co. Tryck: Elanders.
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Blomquist & Co

IQ – för ett smartare
förhållningssätt till alkohol
IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till
alkohol. Det gör vi genom att med kunskap och
kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke
och engagemang kring eget och andras
drickande, och därmed bidra till att minska
alkoholens skadeverkningar i samhället.
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.

Box 6341, 102 35 Stockholm. Tel: 08-410 249 50. E-post: info@iq.se
www.iq.se

