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Förord
Årets Alkoholindex visar att attityden till alkohol generellt har blivit 
mer tillåtande i Sverige. Men det är en åldersgrupp som går mot 
strömmen, nämligen 16 till 24-åringar. De uppvisar den största 
skillnaden i attityd till alkohol sedan vi började med Alkoholindex 
2010. Och ändringen går i en positiv riktning, mot en mer måttfull 
attityd till alkohol. 

Det finns troligen ingen enskild orsak till denna förflyttning men många 
olika förebyggande insatser har gjorts mot målgruppen under lång tid. 
Dessutom har tonårsföräldrar ökad kunskap om alkoholens 
skadeverkningar, ungas medievanor har förändrats med sociala 
mediers intåg och det finns starka hälso- och träningstrender i samhället. 
Det är troligen några av faktorerna som tillsammans bidragit till att 
ungas attityd till alkohol är mer restriktiv, att alkoholdebutåldern bland 
unga har skjutits upp och att allt färre unga dricker. Denna trend är 
såklart mycket positiv men vi får inte glömma bort att attityden till 
alkohol bland 16 till 24-åringar fortfarande är mycket tillåtande – 
åldersgruppen har den näst mest positiva attityden till alkohol bland 
alla åldersgrupper. 

I övrigt sker ett trendbrott i Alkoholindex, då attityden till alkohol blir mer 
tillåtande, både på totalen som bland kvinnor och män. Över tid har vi 
exempelvis sett en kraftig ökning av antalet alkoholtillstånd. För cirka 
30 år sedan fanns det 4 000 alkoholtillstånd, idag är det tre gånger 
så många. Tillgängligheten till alkohol ökar såväl som exempelvis 
alkoholmarknadsföringen. Sammantaget blir alkohol allt mer 
normaliserat, vilket jag menar självklart påverkar vår syn på alkohol 
i en mer tillåtande riktning.

Alkohol är inte en vara som alla andra. Kostnaderna för alkoholens 
skadeverkningar är stora, både för samhället och för enskilda 
individer. Även om vi ser en positiv utveckling bland unga så visar årets 
Alkoholindex att det helt uppenbart fortfarande finns mycket att göra i 
arbetet för att skapa ett smartare förhållningssätt till alkohol.

Juan-Pablo Roa 
Vd, IQ
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Det finns dock en åldersgrupp som står ut. Index-
värdet bland 16 till 24-åringar ökar med 1,3 enheter, 
från 52,9 år 2015 till 54,2 år 2016. Det innebär  
alltså att attityden till alkohol blivit mer måttfull  
bland unga.

Män mest tillåtande
Bland unga män i åldrarna 16 till 29 år har attityden 
till alkohol blivit mindre tillåtande. I motsatt riktning går 
det för män i gruppen 30 till 44 år, som i undersök-
ningen har den mest tillåtande attityden till alkohol 
bland alla ålderskategorier, oavsett kön. 

De unga kvinnorna i gruppen 16 till 29 år följer 
inte längre samma trend som männen i samma  
ålderskategori. Även om män generellt har lägre  
värden i Alkoholindex, det vill säga en mer  
tillåtande attityd till alkohol, har unga kvinnor och 
mäns indexvärde hamnat på nästan samma nivå.

Mer tillåtande attityd 
till vardagsdrickande
För att få en bild av attityderna till vardagsdrickande 
introducerade vi Vardagsindex år 2014. Utvecklingen 
i årets Vardagsindex visar en förändring mot en mer  

Årets Alkoholindex visar en utveckling mot en mer tillåtande 
attityd till alkohol jämfört med föregående års undersökning. 
Såväl kvinnor som män visar en mer tillåtande attityd till  
alkohol, även om männen fortsatt är mest tillåtande.

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.  
Undersökningen genomförs av Novus.

Även om män  
generellt har 
lägre värden i 
Alkohol index,  
det vill säga en 
mer tillåtande  
attityd till alkohol, 
har unga kvinnor 
och mäns index-
värde hamnat på 
nästan samma 
nivå. 

tillåtande attityd till vardagskonsumtion av alkohol.
Bland kvinnor, särskilt i åldrarna 45 till 59 år, ser vi 

en tydlig förändring mot en betydligt mer tillåtande 
syn på alkohol. Det gäller såväl attityden till alkohol 
generellt som attityden till vardagsdrickande.

Andelen av befolkningen med tillåtande attityd till 
alkohol har blivit större, medan andelen med återhåll-
sam attityd har har blivit mindre. Gruppen med mer 
tillåtande attityd består till stor del av människor under 
45 år. Andelen med måttfull attityd är oförändrad 
jämfört med de senaste årens undersökningar.

Figur 1. Resultat IQs Alkoholindex 2010–2015 
I åldersgrupper

Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skillnad 
2015

Skillnad 
2010

16–24 år 46,2 44,2 48,1 53,1 52,2 52,9 54,2 1,3 8

25–34 år 45,4 50,4 48,4 52,7 51,7 52,5 50,9 -1,6 5,5

35–44 år 53,9 55,2 55,7 59,6 56,7 58,7 55,6 -3,1 1,7

45–54 år 62 63,3 64,8 65,3 63,5 64,2 59,9 -4,3 -2,1

55–64 år 70,6 71,3 70,9 73,5 72,8 73,8 70,3 -3,5 -0,3

65–74 år 76,3 78,8 76,4 81,2 79,1 79,2 79,3 0,1 3

75 år– 86,6 85,3 84,1 85 84,6 87 82 -5 -4,6

Total 61,7 62,3 62,2 65,6 64,5 65,2 62,6 -2,6 0,9
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Det finns ett samband mellan 
attityder till alkohol och hur vi 
faktiskt dricker. I befolknings-
gruppen med den mest tillåtande  
attityden till alkohol i IQs alkohol-
index är män överrepresenterade.

Alkoholindex – mer tillåtande 
attityd till alkohol

Konsumtionsstatistik från Folkhälsomyndigheten1 visar 
att män inte bara har en mer tillåtande attityd, utan 
även dricker mer alkohol. Sett till hela riket har närmare 
en femtedel (19 procent) av alla män en riskkonsumtion 
med för högt alkoholintag. Motsvarande siffra för 
kvinnor är 13 procent.

Årets Alkoholindex visar en förändring mot en mer 
tillåtande attityd till alkohol jämfört med tidigare år. 
Indexvärdet har totalt minskat med 2,6 enheter jämfört 
med 2015, från 65,2 till 62,6. Ett högre indexvärde 
indikerar alltså en mer återhållsam attityd till alkohol. 
Denna utveckling drivs främst av en mer tillåtande  
attityd i åldersgruppen 45 till 54 år. Åldersgruppens 
indexvärde har minskat 4,3 enheter jämfört med 
 föregående år. 

Störst förändring bland kvinnor
Resultatet av årets Alkoholindex visar att kvinnor går 
mot en mer tillåtande attityd till alkohol, även om de  
i jämförelse med män fortsatt är mer återhållsamma. 
Indexvärdet bland kvinnor har minskat med 3,8 enheter, 
vilket är mer än bland män där indexvärdet har sjunkit 
med 1,3 enheter. Förändringen i både män och 
kvinnors indexvärden i årets Alkoholindex visar alltså 
på en mer tillåtande attityd till alkohol.

Figur 3. IQs Alkoholindex 2010–2016
Kvinnor och män

Kön 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skillnad 
2015

Skillnad 
2010

Man 56,0 57,0 57,5 60,5 59,9 59,5 58,2 -1,3 2,2

Kvinna 67,3 67,5 66,7 70,7 69,3 70,8 67,0 -3,8 -0,3

Total 61,7 62,3 62,2 65,6 64,5 65,2 62,6 -2,6 0,9
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Figur 2. IQs Alkoholindex 2010–2016

1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/riskkonsumtion-av-alkohol/

Kvinnor går  
mot en mer  
tillåtande  
attityd till  
alkohol.
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Figur 4. IQs Alkoholindex 2010–2016
Kvinnor och män i olika åldersgrupper

Kön Ålder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skillnad 
2015

Skillnad 
2010

Man 16–29 år 42,0 41,5 44,7 45,8 47,8 48,2 51,2 3 9,2

30–44 år 45,6 50,2 48,5 53,3 50,7 51,9 47,2 -4,7 1,6

45–59 år 59,2 60,8 60,8 62 61 61 56,8 -4,2 -2,4

60 år– 72,9 72,7 74,1 77,1 75,5 74,5 74,3 -0,2 1,4

Kvinna 16–29 år 49,6 50,1 51,5 59,1 54,5 56,2 52,7 -3,5 3,1

30–44 år 58,3 58,9 59,8 63,1 62 63,2 60,7 -2,5 2,4

45–59 år 69,5 70,7 70,2 71,7 70,9 73 67,2 -5,8 -2,3

60 år– 84,2 83,1 81,5 84,7 83 84,6 81,8 -2,8 -2,4

Total 61,7 62,3 62,2 65,6 64,5 65,2 62,6 -2,6 0,9

I samtliga ålderskategorier, förutom i gruppen 30  till 
44 år, är trenden bland kvinnor en större förändring 
mot en mer tillåtande attityd jämfört med män i  
samma åldersgrupp. Exempelvis har indexvärdet  
för kvinnor i gruppen 45 till 59 år minskat med 5,8 
enheter, vilket är den största minskningen bland alla 
fyra åldersgrupper. 

Männens indexvärde i samma åldersgrupp har minskat 
med 4,2 enheter. Kvinnor och män i gruppen 16 till 
29 år har i årets Alkoholindex visat direkt motsatt  
förändring. Bland kvinnorna i åldersgruppen minskar  
indexvärdet med 3,5 enheter, samtidigt som männen 
i samma åldersgrupp visar ett ökat indexvärde med  
3 enheter, mot en mer återhållsam attityd till alkohol. 

Män mellan 30 – 44 år mest tillåtande
Mest tillåtande attityd till alkohol, uppdelat på kön 
och ålder, har män i gruppen 30 till 44 år. Deras  
indexvärde har minskat med 4,7 enheter till 47,2. 
Män i åldrarna 16 till 29 år hade i fjol den mest till-
låtande attityden, men har i årets undersökning ökat 
indexvärdet med 3 enheter till totalt 51,2. Det vill 
säga, 16 till 29-åringars attityd till alkohol har blivit 
mindre tillåtande, 30 till 44-åringars attityd har  
blivit mer tillåtande. Män i åldrarna 16 till 29 år  

är dessutom den enda ålderskategorin som visar  
en positiv trend mot en mer återhållsam attityd jämfört 
med i fjol.

I den föregående mätningen visade männen en  
kraftig utveckling mot en mer återhållsam attityd  
till alkohol, en utveckling som delvis har bromsats in.

I samtliga åldersgrupper är dock männens attityd 
till alkohol mer tillåtande, även om skillnaderna  
mellan män och kvinnor i gruppen 16 till 29 år  
endast är 1,5 enheter.

I samtliga ålders-
grupper är dock 
männens attityd  
till alkohol mer  
tillåtande, även  
om skillnaderna 
mellan män och 
kvinnor i gruppen 
16 till 29 år endast 
är 1,5 enheter.  
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Så tas attitydgrupperna fram
En sammanvägning av varje enskild individs svar ger en 
 placering på skalan, där ett indexvärde under 50 är en 
 generellt sett tillåtande attityd till alkohol, ett värde mellan  
51 och 75 är en måttfull attityd medan ett värde över 75 
är en återhållsam attityd. 

Tre attitydgrupper 
Utifrån svaren i Alkoholindexet har det skapats tre  
olika attitydgrupper med de generella attityderna  
tillåtande, måttfull och återhållsam.

Årets Alkoholindex visar att andelen med måttfull  
attityd ligger kvar på samma nivå som i fjol, vilket  
är ungefär samma nivå som de senaste fyra åren. 
Skillnaden i år är att andelen med tillåtande attityd 
har ökat med fyra procentenheter, samtidigt som 
gruppen med återhållsam attityd har minskat med 
fem procentenheter.

Andelen med tillåtande attityd består till 73 procent 
av människor under 45 år. Majoriteten – 63 procent 
– är män och 37 procent är kvinnor. Nästan hälften 
av gruppen har en högskoleutbildning och 40 procent 
bor i en av landets storstäder.

Män är överrepresenterade i befolkningsgruppen 
med tillåtande attityd till alkohol, vilket stämmer  
väl överens med de faktiska konsumtionssiffrorna. 
Män har inte bara en mer tillåtande attityd, utan 
konsumerar även mer alkohol. 

Bland andelen med tillåtande attityd uppger  
77 procent att de dricker alkohol vid två eller  
fler tillfällen per månad. Ett typiskt tillfälle då  
alkohol konsumeras dricker 61 procent tre glas 
eller mer, visar undersökningen.

Ett typiskt tillfälle 
då alkohol konsu-
meras dricker  
61 procent tre  
glas eller mer.
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Figur 5.  IQs Alkoholindex 2010–2016
Skillnader i attitydgrupper
–50 Tillåtande 51–75 Måttfulla 76 – Återhållsamma
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Fjolårets Alkoholindex visade att framförallt unga vuxna 
drev trenden mot en mer måttfull attityd till alkohol. 
Årets undersökning visar en fortsatt positiv utveckling 
bland de unga. I gruppen 16 till 24 år har index-
värdet ökat med 1,3 enheter, från 52,9 år 2015  
till 54,2 år 2016, vilket är i riktning mot en mer  
återhållsam attityd. 

Samtidigt som de allra yngsta går mot en mer 
måttfull attityd till alkohol går åldersgruppen 25  
till 34 år mot en mer tillåtande attityd. I den ålders-
gruppen har indexsiffran sjunkit med 1,6 enheter, 
från 52,5 år 2015 till 50,9 år 2016. Unga har  
dock fortfarande en mer tillåtande attityd till alkohol 
jämfört med äldre.

Ungas attityd till alkohol 
mer återhållsam
I alla åldersgrupper går attityderna mot en mer tillåtande syn på 
alkohol – förutom bland den allra yngsta åldersgruppen, 16 – 24 år. 

Den generella 
trenden är att fler 
tycker att berus-
ningsdrickande  
är fel samtidigt 
som färre tycker 
att det är rätt.

68%
tycker att det 
är fel att någon 
gång dricka så 
mycket, att man 
efteråt har svårt 
att komma ihåg 
hur mycket det 
faktiskt blev.

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

År Rätt Fel

2011 17 procent 61 procent

2012 18 procent 62 procent

2013 10 procent 74 procent

2014 14 procent 68 procent

2015 13 procent 65 procent

2016 12 procent 68 procent

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

År Rätt Fel

2011 48 procent 25 procent

2012 37 procent 33 procent

2013 29 procent 34 procent

2014 30 procent 29 procent

2015 30 procent 27 procent

2016 33 procent 29 procent

Fråga: Att någon gång emellanåt 
bli berusad på privata fester? 

År Rätt Fel

2011 83 procent 7 procent

2012 74 procent 9 procent

2013 68 procent 10 procent

2014 67 procent 5 procent

2015 61 procent 7 procent

2016 62 procent 15 procent

Fråga: Att någon gång emellanåt dricka  
så att man känner sig påverkad?

År Rätt Fel

2011 75 procent 9 procent

2012 61 procent 11 procent

2013 57 procent 12 procent

2014 56 procent 9 procent

2015 50 procent 11 procent

2016 53 procent 14 procent

62%
tycker att det är  
rätt att någon 
gång emellanåt 
bli berusad på  
privat fest.

Fokus 16 – 24-åringar
Det är nio frågor, ställda som påståenden, som  
tillsammans bildar Alkoholindex. Här presenteras 
fyra av frågorna, med svar, i ålderskategorin  
16–24 år. Tabellerna visar andelen inom ålders-
kategorin  som svarat rätt (Helt rätt/Mer rätt än fel) 
och fel (Helt fel/Mer fel än rätt). Den generella  
trenden är att fler tycker att berusningsdrickande 
är fel samtidigt som färre tycker att det är rätt.
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Årets Vardagsindex visar att attityden till vardags-
konsumtion av alkohol har blivit mer tillåtande  
bland befolkningen i stort. Indexvärdet har minskat 
med 2,9 enheter jämfört med i fjol och ligger i 
årets  undersökning på 45,6 enheter.

Den negativa utvecklingen drivs främst av två 
grupper, män i åldrarna 30 till 59 samt kvinnor  
över 45 år. Samtidigt visar män under 30 år en 
mindre tillåtande attityd till vardagsdrickande 
jämfört med tidigare  undersökningar.

Skillnaden mellan män och kvinnors 
vardagskonsumtion minskar
Jämfört med 2015 återfinns den största förändringen 
mot en mer tillåtande attityd till vardagskonsumtion 
av alkohol dels bland kvinnor i gruppen 45 till 59 år, 
där indexvärdet har minskat med 5,8 enheter. Dels 
bland kvinnor över 60 år där minskningen är hela 
6,4 enheter. 

Fjolårets positiva trend bland unga män i åldrarna 
16 till 29 år fortsätter. Indexvärdet har ökat med 4,6 
enheter från 37,4 till 42. Det vill säga, unga män går 
mot en mindre tillåtande attityd till vardagskonsumtion 
av alkohol. Skillnaden jämfört med kvinnor i samma 
ålder är nu endast två enheter.

Gruppen som har den mest tillåtande attityden till 
vardagskonsumtion av alkohol är män i åldrarna 30 
till 44 år. Indexvärdet i gruppen minskade i år med 
4,8 enheter jämfört med förra året, från 42,2 till 37,4.

Vardagsindex – även attityderna till 
vardagsdrickande mer tillåtande
Vi dricker alltmer alkohol på vardagar, en trend som många av oss 
kanske märkt av. Att människor dricker en mindre mängd alkohol 
oftare syns även i bland annat SOM-institutets årliga mätningar2, som 
uppvisar ett allt mer frekvent drickande sedan många år. För att följa 
denna trend införde IQ Vardagsindex 2014.

IQs Vardagsindex 
IQs Vardagsindex visar hur tillåtande respektive återhållsam 
attityd till vardagsdrickande som den svenska befolkningen 
har. Vardagsindex tas fram genom att tre frågor om alkohol-
konsumtion på vardagar ställs som påståenden och deltagarna 
får svara genom fem olika svarsalternativ. Ett högre indexvärde 
innebär en mer återhållsam syn på vardagsdrickande, medan 
ett lägre värde innebär en mer tillåtande syn.
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Figur 6. IQs Vardagsindex 2014–2016

Figur 7. IQs Vardagsindex 2014–2016
Kvinnor och män

Kön 2014 2015 2016 Skillnad 
2015

Skillnad 
2014

Man 42,5 44,2 42,7 -1,5 0,2

Kvinna 48,1 52,6 48,5 -4,1 0,4

Total 45,3 48,5 45,6 -2,9 0,3

Figur 8. IQs Vardagsindex 2014 – 2016
Åldersgrupper

Ålder 2014 2015 2016 Skillnad 
2015

Skillnad 
2014

16–24 år 40,1 41,1 44,5 3,4 4,4

25–34 år 40,1 41,9 41,3 -0,6 1,2

35–44 år 44,6 47,4 44,5 -2,9 -0,1

45–54 år 46,1 49,9 46,2 -3,7 0,1

55–64 år 47,9 55,6 49,9 -5,7 2

65–74 år 47,6 49,5 48 -1,5 0,4

75 år– 54,3 63 50,5 -12,5 -3,8

Total 45,3 48,5 45,6 -2,9 0,3

2 SOM-institutets Den nationella SOM-undersökningen
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Syftet är att följa 
hur svenskarnas 
syn på alkohol 
förändras över 
tid. 

Opinionsinstitutet Novus har på uppdrag av IQ 
genomfört undersökningen. Resultatet är baserat 
på 2 210 intervjuer med män och kvinnor  
som är 16 år och äldre. Intervjuperioden är 
densamma varje år. För att kunna studera  
skillnader mellan de olika grupperna har  
bakgrundsinformation om bland annat kön, 
 ålder, utbildning och sysselsättning samlats in. 

Syftet är att följa hur svenskarnas syn på 
 alkohol förändras över tid genom att ställa nio 
frågor och beräkna ett medelvärde av alla  
svar för att bilda det som kallas Alkoholindex. 
En mer återhållsam attityd till alkohol resulterar 
i ett högre indexvärde. 

Frågorna ställs som påståenden och svaren 
anges utifrån en skala där man graderar om 
man håller med eller inte. Genom att svara 
”helt fel” genereras det högsta indexvärdet, 
medan svaret ”helt rätt” ger det lägsta index-
värdet, vilket är den mest tillåtande attityden   
till alkohol. Vardagsindex består av tre frågor 
som ställs som påståenden. Svarsalternativen 
är desamma som i Alkoholindex.

Om undersökningen
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. Hittills har sju 
undersökningar genomförts.

Från att tidigare ha genomfört undersökningen 
med hjälp av telefonintervjuer baseras årets 
undersökning på intervjuer med en slumpmässigt 
rekryterad webbpanel. När IQ lanserade 
 Alkoholindex 2009–2010 gjordes bedömningen 
att telefonintervjuer var den bästa metoden för 
att få så representativa svar som möjligt från 
den svenska allmänheten. Under de senaste   
tre åren har parallella mätningar genom både 
telefon och på internet genomförts, vilket har 
 resulterat i att ett metodbyte har kunnat genom-
föras på ett tillförlitligt sätt. 

Även i år har en parallell undersökning med 
ett mindre urval, men med samma metod som 
tidigare, genomförts per telefon som en kontroll-
grupp. I årets undersökning finns inga signifi-
kanta skillnader på någon enskild mätpunkt 
mellan de som har svarat via telefon och de som 
har svarat via webb i något av påståendena 
som bildar Alkoholindex samt Vardags index. 
Slutsatserna att  Alkoholindex visar en mer till-
låtande attityd är desamma oavsett mätmetod. 
För mer information om metod, se IQ.se.

  IQ RAPPORT 2017:1  9



Box 3675, 103 59 Stockholm. Tel: 08-410 249 50. E-post: info@iq.se
www.iq.se

Blom
q

u
ist &

 C
o

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 verkar 
genom kommunikationsinsatser om alkoholens risker, 
inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol  
genom IQs nätverk som samlar aktörer och goda  
exempel inom alkoholområdet, samt genom kunskaps-
spridning om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet  
är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. 
Läs mer på IQ.se.


