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IQ 2021

Det här är IQ
Alkohol är en symbol för fest, glädje och gemen-
skap, men även för 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 runt omkring?

Innehåll

K U N S K A P,  K O M M U N I K AT I O N  &  N ÄT V E R K A N D E 

IQs arbete vilar på en kunskapsgrund. Vi tar fram och presenterar ny  

kunskap om attityder och olika aspekter av alkohol och vi sprider  

befintlig kunskap på nya sätt.

Genom olika kommunikationsinsatser vill vi skapa medvetenhet och 

efter tanke. På så sätt kan vi bidra till en beteendeförändring — både 

hos individen själv och dennes omgivning.

För oss på IQ är det viktigt att samarbeta med andra. På så sätt kan  

vi sprida vår kunskap, lära av andra och förstå vilka insatser som gör 

störst skillnad.

Det kan vara svårt att hantera alkohol. Och ännu svårare att inse att 

man inte kan det. Det är därför IQ finns. Vår vision är ett samhälle där 

alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Vårt upp-

drag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att 

skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring det egna och 

andras drickande. På så sätt bidrar vi till att minska alkoholens skador 

i samhället.

 2. Vd-ord

 4. Alkoholkonsum-
tionen i Sverige idag

 7. Kommunikations- 
insatser

 14. Tonårsparlören 

 16. IQ projekt och  
inspiratörer

 20.  IQ i media
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Våga prata om 
det som är svårt 
med alkohol.
För mig var ett av årets bästa ögonblick på IQ när vi lan-

serade Alkoholsnacket.se, vår nya tjänst för den som är 

orolig för någon annans drickande. 

De senaste åren har jag ofta pratat med människor som 

beskrivit sin oro för någon närstående. Jag har också hört 

deras frustation över att det är så svårt att ta det där vik-

tiga samtalet och då är det lätt att backa ur. Därför känns 

det otroligt bra att vi lanserat en tjänst som ska hjälpa 

människor med just detta. Under 2022 kommer vi upp-

märksamma Alkoholsnacket för en bredare publik. Jag 

hoppas att den kommer att bli lika uppskattad som vår 

andra digitala tjänst Alkoholprofilen, där man kan testa 

sina egna alkoholvanor.

Under 2021 har IQ även lyft frågor om alkohol, könsnor-

mer och relationer. Även det ett ämne som är svårt att 

prata om. Vi släppte en ny rapport som visade hur unga 

människor på många sätt lever kvar i föråldrade stereo-

typer där det anses manligt att kunna dricka mycket och 

där tjejer ofta är rädda för att bli berusade, då de kän-

ner ansvar för att inget obehagligt ska hända. Alkohol får 

aldrig vara en ursäkt för ett dåligt beteende! I höstens 

stora kampanj lyfte vi temat om alkohol och raggning. 

Många unga vill dricka för att slappna av och våga, men 

samtidigt är det lätt att misslyckats med sin raggning när 

man blir berusad.

Karin Hagman  

Vd, IQ

Det är mycket glädjande att se att alkoholkonsumtionen 

i Sverige fortsatt sjunker, särskilt bland unga. Nu står vi 

förhoppningsvis inför en period som inte helt ska präglas 

av pandemin. Då spår till exempel Ungdomsbarometern 

att unga längtar efter fest. Festivaler, klubbar, konserter 

och livespelningar är vanliga svar på vad unga tror att de 

kommer se mer av 2022. Det är såklart helt rimligt efter 

år av mer hemmasittande. Då känns IQs arbete som riktar 

sig främst till målgruppen 18-40 år särskilt viktigt.

När 2022 snart står för dörren ser jag fram emot att IQ 

ska fortsätta bidra till viktiga samtal och till reflektion 

och förändring på flera olika sätt. Vi ska fortsätta vara en  

relevant röst som inte backar för svåra frågor.

FOTO: Vanessa Tryde
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Skillnader mellan grupper jämnas ut
En intressant utveckling är att konsumtionsskillnaderna 

har minskat över tid, sett både utifrån ålder och kön.  

Sedan 2004 har skillnaderna mellan åldersgrupperna 

minskat. En utjämning som drivits av två tydliga föränd-

ringar. Dels att de yngsta (17–29 år), som traditionellt har 

haft den högsta konsumtionen, numera dricker betydligt 

mindre än tidigare. Dels har den äldsta målgruppen (65-

84 år) ökat sin konsumtion. En bidragande faktor till att 

de äldres konsumtion ökar är att dagens äldre har med sig 

sina alkoholvanor från tidigare i livet.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors drickande minskar.  

Framför allt har männens konsumtion sjunkit över tid, 

medan kvinnornas konsumtion har varit relativt oföränd-

rad. Trots det dricker män fortfarande nästan dubbelt så 

mycket som kvinnor gör.

Alkoholkonsumtionen  
i Sverige idag

S K I L L N A D E R  M E L L A N  M Ä N 

O C H  K V I N N O R  
Vad vi dricker skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. För män består konsumtionen till 

över hälften (52 procent) av öl. För kvinnor 

är vin den dominerande drycken (67 pro

cent av konsumtionen).

Svarar att deras alkoholkonsumtion under 
2020 är oförändrad jämfört med året innan.
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Vi dricker allt mindre
Tre av fyra i den vuxna befolkningen (17-84 år) dricker 

alkohol minst en gång under en 30-dagars period, men 

över tid har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat.  

Den senaste monitormätningen från Centralförbundet för  

alkohol och narkotikaupplysning (CAN) visar att svenskar 

över 15 år dricker i genomsnitt 8,46 liter ren alkohol per 

person och år. En tydlig minskning jämfört med 2010 då 

motsvarande siffra var 9,47 liter. Vi ser även att andelen 

alkoholkonsumenter och antalet dryckestillfällen minskat 

över tid. Kort och gott, vi dricker allt mindre i Sverige.

Svenskarnas konsumtion har förändrats  
det senaste decenniet – vi dricker mindre och  
skillnaderna mellan grupper jämnas ut.

Även attityderna till alkohol blir mer jämställda. Män har 

dock i regel en mer tillåtande syn kring alkohol än kvinnor. 

Men över tid har skillnaderna minskat. Detta beror fram-

för allt på att kvinnorna blivit mindre återhållsamma samt 

att unga män, som traditionellt varit mest tillåtande, blivit 

något mer återhållsamma i sin attityd.
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Liberalare attityder
Svenskarnas attityder har blivit mer tillåtande både till 

berusningsdrickande och vardagsdrickande. Det visar IQs 

årliga attitydmätning. Exempelvis har andelen som anser 

att det är ”helt fel” att dricka ett eller två glas vin/öl två 

eller flera vardagar i veckan minskat från 38 procent 2015 

till 25 procent 2021. Under samma tidsperiod har andelen 

som anser att det är ”helt rätt” eller ”mer rätt än fel” ökat 

från 12 procent till 16 procent.

Jämfört med grannländerna Danmark, Finland och Norge 

har Sverige däremot de mest återhållsamma attityderna  

i Norden. Danskarna och finnarna är mest liberala kring  

berusnings drickande, som mäts med Alkoholindex. Fin-

narna är också de som är mest tillåtande kring vardags-

drickande, som mäts i vardagsindex. 

”Det är hur ofta, och hur mycket,  
vi dricker som spelar roll.  

Därför är det viktigt att reflektera 
över sina vanor. Vi har en tendens 

att underskatta hur mycket  
alkohol vi dricker när det blir vid 

många tillfällen i veckan.” 
Karin Hagman, vd IQ

Pandemin har påverkat
En redan minskande konsumtion minskade ytterligare  

under 2019-2020. Årskonsumtionen minskade med cirka  

7 procent, vilket är en förhållandevis stor nedgång jäm-

fört med tidigare år. Även andelen alkoholkonsumenter 

minskade. Pandemins restriktioner, med begränsade 

öppettider för serveringsställen och minskad resande-

införsel har troligtvis påverkat utvecklingen. 

Konsumtionen minskade i samtliga åldersgrupper, utom 

den äldsta (65-84 år) som ökade sin konsumtion något 

under 2020.

Systembolaget har följt svenskarnas alkoholvanor under 

pandemin; 70 procent svarar att deras alkoholkonsum-

tion under 2020 är oförändrad jämfört med året innan,  

19 procent uppger att de har minskat sin konsumtion 

och 8 procent har ökat sin konsumtion. Störst minskning 

syns bland 17–29-åringar där hela 31 procent uppger att 

deras konsumtion 2020 är lägre än 2019.

Även attityderna har påverkats. Framför allt kring var-

dagsdrickande ser vi en förskjutning mot mer tillåtande 

attityder 2021 jämfört med 2020. Förändringen sedan 

ifjol skulle kunna tolkas som en konsekvens av pandemin. 

Att vi längtar efter sociala sammanhang och har ett upp-

dämt behov av att umgås, vilket vi ofta gör kring alkohol. 

Samtidigt har gränsen mellan vardag och helg blivit min-

dre tydlig, när många har spenderat mycket tid hemma. 

Hur fungerar tjänsten?

Alkoholsnacket guidar användaren till ett första samtal, med konkreta tips på hur man kan lägga 

upp det. Här finns också information om var man kan vända sig för fortsatt hjälp, och tips på hur 

man bäst tar hand om sig själv.

Tjänsten har utvecklats tillsammans med forskare och experter inom området Alkoholproble-

matik och närstående med hjälp av användartester. Målgrupp är vuxna som är oroliga för andras 

vuxnas alkoholvanor. Frågor, tips och stöd är därmed anpassade för den som är över 18 år. Om 

personen som använder tjänsten är under 18 år så lotsas hen vidare till stödlinjer såsom Bris.

Alkoholsnacket – ny tjänst  
för den som är orolig för  
någons alkoholvanor
Att prata om någons alkoholvanor är känsligt och många 
låter bli att ta snacket av rädsla för att trampa någon på 
tårna. Med nya tjänsten Alkoholsnacket vill IQ ge fler enkel 
tillgång till kunskap och stöd för att ta samtalet med någon 
vars alkohol vanor man är orolig för. 
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Vad händer om man varvar 
elitträning och världsmästerskap 
med hårt festande, hur är det att  
se sig själv full på tv och kan man 
skapa en helt ny relation till alkohol  
i vuxen ålder? Det är några av 
frågorna som avhandlas i senaste 
säsongen av Fyllepodden. 

Åtta perspektiv på alkohol
Fyllepodden med ny säsong

I IQs egen podcast, Fyllepodden, varvas fakta om alkohol 

med samtal och personliga berättelser. Ambitionen är att 

podcasten ska få fler att reflektera kring alkohol genom 

att lyfta fenomen som många kan relatera till eller vara 

nyfikna på. Under våren träffade programledaren Musse 

Hasselvall åtta gäster med helt olika erfarenheter och syn 

på alkohol. Bland andra Sanny Dahlbeck, som höll på att 

festa bort karriären när han tillhörde världseliten i thai-

boxning och Adrian Montin, som deltagit i flera dokusåpor 

där alkoholen flödat. 

Alkoholen blev en flykt från sorgen 

”En flykt från traumat”. Så beskriver artisten och Fylle-

poddengästen Janice Kavander perioden då hon festade 

som mest. Roliga kvällar och vidriga bakfyllor var vanliga, 

tills hon bestämde sig för att sluta dricka. Hur reagera-

de omgivningen på det och ser relationen till alkohol ut 

idag? Musses intervju med Janice uppmärksammades  

i maj som ”Bäst i poddvärlden” av Svenska Dagbladets 

kulturredaktion. Fyllepodden går att höra via IQ.se eller 

i valfri poddspelare. 

Å R E T S  G Ä S T E R :

Komikern Jonathan Rollins  

Om alkoholkulturen i Sverige och USA

Krögaren Marion Ringborg 

Om alkohol i restaurangbranschen

Thaiboxaren Sanny Dahlbeck 

Om att varva elitsatsning med hårt festande

Skådespelaren och studenten Björn Mosten  

Om alkohol i studentlivet

Poddprofilerna Anna Dahlbeck & Amanda Colldén 

Om alkohol, relationer och sex 

Komikern och fd polis Hasse Brontén  

Om alkohol ur en polis och komikers perspektiv 

Artisten Janice Kavander 

Om att försöka fly sorgen med fest

Dokusåpaprofilen Adrian Montin 

Om alkohol i dokusåporna

”Vad är det jag vill få ut av det 
egentligen? Vad är det vi söker 

efter när vi går ut på det här 
sättet och dricker oss såhär fulla?

Janice Kavander i Fyllepodden

Vi bjuder in till egna arrangemang och medverkar  

i regionala och nationella sammanhang där aktörer som 

arbetar för att förebygga alkoholens skador samlas. Pan-

demin har gjort att digitala möten fortsatt har dominerat  

under året. 

Kopplingen mellan alkohol och könsnormer

Det är tydligt att det finns olika förväntningar på män och 

kvinnor när det kommer till alkohol. Något som både be-

friar och begränsar. I maj lanserade IQ rapporten ”Alkohol 

och könsnormer – en konflikt mellan olika ideal” och i an-

slutning arrangerades ett digitalt panelsamtal där inbjud-

na gäster gav sina reflektioner, erfarenheter och kunskap-

sinspel gällande rapporten. Karin Hagman har under året 

medverkat i podcasts och pratat om ämnet, överlämnat 

rapporten i möten med opinionsbildare och genomförde 

tillsammans med Alán Ali, från organisationen MÄN, ett  

livesamtal på Instagram om alkohol och maskulinitet. 

Kunskapsspridning genom möten

 I samtalet medverkade från vänster Musse Hasselvall, moderator, Karin Hagman,vd IQ, 

Atilla Yoldas, journalist och författare, Lisa Wiklund Moreira, lektor i etnologi vid  

Stockholms universitet och Johan Pettersson, jämlikhetskonsult Make Equal. 

Medverkan vid länsstyrelsernas arrangemang

Under året har IQ medverkat som talare vid flera av läns-

styrelsernas regionala arrangemang. Sammankomsterna 

har bland annat haft fokus på förebyggande arbete bland 

ungdomar och vi har informerat om hur Tonårsparlören, 

med fakta och tips om ungdomar om alkohol, kan användas 

i det lokala förebyggande arbetet. Vi har även medverkat 

vid samverkanskonferenser och föreläst om attityder 

och beteenden gällande alkohol, alkohol under pande-

min och om sambandet mellan alkohol och könsnormer.  

Socionomdagarna – mötesplatsen för socialt arbete

För 17e året arrangerades Socionomdagarna på Stock-

holmsmässan. IQ medverkade som utställare vilket gav 

många möten och givande samtal i montern med delta-

gare från hela landet. Vi diskuterade kommunikationsin-

satser och informerade bland annat om Tonårsparlören, 

Alkoholsnacket och Alkoholprofilen.

IQ vill sprida kunskap och bidra till ökad dialog om ett smartare 
förhållningssätt till alkohol. För att lyckas delar vi erfarenheter och 
samverkar med andra, bland annat genom föreläsningar och samtal.

Programledaren Musse Hasselvall 
med thaiboxaren Sanny Dahlbeck

Artisten Janice ”Janice” Kavander 
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Svårt och spännande tema

Under oktober och november lyfte IQ upp temat alkohol 

och kärlek genom kampanjen ”Jakten på kärlek”. Temat 

bygger på insikten om att dejta, flirta och ragga kan vara 

något av det mest spännande som finns. Men också något 

av det absolut svåraste, stressigaste och obekvämaste en 

människa ställs inför. Det kräver mod och självförtroende. 

Många av oss kan känna att något glas gör det enklare att 

ta det där steget. Problemet är att det ofta inte stannar 

där utan man råkar dricka för mycket, vilket gör det fum-

ligt, pinsamt - och ganska obekvämt för alla inblandade. 

Uppmana singlar att dricka lite smartare

Med kampanjen ville IQ sätta fokus på hur vi dricker när vi 

söker kärleken och få målgruppen att reflektera över sitt 

eget och andras beteende. Uppmaningen var inte att sluta 

dricka alkohol - bara att dricka lite smartare. För att ragga, 

dejta och uppleva kärlek ska ju faktiskt vara något härligt! 

Jakten på kärlek 
– Höstens kampanj
För många av oss har alkohol en naturlig plats i livet. 
Den är ett vanligt inslag vid fest, middagar, afterworks 
och kanske inte minst när vi söker efter kärleken.  

Målgruppen för kampanjen var singlar i åldern 18-40 år 

och visades i digitala kanaler (både rörligt och audio), via 

utomhustavlor, bio och en på väggmålning i Stockholm.

Snabba frågor och längre samtal

Temat lyftes även i olika samarbeten, däribland de tre 

poddarna: Alla goda ting är tre, JLCs podd mellan himmel 

och jord och Singelrådet. Under några veckor lyfte pro-

filerna sina egna erfarenheter och tankar utifrån dejting, 

relationer och alkohol. Även två längre videoklipp public-

erades på IQs Instagram (IGTV). Där fick fyra influencers i 

par om två; Klara Elvgren och Lucas Armando Feola samt 

Kakan Hermansson och Lamix, prata med varandra ut-

ifrån frågor och påståenden kring raggning, dejting och 

jakten på kärlek. De svarade på frågor från IQ och prata-

de vidare utifrån sina erfarenheter. Formen möjlig gjorde 

längre samtal samtidigt som det kreativa greppet blev mer 

underhållande och spännande att kika på. 

Vår- och sommarkampanj ”För att…”

Alkoholvanor som smyger sig på

Syftet med kampanjen var att skapa reflektion kring ens 

eget drickande genom att lyfta vanor som smyger sig på 

utan att vi tänker på det, som att ta ett glas för att det är 

sol, för att det är tråkigt att stanna hemma, för att det man 

kan ses etc. Målet var att få målgruppen (18-40 år) att  

reflektera över sina alkoholvanor och testa sina vanor i  

Alkoholprofilen.

En digital kampanj

Kampanjen visades i digitala och sociala kanaler. Till det 

adderade vi en riktad insats gentemot e-sport-intres-

serade via bla Twitch. Under andra halvan av kampanjen 

gjordes även en större influencerinsats där vi samar-

Under vår- och sommarkampanjen 
lyfte IQ återigen temat vardagsdrick-
ande, ett tema som är aktuellt även  
i den verklighet samhället befunnit 
sig i under pandemin. Insatsen var  
en vidareutveckling av ”För att…” 
kampanjen som kördes våren 2020. 

betade med sex profiler varav två välkända E-sportare; 

Hanna Persson, Brita Zackari, Klas Eriksson, Filip Dikmen, 

Yacine Laghmari samt Ivan Lapanje. Profilerna lade upp  

inlägg och stories på Instagram, som på olika sätt belyste 

temat och Alkoholprofilen. Engagemangsnivån för pos-

terna i flödet hamnade långt över benchmark vilket var 

positivt och visar på att det här är ett tema som engage-

rar. De två E-sportprofilerna lyfte även samarbetet i var-

sin livestream (när de spelar datorspel och deras följare 

tittar på det live) vilket landade väl i målgruppen.

Fina kampanjresultat

Uppföljningen visade goda resultat och att kampanjen 

landade väl i målgrupp, med hög observation och god 

förståelse för budskapet. Även gillandet och ageran-

det var högt och har lett till att målgruppen funderat 

över sitt eget drickande. Upplevelsen av trovärdigheten 

är också mycket hög, faktiskt den högsta nivån sedan 

2015. Kampanjen har upplevts relevant och målgrup-

pen tycker att den är verklighetstrogen och informa-

tiv. Kampanjen drev även ett stort antal användare till  

Alkoholprofilen.se.

Kakan och Lamix
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EN RUNDA TILL 
– samarbete med Nordisk Film

Under våren genomför IQ, i samarbete med Nordisk 
Film, ett samtal med tre influencers, Parisa Amiri, 
Hanna Persson och Oscar Zia, där de diskuterar 
alkohol vanor utifrån filmen ”En runda till” av  
Thomas Vinterberg.

Filmen, som bland annat vann en Oscar för bästa internationella 

långfilm, är ett porträtt av fyra lärarkollegor vars tillvaro föränd-

ras under ett experiment med alkohol. Den ger en komplex och 

mångfasetterad bild av alkohol och är därför intressant att utgå 

från för att skapa reflektion kring hur våra alkoholvanor påverkar 

oss själva och andra i vår omgivning. Målet var att få målgrup-

pen att reflektera och problematisera alkoholvanor, ens egna och 

andras, och hur de påverkar oss och vår omgivning. Filmen med 

samtalet finns att kika på IQs IGTV.

Alkoholprofilen 
IQ har under året gjort flera insatser för att uppmärksamma  

Alkoholprofilen och uppmuntra fler till att testa sina vanor, bland 

annat genom kampanjen ”För att…” och flertalet samarbeten med 

influencers. 

Antal genomförda test

Under året har 100 000 seriöst genomförda tester rapporterats in  

i Alkoholprofilen. Det är en minskning jämfört med rekordåret  

2020 (med 270 000 tester) men vi når vårt uppsatta mål för året.  

69 procent av dem som genomfört testet under året har fått ett  

resultat som tyder på någon form av riskbruk eller skadligt drick-

ande. I åldersgruppen 18–30 år är det så många som 75 procent. 

Det är alltså tydligt även i år att Alkoholprofilen behövs för att få 

unga vuxna (och andra) att reflektera över och förändra sina vanor.

Rapport för kunskap, reflektion och diskussion

I maj lanserades rapporten ”Alkohol och könsnormer – en 

konflikt mellan olika ideal”. En aktuell lägesbild om sam-

bandet mellan alkohol och kön. En fråga som påverkar 

människor i alla åldersgrupper, men kanske särskilt unga 

vuxna. Vi ville utforska vilka normer som finns, för att 

öka medvetenheten, men också för att få fler att prata 

om dem. Innehållet bygger på tidigare forskning, en ny  

undersökning bland unga vuxna och intervjuer med fors-

kare och experter. Jukka Törrönen, professor vid Stock-

holms universitet, Pontus Strimling, docent och forskare 

vid Institutet för framtidsstudier och Ida Östensson och 

Johan Pettersson från jämlikhetsstiftelsen Make Equal 

har reflekterat och gett sin syn på ämnet. 

Alkohol och könsnormer
Det finns många oskrivna regler och föreställ
ningar om kön i samhället. Både medvetna och 
omedvetna uppfattningar om vad som ses som 
manligt och kvinnligt påverkar oss dagligen. 
Många sociala sammanhang – både livets 
bästa stunder och i vardagen – förknippas 
med alkohol. På vilket sätt påverkar normer om 
könen hur vi är och agerar runt alkohol?  

70%
av unga vuxna anser att det är manligt att 

kunna dricka mycket och kunna hantera det.

Alkohol får aldrig vara en ursäkt för dåligt beteende 

Alkohol används fortsatt och systematiskt som en ur-

säkt för dåligt beteende. Detta förekommer ofta både i 

vår vardag och i domar där fruktansvärda våldsbrott har 

begåtts och där man förklarar det med alkohol och berus-

ning. I undersökningen framkom det att 73 procent bland 

unga vuxna anser att alkohol i hög grad används som en 

ursäkt för dåligt beteende. När det gäller vilka beteenden 

som unga män bortförklarar med att de var berusade  

omnämns ”tafsa på någon” som en av de mest förekom-

mande handlingarna, följer efter ”att göra bort sig”. Även 

när det kommer till våld syns en tydlig skillnad mellan  

könen, 56 procent av männen och 71 procent av kvinnor-

na svarar att det är ett beteende som slätas över.

”IQ vill bidra till samtal om
 alkohol och könsnormer. Det är hög 
tid att granska rådande normer och 

gamla ihärdiga stereotyper.”

Granska och utmana rådande normer

Genom rapporten vill vi att fler ska bli medvetna om 

och reflektera över hur det är. Det är hög tid att granska  

rådande normer och hur de påverkar våra ageranden. Vi 

behöver belysa dessa antaganden om kvinnor och män 

kopplat till alkohol och utmana dem. Genom samtal och 

dialog kan vi öka medvetenheten, skapa reflektion och  

bidra till förändring. Ett smartare förhållningssätt till  

alkohol handlar inte om kön, utan om eftertanke och om-

tanke om varandra. Tillsammans med andra aktörer fort-

sätter vi att lyfta ämnet för att skapa förändring.

NÅGRA SLUTSATSER

Normer kopplat till alkohol ser 
olika ut för män och kvinnor

Det finns en obalans mellan könen 
kring trygghet och frihet

Konservativa normer lever kvar 
– inte minst för kvinnor

Det här skapar en krock mellan olika ideal. Rapporten be-

lyser hur kvinnor och mäns förhållningssätt till alkohol och 

berusning fortsätter att präglas av starka samhälls normer 

och om hur förväntningarna ser olika ut för kvinnor och 

män. Det är tydligt att destruktiva alkoholnormer lever kvar.
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För att nå ut till flera och tillgängliggöra handboken 

har vi tagit fram den som ljudbok. Ljudboken finns  

på svenska, uppläst av skådespelaren Lo Kauppi, 

samt på engelska. Bokens kan höras i sin helhet eller 

uppdelad kapitelvis. Du hittar ljudboken på Spotify.

Tonårsparlören  
som ljudbok

IQ 2021

Tonårsparlören guidar 
föräldrar i frågor om alkohol

Tonårsparlören samlar frågor och funderingar som ofta  

uppstår när ens barn slutar vara barn och blir tonåring  

istället. Boken skrivs tillsammans med psykologer, familje-

terapeuter, läkare, forskare, föräldrar och ungdomar själva.  

Veckan före valborg postades Tonårsparlören till alla för-

äldrar och vårdnadshavare med barn som fyller 14 år under 

året – en tid då många unga kommer i kontakt med alkohoI. 

I samband med valborg och skolavslutningar genomfördes 

också flera insatser för att sprida tips och råd till tonårs-

föräldrar via nyhetsmedia, digitala och sociala medier. 

Likt tidigare finns bokens innehåll att ta del av på  

tonårsparlören.se — även på engelska. Här finns också 

Tonårsparlören — the movie, där programledaren Ina och 

psykologen Karl guidar tittaren runt bland några typiska 

scener som kan utspela sig mellan tonåringar och deras 

föräldrar.

Med fakta och tips guidar hand boken Tonårsparlören 
i frågor om ungdomar och alkohol. 

Tonåringar vill prata om alkohol

I IQs undersökning bland tonåringar och föräldrar kan 

man se att pappor i mindre utsträckning pratar med 

sina tonåringar om alkohol. Många pappor uppger 

att de tar alkoholsnacket oftare än mammorna och 

de känner att de är bättre lämpade att göra det. Men 

tonåringarna ger en annan bild. De flesta ungdomarna 

tycker förvisso att det är ganska lätt att prata med sin 

pappa om alkohol. Men bara 16 procent av tonåring-

arna säger att pappa är den som oftast tar snacket 

om alkohol – motsvarade siffra för mammor är 40 pro-

cent. Samtidigt vet vi att ungdomar vill att deras för-

äldrar pratar med dem om alkohol – i vår undersökning 

uppger 9 av 10 tonåringar att det är bra att föräldrar 

pratar med dem om riskerna med alkohol (IQ/Norstat).

S E X  AV  T I O  H A R 
A N VÄ N T  T O N Å R S 
P A R L Ö R E N  I  S A M TA L 
M E D  S I T T  B A R N
Bland de föräldrar som fick boken hemskick-

ad och som läst den, har åtta av tio diskute-

rat innehållet med någon, sin tonåring, an-

nan vuxen eller barnets syskon. 66 procent 

svarar att de sparat boken och sju av tio tror 

att Tonårsparlören kan hjälpa till att minska 

alkoholkonsumtionen bland tonåringar.

Uppskattat arbetsmaterial för lokala insatser

Runt om i landet görs många insatser för att stärka för-

äldrar och för att färre ungdomar ska fara illa på grund 

av alkohol. Som ett bidrag till det förebyggande arbetet  

erbjuder IQ arbetsmaterial baserade på Tonårsparlören, 

exempelvis samtalsguide, presentationsbilder och ett 

quiz som kan användas under möten med föräldrar. Under  

våren skickades också en större mängd handböcker till 

kommuner, länsstyrelser och beslutsfattare.

Pappor peppar pappor
Vi vill uppmuntra och inspirera fler tonårspappor att ta alkoholsnacket med sina 
tonåringar. Därför tog vi fram en större digital kommunikationsinsats med syfte 
att peppa pappor att ta fler samtal om viktiga ämnen, så som alkohol. Till vår hjälp 
hade vi också fotbollsproffsen och papporna 
Marcus Allbäck och Mattias Jonsson som 
delade sina utmaningar med att vara tonårs
förälder, skillnaden mellan att vara pappa  
och fotbollsproffs samt sina bästa tips.

14



#1374

#1375

#1379

IQ 2021 IQ 2021

När mötesplatserna för unga i Falkenberg tvinga-

des stänga under pandemin, kavlade fritidsledarna 

hos Ung Falkenberg upp ärmarna och började di-

gitalisera sin verksamhet. Efter en veckas förbe-

redelser gick ”Coronapeppen” live, en 24 timmars 

livesändning för ungdomar som brukade hänga på 

fritidsgårdarna. Under livesändningen räknades 

uppemot 500 unika tittningar. En lyckad insats 

som kommer att upprepas. 

– Det ska vara kul tv för ungdomar men vi klämmer 

också in samhällsnyttiga intervjuer och reporta-

ge. Den här gången hade vi fokus på ungdomars 

skyddsnät och hälsa med exempelvis gymnastik-

pass, säger fritidsledaren Teo Dahnberg. 

” C O R O N A P E P P E N ”  

B L E V  B Ö R J A N  P Å  

E N  D I G I TA L  F R I T I D S G Å R D 

Projektet syftar till att stötta tonårsföräldrar i soci-

alt utsatta områden med kunskap och ett samman-

hang att engagera sig genom. Föräldracoacher, 

Rahma Ali i Malmö, och Lina Hamadeh i Ronneby 

erbjuder information och stöd i frågor kring alko-

hol och andra droger. Tillsammans arbetar man för 

att öka kunskapen, medvetenheten och engage-

manget hos tonårsföräldrarna. Bara två månader 

efter att projektet startade i Malmö hade över 180 

föräldrar slutit upp för att stötta varandra och öka 

tryggheten för sina tonåringar.

-Föräldrarna känner sig stärkta i sitt föräldraskap 

och trygga i var de kan få hjälp. De engagerar sig 

genom bland annat nattvandring och genom att 

visa intresse för ungas aktiviteter, säger Alexandra 

Green Tetschet, teamchef på IOGT-NTO Syd och en 

av initiativtagarna till projektet.

F Ö R Ä L D R A C O A C H E R  

N Y C K E L N  T I L L  E N G A G E M A N G 

I Gislaved, så som många andra kommuner, 

finns en stark tradition av att dricka mycket 

alkohol under sin studentdag. Samordnaren 

Emelie Jonsson tillsammans med kollegor 

tog därför initiativet till en kampanj i sam-

band med gymnasieelevernas utspring. Med 

information, budskap och 400 vattenflaskor 

runt halsen på Gislaveds gymnasister under 

juni månad 2021 hoppas initiativtagarna på 

att ha väckt reflektion och eftertanke hos 

eleverna. En insats för att uppmuntra till att 

dricka smartare för att få ut det bästa av sin 

studentdag. 

-Det var en enkel förebyggande åtgärd som 

gick att genomföra trots Corona-pandemin, 

säger Emelie.

VA R A N N A N  VAT T E N 

K A M PA N J  R E S U LT E R A D E  

I  E N  R O L I G A R E  S T U D E N T

2021 var ett annorlunda år med förändrade förutsättningar för människor att mötas och sam-

las. Restriktioner och social distansering gjorde det svårare att arrangera aktiviteter, vilket 

resulterade i att våra IQ-inspiratörer hittade färre initiativ än vanligt att diplomera. Men det 

finns dem som trots utmaningar lyckades genomföra insatser för att förebygga eller minska-

de problem kopplade till alkohol. Totalt diplomerades sex unika initiativ till IQ-projekt under 

året. Läs om tre av dem här och kika in i på iq.se för att inspireras av fler.

Fler IQ-projekt  
– trots pandemi
Runt om i landet genomförs många insatser som på olika  
vis minskar eller förebygger skador kopplade till alkohol. 
För att upp märksamma personerna bakom initiativen och 
för att inspirera fler att göra mer diplomerar IQ smarta  
insatser som vi kallar IQ-projekt. 

Föräldracoacherna Rahma Ali  

och Lina Hamadeh.

Teamet av sex fritidsledare, initiativtagare till Corona peppen. 
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2021 – sista året 
med IQ-projekt
För att uppmärksamma och stärka lokalt förebyggande arbete 
har IQ och Systembolaget samarbetat kring IQ-inspiratörerna.  
I takt med att omgivningen förändras formas nu samarbetet och 
rollen om – för att möta framtidens möjligheter på bästa sätt. 

Från vänster översta raden: Inspiratör Carin Bengtsson, Petra Whanberg, Josefine Stensson, 
Lina Östlund, Christina Nilsén, Jens Worming, Lisa Sundberg, samt Hanna Sydhoff, projektledare IQ. 
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IQ-inspiratör med att identifiera och uppmärksamma 

lokala insatser runt om i landet. Från IQ och System-

bolaget vill vi rikta ett stort tack till inspiratörerna för 

denna tid – ni har gjort ett fantastiskt jobb! 

- Jag har verkligen haft roligt som inspiratör men det 

har också varit utmanande. Jag har lärt mig otroligt 

mycket om alkoholens skadeverkningar och om IQ, men 

jag har också utvecklat personliga egenskaper som att 

nätverka och skapa relationer med externa engagera-

de som arbetar på olika vis för att minska skador kopp-

lade till alkohol, berättar Petra Whanberg.

I över tio år har en grupp IQ-inspiratörer från olika de-

lar av landet varit en lokal kontakt som kan berätta om 

IQ och Systembolagets arbete, men också uppmärk-

samma och sprida smarta insatser, så kallade IQ-pro-

jekt. Men i takt med förändringar i vår omgivning be-

höver även IQ och inspiratörsuppdraget förändras. 

Utifrån det beslutades det att 2021 är det sista året med 

IQ-projekt och IQ-inspiratörer i dess nuvarande form.  

Bilden ovan är från avtackningen med IQ-inspira-

törer, ett inspirerande gäng som utöver sina upp-

drag på Systembolagets butiker också arbetat som  

1379 unika IQ-projekt
Genom åren har många fantastiska insatser genomförts för att på olika 
sätt förebygga problem med alkohol. 

Ett IQ-projekt är en konkret handling som minskade al-

koholens skadeverkningar, sedan 2005 har IQ diplomerat 

och prisat 1379 IQ-projekt. Det betyder 1379 unika insat-

ser som har genomförts runt om i landet för att förebygga 

eller minska skador kopplade till alkohol. Här har vi plockat 

ut några favoriter som du kan läsa om. Kika in på IQ.se för 

att inspireras av fler.

Eldsjälar på cykel stöttar ungdomar 

Cykelvandringen startades i april 2018 för att finnas till 

hands som synliga och tillgängliga vuxna för ungdomar 

på stan i Malmö under kvälls/nattetid. Tanken är att kun-

na utgöra ett extra stöd för ungdomar i behov, och att 

kunna förebygga och avhjälpa fylla och droger, särskilt i 

tidig ålder. 

 

Alkobojen bidrar till tryggare badplatser 

I Sverige drunknar mellan 100-140 personer varje år. 

Bad och sommar hör ihop. Men inte bad och alkohol, då 

varannan person som drunknar har alkohol i kroppen. 

Trygg-Hansa lanserade därför Alkobojen för att göra som-

marbaden säkrare, med mindre berusning och färre olyck-

or på svenska badplatser. 

 

Involverade föräldrar gav mindre fylla på PDOL

Initiativet Blås Grönt på festivalen Piteå Dansar och Ler går 

ut på öka dialogen mellan ungdomar och deras föräldrar 

angående alkohol – en satsning som givit resultat. Initiati-

vet Blås Grönt på festivalen Piteå Dansar och Ler går ut på 

öka dialogen mellan ungdomar och deras föräldrar angå-

ende alkohol – en satsning som givit resultat.

.
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Årets utropstecken  
i sociala medier 
För att kunna jobba med storytelling och utmana mer i vår 
kommunikation inför högtider så har vi under året haft ett 
samarbete med fanzinskaparen Cecilia Vårhed. 

Inför midsommar ville vi med hjälp av humor skapa efter-

tanke och reflektion kring att det finns många förvänt-

ningar på den högtiden. Insatsen nådde 1 250 000 uni-

ka användare i målgruppen 20–40 år på Facebook och 

Instagram och det blev ett fantastiskt engagemang med 

2 800 reaktioner och 142 sparade inlägg. Diskussioner-

na gick varma kring hur man kan tänka kring midsommar 

och alkohol. Insatsen satte rekord för oss när det gäller 

engagemang i kampanjer med målsättning att skapa kän-

nedom om varumärket. Samtliga insatser i seriemanér  

under året har medfört att vi både har nått fram till och 

fått engagemang i en svår målgrupp för oss, män 25–34 år. 

Under året har vi också spridit kunskap i form av tips 

och där står ”Alkohol när barn är med? 5 tips”, ut som vår 

mest lyckade insats på Instagram. Inför jul hade tipsen en  

organisk räckvidd på 76 000 unika konton, 11 000 inne-

hållsinteraktioner och hela 1 400 sparade inlägg. Fram-

gångsreceptet här är att vi ger konkreta tips i en aktuell 

fråga som engagerar en bred målgrupp.

IQ fortsätter att  
ta plats i media  

IQ är fortsatt en aktör med hög trovärdighet och vår vd och 

talesperson Karin Hagman får ett stort genomslag. IQs roll i 

publiciteten är till största del aktiv, genom att IQ exempelvis 

intervjuas eller citeras, snarare än att enbart omnämnas. 

  

Störst genomslag under året fick frågan om alkoholkon-

sumtion under semestern, bland annat drivet av att TT 

rapporterade om det. Men även IQs Alkoholindex med fokus  

på vardagsindex samt Tonårsparlören har gett brett  

genomslag liksom alkoholkonsumtionen under jul och nyår.

Här följer ett axplock från den mediala uppmärksam

heten som IQ fick under 2021.

2020 dominerade pandemin inte bara våra liv, utan även mediernas 
bevakning. Under 2021 har det skett en viss återgång och andra 
sakfrågor har återigen getts mer plats i medierna. Det syns även  
i IQs mediegenomslag som mer än fördubblades jämfört med året 
innan, även om vi inte riktigt är tillbaka på 2019 års nivåer.

TV4 Nyhetsmorgon 29 april

Aftonbladet 
debatt 9 mars

TV4 28 januari

Nyheter24 
28 maj

Värmlands Folkblad 
24 juli

TV4 Nyhetsmorgon 22 december
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Styrelse 2021
Direktör för avdelningen Bolag och Samhälle på Systembolaget. Malin har 
en jur. kand och har tidigare arbetat som advokat, närmast som delägare på 
Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

Medgrundare och verksamhetschef på innovationshuset Changers Hub med 
verksamhet i Alby i Botkyrka och Stureplan i centrala Stockholm. Deras mål är 
att skapa ett mer jämlikt samhälle där unga människor ges samma chans att 
förverkliga sina idéer.

Generalsekreterare för Astma- och allergiförbundet. Tidigare har Kristina 
varit förbundsordförande för RFSU, arbetat för Forum Syd och haft många 
utlandsuppdrag.

Assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, grundare av 
och tidigare rektor för Center for Retailing och forskningsansvarig vid ICAs 
forskningsstiftelse, Hakon Swenson Stiftelsen. I de flesta fallen handlar Jens 
forskning om konsumenternas beteende.

Digital projektledare för Demokratijubileet på Sveriges Riksdag, med lång 
erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning, strategier, kommunikation och 
sociala medier i idéburen verksamhet. Petra har varit digitalt ansvarig på TCO 
samt skrivit och gett ut flera böcker.

Direktör för Strategi och Erbjudande på Systembolaget. Gustav kommer 
närmast från en tjänst som strategichef. Dessförinnan har han haft olika 
ledarroller inom H&M, globalt och i Asien, samt arbetat som strategikonsult  
på Ericsson och Bain & Company.

Driver bolaget Besvärlig sedan 1977. Jessica har som drivkraft att inspirera 
människor och utmana normer och strukturer. Hon har mångårig erfarenhet 
av att arbeta med, och leda andra inom kommunikation och marknadsföring 
för såväl kommersiella som ideella varumärken. 

Är psykolog, föreläsare och författare samt driver en framgångsrik vetenskap-
spodd. Björn har tidigare arbetat som journalist samt skrivit böcker om bland 
annat stresshantering och ledarskapspsykologi. 

MALIN SANDQUIST

Styrelseordförande

JENS NORDFÄLT 

AMANIAS ABRAHA

KRISTINA LJUNGROS

PETRA JANKOV

GUSTAV LOVÉN

JESSICA W SANDBERG

BJÖRN HEDENSJÖ
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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,  

samt genom kunskapsspridning om 

aktuella alkoholfrågor.

 

IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till 

Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

IQ – för ett smartare 
förhållningssätt till alkohol

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

www.iq.se


