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alkoholReklam på InteRnet 

Förord

A lkohol och fest är ett vanligt tema när unga bygger bilden av sig 
själva i sociala medier, det visar en undersökning som IQ lät göra i 
juni i fjol.1 På internet trängs exempel på hur alkohol bygger image 
i statusuppdateringar och tweets.  

Och investeringarna i alkoholreklam fortsätter att öka, från 838 miljoner 
år 2011 till 928 miljoner år 2012.2 Detta är oroande eftersom det finns starka 
bevis för att alkoholreklam får unga att dricka mer. Forskning visar att den 
period i livet då man dricker mest alkohol är i åldern 18–25 år. 

Andelen med riskabla alkoholvanor i åldersgruppen 16–29 år är 35 procent 
bland män och 25 procent bland kvinnor, jämfört med 17 respektive 9 procent 
för hela befolkningen 16–84 år.3 

Enligt Socialstyrelsen kan hög alkoholkonsumtion hos unga vuxna leda till 
sociala och mentala problem, och på längre sikt till utvecklandet av alkohol
missbruk eller beroende. 

Många annonsörer följer det regelverk för marknadsföring av alkohol som 
finns. Men den ökade mängden marknadsföring ställer också krav på en 
 effektiv och mer proaktiv tillsyn av att reglerna efterlevs. Allt fler reklam
insatser tas vidare till de sociala medierna där regleringarna upplevs som 
otydligare och användarnas eget material kan användas som stöd för det 
säljande budskapet. 

Jag hoppas att denna rapport ska väcka tankar och bidra till diskussion 
om alkoholreklam på internet. Alkohol reklam på internet påverkar, och den 
påverkar de unga mest. 

Magnus Jägerskog
VD, IQ

Alkoholreklam på 
internet påverkar, 
och den påverkar 
de unga mest.

1) IQ, Fullast på Facebook, 2012:2 (2012)
2) TNS Sifo reklammätningar
3)  Levnadsvanor. Lägesrapport 2011. Nationella folkhälsoenkäten – 

Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut 2012
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FAktA om undersökningen 
IQ gav Novus i uppdrag att genomföra en under
sökning om alkoholreklam på internet och dess 
påverkan på allmänheten. Samtidigt ställdes en 
fråga om köp av alkohol på internet.

Undersökningen har utförts genom 1 026 webb
intervjuer med Novus webbpanel under perioden 31 
januari–12 februari 2013.

Novus webbpanel består av drygt 35 000 perso
ner. Panelen rekryteras bland annat via telefon
intervjuer och är riksrepresentativ avseende ålder, 
kön och region i åldersspannet 18–79 år.

I ett första skede genomfördes intervjuer med ett 
slumpmässigt urval av den svenska allmän heten 
i åldrarna 18–79 år. Därefter kompletterades 
urvalsgruppen 18–24 år med extra intervjuer. 

Fyra av tio tycker att alkoholreklam i digitala kanaler har ökat det senaste 
året. Ungefär var tionde person svarar att den egna alkoholkonsumtionen 
påverkas av alkoholreklam. Samtidigt tror nästan åtta av tio att andras 
 alkoholkonsumtion påverkas av reklam. 

Alkoholreklam på 
internet 2013

alkoholReklam på InteRnet 

I rapporten redovisas tre urvalsgrupper: 
n Urvalsgruppen Samtliga motsvarar den svenska 

allmänheten 18–79 år (1 026 intervjuer).  

n Urvalsgruppen 18–24 år är personer mellan 
18 och 24 år från allmänhetsurvalet samt extra 
intervjuer (301 intervjuer).

n Urvalsgruppen 25 år+ är personer mellan 25 och 
79 år från allmänhetsurvalet (942 intervjuer).  

Deltagarfrekvensen är 58 procent. 
Svaren redovisas i hela procent i tabellerna 

varför det totala antalet procent i tabellerna kan 
komma att avvika från 100.

4   av 10
tycker att alkoholreklam 
i digitala kanaler har 
ökat det senaste året.

undersökningen 
har utförts genom 
1 026 webb
intervjuer med 
novus webbpanel 
under perioden 31 
januari–12 februari 
2013.
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alkoholReklam på InteRnet 

När det gäller reklam för öl, cider, vin och sprit på 
internet är det vanligast att den förekommer på webb
platser med recept och artiklar om mat och dryck. 

57 procent av samtliga anser att det är mycket 
 eller ganska vanligt med reklam för vin på sådana 
webbplatser, 53 procent anser detsamma gälla för 
öl/cider och 24 procent för spritdrycker. 

Den näst vanligaste reklamplatsen för alkoholhal
tiga drycker på internet är nyhetswebbplatser. Här 
anser 43 procent av samtliga att det är mycket eller 
ganska vanligt förekommande med reklam för vin, 
41 procent svarar att detsamma gäller för öl/cider 
och 18 procent för spritdrycker

Banners och logotyper på andra webbplatser är 
den tredje vanligaste kategorin av alkoholreklam på 

internet. Här svarar 30 procent av samtliga att det är 
mycket eller ganska vanligt med reklam för vin, 28 
procent svarar att detsamma gäller för öl/cider och 
16 procent svarar att det gäller för spritdrycker. 

I sociala medier, som används särskilt frekvent av 
yngre målgrupper, svarar 20 procent av samtliga att 
det är mycket eller ganska vanligt med reklam för vin, 
19 procent svarar att detsamma gäller för öl/cider och 
11 procent svarar att det gäller för spritdrycker. 

Ytterligare en kanal för alkoholreklam på internet 
är privata bloggar. 12 procent av samtliga anser 
att det är mycket eller ganska vanligt med reklam 
för vin i denna kanal, 11 procent svarar att det
samma gäller för öl/cider och 7 procent svarar att 
 detsamma gäller för spritdrycker.

reklAm För Alkohol vAnligAst på webbplAtser med 
recept och  ArtiklAr om mAt och dryck

■ Mycket vanligt ■ Ganska vanligt ■ Ganska sällsynt ■ Jag använder inte denna kanal■ Väldigt sällsynt eller inte alls
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Fråga: I vilken grad upplever du att det förekommer reklam/annonser (tex banners/logotyper) för VIN i följande 
digitala kanaler/medier?
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22%Webbplatser med 
recept och artiklar 
om mat och dryck

Nyhetswebbplatser

■ Mycket vanligt ■ Ganska vanligt ■ Ganska sällsynt ■ Jag använder inte denna kanal■ Väldigt sällsynt eller inte alls
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Fråga: I vilken grad upplever du att det förekommer reklam/annonser (tex banners/logotyper) för öl/cIder i 
följande digitala kanaler/medier?
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■ Mycket vanligt ■ Ganska vanligt ■ Ganska sällsynt ■ Jag använder inte denna kanal■ Väldigt sällsynt eller inte alls

21%28%

1%

1%

6% 14% 20% 59%

2% 8% 18% 30% 42%

5% 13% 19% 62%

27%19%5%

20%34%30%10%6%

22%27%27%20%4%

3%

3%

2% 9% 21% 35% 33%

1% 12% 24% 58% 4%

2% 8% 19% 33% 37%

13% 28% 32% 24%

2% 9% 28% 44% 17%

3% 14% 27% 31% 25%

15% 29% 36% 17%

2% 9% 26% 48% 14%

3% 15% 30% 34% 17%

18–24 år

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

25– år

Webbplatser med 
recept och artiklar 
om mat och dryck

Nyhetswebbplatser

Banners/logotyper 
på andra 
webbplatser

Sociala nätverk

Privata bloggar

18–24 år

25– år

18–24 år

25– år

18–24 år

25– år

18–24 år

25– år

Fråga: I vilken grad upplever du att det förekommer reklam/annonser (tex banners/logotyper) för sprIt i följande 
digitala kanaler/medier?
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alkoholReklam på InteRnet 

På frågan ”Hur upplever du att förekomsten 
av reklam och annan marknadsföring för 
 alkoholhaltiga drycker i digitala kanaler har ut
vecklats de senaste tolv månaderna?” svarar 

41 procent av samtliga att de anser att reklamen 
har ökat. 

Två procent av samtliga svarande anser att 
 reklamen i digitala kanaler har minskat. 

Ökat

■ Samtliga ■ 18–24 år ■ 25– år

Oförändrat/ingen skillnad

Minskat

Vet ej

0 20 40 60 80 100

41%
32%

42%

28%

37%

26%

29%

2%

6%

2%

26%

30%

FyrA Av tio upplever Att Alkohol reklAm i digitAlA kAnAler hAr ökAt 

Fråga: Hur upplever du att förekomsten av reklam och annan marknadsföring för alkoholhaltiga drycker i 
digitala kanaler har utvecklats senaste tolv månaderna?
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På frågan ”Hur påverkas ditt agerande av reklam 
och annan marknadsföring för alkoholhaltiga 
drycker i digitala kanaler?” svarar 21 procent av 
samtliga och 29 procent i gruppen 18–24 år att re
klamen får dem att titta lite extra på de produkter 
de har sett reklam för. 

När det gäller att köpa eller konsumera mer 
av det specifika märke som marknadsförs svarar 
8 procent av 18 till 24åringarna och 5 procent 

av samtliga att de gör det. Detsamma gäller den 
marknadsförda kategorin av alkohol. 7 procent av 
gruppen 18–24 år, respektive 5 procent av samt
liga, svarar att de köper eller konsumerar mer vin, 
öl/cider eller spritdrycker om de har sett reklam 
för varukategorin.

Fyra procent av de yngre (18–24 år) är benägna 
att vilja gå och köpa med en gång. I gruppen 
 samtliga svarar 1 procent att så är fallet.

alkoholReklam på InteRnet 

vAr Femte tittAr lite extrA på  produkter om de hAr sett reklAm

Fråga: Hur påverkas ditt agerande av reklam och annan marknadsföring för alkoholhaltiga 
drycker i digitala kanaler?
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På frågan ”I vilken utsträckning använder du 
följande digitala kanaler för att själv söka upp 
information om alkoholhaltiga drycker?” svarar 

42 procent av samtliga att de vänder sig till webb
platser med recept och tips. I andra hand går de 
direkt till tillverkarens egen webbplats eller blogg. 

Webbplatser med 
recept, tips, 
recensioner med 
olika sorters mat 
och dryck

Tillverkaren/
importörens egen 
webbplats eller 
blogg

Tillverkaren/
importörens närvaro 
i sociala medier 
t ex Facebook 
eller twitter

■ Ofta ■ Ibland ■ Aldrig

Fråga vänner via 
sociala medier 
eller e-post

Privata bloggar 
som huvudsakligen 
handlar om 
alkoholhaltiga 
drycker

Appar
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drygt FyrA Av tio söker Alkohol inFormAtion på receptsidor

Fråga: I vilken utsträckning använder du följande digitala kanaler för att själv söka upp information om alkoholhal-
tiga drycker?

alkoholReklam på InteRnet 
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alkoholReklam på InteRnet 

Frågan om hur reklam påverkar oss är komplex. 
Om reklamen inte påverkade skulle den inte 
existera, samtidigt är människor ofta obenägna att 
erkänna att reklam påverkar deras konsumtion. 

Vi ställde följande fråga; ”Om du rent allmänt 
tänker på alkoholreklam på internet, upplever du 
att alkoholreklamen påverkar din konsumtion/
andras konsumtion av alkohol på något sätt, till 
exempel att prova nytt, dricka mer eller liknande?”

Vi ser stora skillnader i svaren. Drygt var tionde, 
12 procent, av samtliga svarande anser att den 
egna alkoholkonsumtionen påverkas av alkohol
reklam. Samtidigt tror hela 80 procent av samtliga 
att andras alkoholkonsumtion påverkas av reklam. 
I gruppen 18–24 år är andelen större, 18 procent, 
som anser att den egna konsumtionen påverkas av 
alkoholreklam.

Jag själv påverkas
av alkoholreklam på nätet

Andra påverkas av
alkoholreklam på nätet

12%

18%

11%

80% 78% 78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

■ Samtliga Andel som svarat ”Ja, absolut” , ”Ja, kanske”■ 18–24 år ■ 25– år

”JAg blir inte påverkAd, men AndrA blir det”

Fråga: Om du, rent allmänt, tänker på alkoholreklam på internet, upplever du att alkoholreklamen på internet påver-
kar din konsumtion /andras konsumtion av alkohol på något sätt, t.ex. att prova nytt, dricka mer eller liknande?

Ja, flera gånger

■ Samtliga ■ 18–24 år ■ 25– år

Ja, en gång

Nej
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93%

96%
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Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna köpt alkoholhaltiga drycker via internet?

vAr FJortonde hAr köpt Alkohol på internet

Sju procent av samtliga har köpt alkohol på internet under de senaste tolv månaderna. Ungdomar 
1824 år har i något mindre grad än de som är 25 år och äldre använt internet för att beställa alkohol.
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alkoholReklam på InteRnet 

På frågan ”Hur vanligt är det att dina vänner/kon
takter delar alkoholrelaterad information med dig 
på Facebook?” svarar hela 36 procent i den yngre 
gruppen (18–24 år) att det är vanligt förekomman
de. Motsvarande andel för de som är 25 år eller 
äldre är 11 procent.

På frågan ”Hur upplever du inlägg med alkohol
relaterat innehåll som dina vänner/kontakter gör 
på Facebook?” framgår det att de yngre (18–24 år) 

oftare är positiva (14 procent) än de som är 25 år 
eller äldre (6 procent). 

På frågan ”Hur vanligt är det att du får förslag 
på Facebook att gilla/följa sidor eller medverka i 
event med alkoholrelaterat innehåll?” framkom
mer att yngre (18–24 år) får den här typen av 
förslag fem gånger så ofta (25 procent) som de som 
är 25 år eller äldre (5 procent).

Vanligt

■ Samtliga ■ 18–24 år ■ 25– år

Sällsynt

Jag använder inte 
denna kanal
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Fråga: Hur vanligt är det att dina vänner/kontakter delar alkoholrelaterad information med dig på Facebook?

Fråga: Hur upplever du inlägg med alkoholrelaterat innehåll som dina vänner/kontakter gör på Facebook?
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Av samtliga svarar 63 procent att alkoholreklam 
på internet är onödig, 63 procent tycker att den är 
förskönande och 63 procent att den uppmanar till 
bruk av alkohol. Ungefär hälften (45 procent) av 
samtliga tycker att alkoholreklamen är påträngan
de. Och var tredje (32 procent) tycker att alkohol
reklamen på internet är måttfull. 

Vanligt
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AlkoholreklAm – onödig,  FörskönAnde och 
uppmAnAr   till Att drickA

Fråga: Hur vanligt är det att du får förslag på Facebook att gilla/följa sidor eller medverka i event med 
alkoholrelaterat innehåll.

Fråga: Vi ber dig notera vilka av nedanstående ord som du tycker kan beskriva alkoholreklamen på 
internet. Alkoholreklam på internet är...

De yngre, mellan 18 och 24 år, har ännu starkare 
uppfattningar om alkoholreklam på internet, 
71 procent tycker att den uppmanar till bruk av 
alkohol, 68 procent att den är förskönande och 65 
procent att den är onödig.
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Marknadsföring av 
alkohol i Sverige

à Det är enligt alkohollagen förbjudet att särskilt 
rikta marknadsföringen till, eller skildra, barn  eller 
ungdomar som inte har fyllt 25 år. 

Forskning visar att det finns ett samband  mellan 
exponering för marknadsföring av alkohol och 
ungas konsumtion av alkohol.1 Den övergripande 
slutsatsen är att det finns starka bevis för ett sam
band mellan exponering för alkoholreklam och 
att unga som inte dricker börjar dricka, och ökad 
konsumtion hos dem som redan dricker. 

Enligt 7 kap 1§ alkohollagen gäller att särskild 
måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av alko
holdrycker till konsumenter. Reklam  eller annan 
marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, 
uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. 
Övertalande eller särskilt aktiv marknadsföring 
anses uppmana till bruk av alkohol och får därför 
inte förekomma. 

Enligt Konsumentverkets allmänna råd för 
marknadsföring av alkoholdrycker bör det anses 
oförenligt med kravet på särskild måttfullhet att 
påstå eller ge intryck av att alkoholkonsumtion 
höjer den fysiska eller psykiska förmågan, främjar 
social eller sexuell framgång eller löser problem 
som ensamhet eller tristess.2

olikA regler För tidningAr, rAdio, 
tv och internet
Enligt alkohollagen är det förbjudet att vid mark
nadsföring av alkoholdrycker använda kommersi
ella annonser i radio eller TVprogram.3

Det är däremot tillåtet att använda tidnings
annons vid marknadsföring av alkoholdryck 
som innehåller högst 15 volymprocent alkohol. 
Tidningsannonser ska återge en informationstext 

om alkoholens skadeverkningar. Kommersiella 
annonser får inte heller vara större än 2100 spalt
millimeter. Det beror på att en stor annons väcker 
mer uppmärksamhet än en liten och en sådan kan 
därför antas påverka mer.

Numera gäller i stort samma regler kring 
marknads föring på internet som i tryckt skrift.4 
Den marknadsrättsliga lagstiftningen på alkohol
området är dock inte teknikneutral i alla avseen
den. De begränsningar som beskrivs ovan gäller i 
dagsläget inte för tidningar som ges ut på internet.

Marknadsföring får inte ske på webbplatser vars 
huvudsakliga målgrupp eller faktiska besökare 
kan antas utgöras av personer under 25 år. Ändå 
ser vi att unga nås av alkoholreklam i sociala 
medier som Facebook och Youtube. En under
sökning som genomfördes av Novus den 25–31 
oktober 2011 på IQs uppdrag, visar att yngre, 
mellan 16 och 29 år, i större utsträckning än andra 
ser alkoholreklam utomhus och i sociala medier. 
Undersökningen visade också att de tycker att 
reklam för öl, vin och sprit är underhållande, varm 
och empatisk samt att den uppmanar till bruk. 

den övergripande 
slutsatsen är att det 
finns starka bevis 
för ett samband 
mellan exponering 
för alkoholreklam 
och att unga som 
inte dricker börjar 
dricka, och ökad 
konsumtion hos 
dem som redan 
dricker. 

Förra året investerade alkoholföretagen 928 miljoner kronor på alkohol
reklam. Det är en ökning med 10,7 procent från 2011. Alkoholreklam före
kommer i alla typer av medier, även på internet. och den reklamen är 
särskilt svår att granska.

1) The impact of marketing communication on the volume and 
 patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by 
young people, som har gjorts av the Science Group på uppdrag av 
European Alcohol and Health Forum inom EU.

2) KOFVS 2009:6
3) TV-kanaler som sänder från andra länder omfattas inte av samma 

lagkrav, det gäller till exempel TV3 och  Kanal 5 
4) Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet, Konsumentverkets 

rapport 2011:15
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mArknAdsFöring på 
internet utreds
Det är särskilt angeläget att skydda barn och 
ungdomar från marknadsföring av alkoholdrycker. 
Därför behövs ökad kunskap om omfattning och 
metoder av sådan marknadsföring via digitala 
medier, det skriver regeringen i 2013 års åtgärds
program för alkohol, narkotika, dopnings och 
tobakspolitiken. 

Tillsynsmyndigheterna Statens folkhälsoinstitut 
och Konsumentverket har pekat på svårigheterna 
att bedriva tillsyn på internet och framfört att det 
behövs nya metoder för att fånga upp och granska 
den typen av marknadsföring.

Den 10 maj 2012 tillsatte regeringen en 
 utredning som bland annat ska kartlägga i vilken 
omfattning barn och ungdomar exponeras för 
marknadsföring av alkoholdrycker via digitala 
medier och tv (inklusive beställtv) samt klarlägga 
vilka metoder som används.5 Utredaren ska, vid 
behov, utan att inskränka barns och ungdomars 
möjlighet att använda sig av digitala medier, 
lämna förslag på åtgärder som minskar risken för 
att barn och ungdomar exponeras för lagstridig 
marknadsföring av alkoholdrycker via digitala 

alkoholReklam på InteRnet 

medier, inklusive åtgärder som kan genomföras 
av alkohol företagen i form av självreglering. 
 Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013.

krAFtig ökning Av 
AlkoholreklAmen
Förra året spenderade alkoholföretag 928 miljo
ner kronor på alkoholreklam, det är en ökning 
från 838 miljoner år 2011. Det visar TNS Sifo 
 reklammätningar för 2012. Men sedan 2000 är 
ökningen än mer dramatisk, vilket framgår av 
diagrammet.

Alkoholreklamen ökade med 10,7 procent från 
2011 till 2012, vilket är mer än genomsnittet för 
 reklaminvesteringar som stannade på 3,2 procent.6

investeringAr i AlkoholreklAm 
de senAste Fem åren
Under perioden har den summa som spenderas 
på alkoholreklamen ökat med 150 procent från 
369 till 928 miljoner kronor, och investeringarna i 
alkoholreklam har klättrat från en 25:e till en 12:e 
plats i listan över TNS Sifos totalt 92 undersökta 
branscher.

5) Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alko-
holdrycker m.m. (S 2012:04)  

6) Totalt uppgick reklaminvesteringarna förra året till 52 992 470 000 
kronor. Motsvarande siffra för år 2011 var 51 340 190 000 kronor.

reklaminvesteringar för alkoholhaltiga drycker i media*, 
1 januari 2000 – 31 december 2012, kronor.

investeringar i alkoholreklam, 
2008–2012.
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*Fackpress, lands-
ortspress, lokal TV, 
populärpress, radio, 
storstad kväll, storstad 
morgon, TV, utomhus.

928 mkr

8,2 mkr

REKLAMINVESTERINGAR FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER I MEDIA*, 
1 JANUARI 2000 – 31 DECEMBER 2012, KRONOR.

år miljoner kronor placering

2012 928 12

2011 838 16

2010 667 18

2009 416 22

2008 369 25

150%
ökade investe
ringarna i alko
holreklam mellan 
2008–2012
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investeringar i alkoholreklam, 
2008–2012.

Fakta
Alkoholleverantörernas Granskningsman 
(AGM) har inrättats av sveriges Bryggerier 
och sprit & Vinleverantörsföreningen och 
har till uppgift att bevaka marknadsföring av 
alkoholdrycker. 

enligt den rekommendation avseende 
reklam för alkoholdrycker som har antagits 
av sveriges Annonsörer, sveriges Bryggerier, 
sprit & Vinleverantörsföreningen och sveri-
ges Marknadsförbund sägs bland annat att 
samma regler som gäller marknadsföring i 
övrigt gäller även för sociala medier. 

på de sidor som innehåller marknadsfö-
ring av alkoholdrycker ska tydligt anges den 
åldersgräns som gäller för inköp av de där 
marknadsförda dryckerna. För tillträde till 
webbplatsen ska krävas aktiv åldersverifiering. 
Marknadsföring ska inte ske på webbplatser 
där inte minst 70 procent av de faktiska besö-
karna är 25 år eller äldre. på sådana webbplat-
ser ska inte heller förekomma marknadsföring 
som genom länkning leder till webbplatser 
med  alkoholreklam.

AlkoholFöretAgens närvAro 
i  sociAlA medier
Vilka erfarenheter har unga vuxna av alkohol
reklam i de sociala nätverken? IQ lät 2012 Novus 
göra en undersökning bland personer mellan 
18 och 25 år för att lyssna på deras erfarenheter 
(1 023 intervjuer genomfördes via webben den 
11–19 juni 2012).

Undersökningen visar att drygt var femte 
tillfrågad upplever att det förekommer mycket 
reklam för alkohol i sociala medier som Facebook, 
Twitter och andra sociala forum. 3 av 10 upplever 
dessutom att reklam för öl, vin och sprit i sociala 
medier har ökat det senaste året. 4 av 10 har fått 
inbjudningar till fester av alkoholföretag, barer, 
pubar eller liknande via sociala medier. Det gäller 
särskilt åldersgruppen 18 till 20 år. Här har 17 
procent fått inbjudningar någon gång eller flera 
gånger i veckan. Ytterligare 33 procent har fått 
inbjudningar någon gång i månaden eller någon 
gång per år.

Alkoholföretag väljer att finnas i sociala  medier. 
På så sätt skapar man en relation till unga 
 konsumenter som finns där. Genom att bjuda in 
till fester, ordna tävlingar och närvara i populära 
ungdomsmiljöer byggs en livsstil kring varu
märket, ofta i samklang med den image eller 
identitet den unga konsumenten själv försöker 
skapa. Alkoholföretagens närvaro i sociala medier 
tycks fungera uppsökande i så motto att  tävlingar, 
 statusuppdateringar med mera anspelar på 
 attraktiva ungdomsmiljöer.

I de sociala medierna skapas ett samspel  mellan 
individer och alkoholföretagens reklamsidor. 
 Uppfinningsrika sätt att få i sig stora mängder 
alkohol uppmärksammas. Att visa upp sig berusad 
tycks tyda på en utåtriktad och socialt framgångs
rik livsstil. Festar gör man inte sällan i alkohol
företagens regi.

Alkoholföretagens 
närvaro i sociala 
medier tycks  
fungera upp
sökande i så 
motto att  tävlingar, 
 statusupp
dateringar med 
mera  anspelar 
på  attraktiva 
 ungdomsmiljöer.
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Så surfar svenskarna
– trender i svenska folkets 
 internetanvändande1 

à För varje år spenderar svenska folket mer och 
mer av sin tid på internet, samtidigt som inter
netanvändandet kryper allt lägre ned i åldrarna. 
År 2012 använde sig hälften av alla treåringar av 
internet och 40 procent av alla tvååringar. Den 
största ökningen av internetanvändning sker i dag 
bland barn i åldrarna 9–11 år. 

I dag har cirka 90 procent av svenska folket 
tillgång till internet.

ökning Av mobil uppkoppling 
En stor förändring under de senaste två åren 
 gäller mobila uppkopplingar via smarta mobiler 
och surfplattor. Den uppgången påbörjades år 
2011 med en fördubbling av de som använder 
smarta mobiler från 16 till 30 procent. Under år 
2012 har det nästan skett en fördubbling igen, från 
30 till 55 procent. I dag har hälften av svenska 
folket skaffat sig tillgång till internet via mobilen.

vAr Femte svensk Använder 
 surFplAttA
Surfplattan fortsätter att öka i popularitet. Var 
femte svensk använder i dag surfplatta, bland 
barnfamiljer är det var tredje. Men, vanligast är 
användningen bland ungdomar mellan 12–15 år, 
där nästan hälften någon gång använder en surf
platta. Ju högre inkomst och ju högre utbildning, 
desto vanligare är det med surfplattor.

ehAndeln Fortsätter Att växA
I dag har 84 procent av internetanvändarna (72 
procent av befolkningen) någon gång ehandlat. 
En bidragande orsak till detta är att oron för kre
ditkortsbedrägerier har minskat. År 2000 var 72 
procent oroade över detta. I dag har denna andel 
sjunkit till 21 procent.

hur beter sig olikA 
åldersgrupper på internet? 
Att skriva eller läsa epost är fortfarande den akti
vitet som alla som använder internet är engagerade 
i. Mycket vanligt är också att söka efter nyheter 
och lyssna på musik. Men det finns också skillna
der i internetanvändningen som främst märks i an
vändandet av sociala medier. I dag går 64 procent 
i åldersgruppen 19–25 år dagligen in på ett socialt 
nätverk, att jämföra med 30 procent i gruppen 
46–55 år. Under de senaste fem åren har det skett 
en snabb expansion av de sociala nätverken, i syn
nerhet Facebook. För varje år har tio nya procent 
av befolkningen anslutit sig, däremot har det skett 
en avmattning och ökningen har stannat av. 

En särskild skillnad finns mellan den yngre an
vändargruppen på 12–35 år jämfört med äldre an
vändare. Den yngre gruppen har ett mer proaktivt 
förhållningssätt till internet, de vill vara med och 
bidra själva. De använder därför internet, mycket 
mer än de äldre, för att lyssna/ladda ner musik, 
fildela, lägga upp foton och posta inlägg i öppna 
 diskussionsforum. 

För mycket tid med internet
För de unga, 12–25 år, spelar internet en viktigare 
roll privat än i skolan. 78 procent säger att internet 
är viktigt eller mycket viktigt.

Samtidigt svarar fyra av tio i åldrarna 12–25 
år att de ofta eller mycket ofta upplever att de 
tillbringar för mycket tid med internet. 

Svenska folket spenderar mer och mer av sin tid på internet.  Användarna 
blir också allt yngre. Förra året använde hälften av alla treåringar 
 internet. Över hälften av svenskarna använder mobiltelefonen för att 
surfa på internet. ehandeln fortsätter att växa, liksom antalet personer 
som använder Facebook.

1) Detta avsnitt bygger på Olle Findahls Svenskarna och Internet 2012.

64%
i åldersgruppen 
19–25 år går 
dagligen in på ett 
socialt nätverk.

den yngre gruppen 
har ett mer proak
tivt förhållningssätt 
till internet, de 
vill vara med och 
bidra själva. de 
använder därför 
internet, mycket 
mer än de äldre, 
för att lyssna/ladda 
ner musik, fildela, 
lägga upp foton 
och posta inlägg i 
öppna diskussions
forum
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Unga vuxnas 
 alkoholkonsumtion

à Andelen med riskabla alkoholvanor i ålders
gruppen 16–29 år är 35 procent bland män och 25 
procent bland kvinnor, jämfört med 17 respektive 
9 procent för hela befolkningen 16–84 år.1 

Enligt Socialstyrelsen kan hög alkoholkonsum
tion hos unga vuxna leda till sociala och mentala 
problem, och på längre sikt till utvecklandet av 
alkoholmissbruk eller beroende.2 

Den vanligaste orsaken till dödsfall till följd av 
alkoholkonsumtion hos unga vuxna är skador, 
medan hjärtkärlsjukdomar orsakar flest dödsfall 
till följd av alkoholkonsumtion hos äldre.3 De 

flesta unga vuxna är fortfarande i en fas där mer 
stabila alkoholvanor ännu inte har etablerats, 
vilket gör att förebyggande insatser under denna 
period kan minska risken för negativa konsekven
ser av alkohol senare i livet.

Alkoholkonsumtionen är signifikant högre i dag jämfört med år 2000. 
Då konsumerades 8,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. nu 
är konsumtionen uppe i 9,4 liter. Var tredje ung man och var fjärde ung 
kvinna mellan 16–29 år har riskabla alkoholvanor.

alkoholReklam på InteRnet 

1) Levnadsvanor. Lägesrapport 2011. Nationella folkhälsoenkäten – 
Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut 2012

2) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 
 Socialstyrelsen 2011

3) Andréasson, S, Allebeck, P. Alkohol och hälsa. En kunskaps-
översikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa. 
Statens folkhälsoinstitut. 2005;11

35%
av män i ålders
gruppen 19–29 har 
riskabla alkohol
vanor.
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negativa konsekvenser 
vanligt bland yngre 
Olika problem kan uppstå i samband med alko-
holkonsumtion. enligt ”tal om alkohol 2010”står 
det klart att en rad negativa konsekvenser spe-
ciellt drabbar yngre personer, och oftare män än 
kvinnor.1 Ungefär 20 procent av män som dricker 
alkohol i åldern 16–29 år har till exempel minst 1 
gång under det senaste året hamnat i gräl i sam-
band med att de druckit och motsvarande siffra 
för kvinnor var 12,5 procent. Att hamna i slagsmål 
är mindre vanligt, men det är ändå 11 procent av 
männen i åldern 16–29 år som svarar att detta har 
inträffat (jämfört med 1,7 procent av kvinnorna). 
Alkoholkonsumtion kan också ha en negativ effekt 
på privatekonomin, även det är mest utbrett hos 
yngre där 22 procent av männen och 12 procent av 
kvinnorna uppgav detta under 2009.

1) Tal om alkohol 2010, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet 2010 

20%
av män i åldern 16–29 
år har minst 1 gång 
under det senaste 
året hamnat i gräl i 
samband med att de 
druckit.

22%
av män i åldern 16–29 
uppgav att alkohol-
konsumtion hade 
en negativ effekt på 
privatekonomin.

12,5%
av kvinnor i åldern 16–29 
år har minst 1 gång under 
det senaste året hamnat i 
gräl i samband med att de 
druckit.

12%
av kvinnor i åldern 16–29 
uppgav att alkoholkonsum-
tion hade en negativ effekt 
på privatekonomin.

Alkoholkonsumtionen 
i sverige1

Alkoholkonsumtionen är signifikant högre i dag 
jämfört med år 2000. efter en kraftig uppgång 
mellan 2000 och 2004 har totalkonsumtionen 
visserligen minskat, men den är fortfarande 
cirka 1 liter högre jämfört med år 2000. den 
totala alkoholkonsumtionen, uttryckt i liter ren 
alkohol (100%) per invånare 15 år och äldre 
beräknas till 9,4 liter för år 2011 att jämföra 
med 8,4 liter för år 2000.2

1) Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011, Centrum för socialve-
tenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, Stockholms 
universitet, 2012

2) En ny beräkningsmodell är införd från och med 2009. Enligt 
den gamla metoden hamnar konsumtionen på 9,2 liter.

9,4
liter per 
 invånare

8,4
liter per 
 invånare20

00
20

11
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Sammanfattning

àDen aktuella undersökningen visar följande:
n Personer 25 år och äldre utsätts i högre ut

sträckning än personer under 25 år för alkohol
reklam via nyhetsmedier på internet.

n Personer under 25 år utsätts i högre utsträck
ning än personer 25 år och äldre för alkohol
reklam via sociala medier.

n Personer under 25 år upplever sig klart mer på
verkade av alkoholreklam än personer 25 år och 
äldre.

n Bland personer under 25 år är det fem gånger 
vanligare att få inbjudningar till events från 
alkoholleverantörer än bland personer 25 år 
och äldre.

n Delad alkoholrelaterad information, från 
vänner/kontakter på Facebook, är tre gånger 
vanligare bland personer under 25 år än bland 
personer 25 år och äldre.  

n Mer än 6 av 10 av samtliga anser att alkohol
reklam på  internet uppmanar till bruk av 
alkohol och lika många anser att den är 
 förskönande.

Alkoholreklam i digitala kanaler når och påverkar 
särskilt de unga. Var fjärde ung anger att det är 
vanligt att bjudas in till events vilket är fem gånger 
vanligare än bland personer 25 år och äldre. Unga 
anger också att de tar mest intryck av alkoholrela
terad reklam och tittar mest efter varor de har sett 
reklam för. 

Det är paradoxalt eftersom marknadsföring av 

alkoholdrycker inte får rikta sig till unga som inte 
har fyllt 25 år. Med tanke på att reklamen uppfat
tas som förskönande så kan den inte heller sägas 
leva upp till kravet på särskild måttfullhet.

På sitt sätt har de unga en kritisk inställning till 
alkoholreklam, samtidigt som det är denna grupp 
som tar starkast intryck av den och exponeras 
mest för den. Unga människor använder sociala 
nätverk i högre grad än äldre, och i dessa kanaler 
exponeras de för alkoholreklam på ett sätt som 
inte gäller för allmänheten i sin helhet. 

Ålder och konsumtionsmönster är viktiga 
 faktorer för hur man påverkas av alkoholreklam 
på internet. I vilken utsträckning man ser rekla
men, hur reklamen upplevs och om man agerar 
på reklamens budskap styrs av dessa två faktorer. 
Ju mer alkoholdrycker man konsumerar, ju mer 
reklam ser man och desto mer positivt inställd blir 
man till alkohol reklam. 

Det är uppenbart att alkoholreklamen påver
kar. Var femte tittar extra efter varor de har sett 
reklam för och man konsumerar även mer efter 
att ha sett reklam på internet. Här finns också ett 
sannolikt mörkertal, eftersom människor ogärna 
erkänner att just de påverkas av reklam. 

Sammantaget stämmer den bild som träder fram 
i denna undersökning väl överens med tidigare 
genomförda undersökningar på samma tema, som 
till exempel IQrapporten Fullast på Facebook 
från 2012 och den undersökning som IQ lät Novus 
genomföra i november 2011.

Var tionde upplever att man själv blir påverkad av alkoholreklam på inter
net, men åtta av tio tror att andra blir det. Det faller på sin egen orimlighet 
att anta annat än att merparten ser alkoholreklam på internet som något 
som påverkar människor, detta gäller i synnerhet för unga människor. Fyra 
av tio unga bedömer alkoholreklam som trovärdig. 

ålder och konsum
tionsmönster är 
viktiga faktorer för 
hur man påverkas 
av alkoholreklam 
på internet.

1   av 10
upplever att man sjäv blir 
 påverkad av alkoholreklam 
på internet.

8   av 10
tror att andra blir påverkade av 
 alkoholreklam på internet.
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iQ – för en smartare 
syn på alkohol
IQ arbetar för att skapa ett smartare och sundare förhåll
ningssätt till alkohol i hela det svenska samhället. IQs vision 
är att etablera måttfullhet som en betydande värdering. 
Det ska dessutom vara självklart att avstå från alkohol i 
 trafiken, på jobbet, bland barn, ungdomar och för gravida.

IQ verkar genom information om alkoholens risker 
och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, 
 genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel 
inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella 
 alkoholfrågor.

IQ vill nå fram utan pekpinnar – verklig förändring 
 skapas bara av människors fria vilja. 

IQinitiativet är ett fristående dotterbolag till System
bolaget. läs mer på IQ.se.


