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Finns i IQs monter
och på iq.se/rapporter

Vill du veta mer?



Om Alkoholindex

• Undersökning om attityden 
till alkohol i Sverige. 

Syfte: att följa hur synen på 
alkohol förändras över tid.

• Genomförts sedan 2010.

• 2 000 intervjuer.



Varför mäta attityder?



Attityder påverkar 
konsumtion



Nio frågor

Alkoholindex räknas fram från svaren på nedan frågor:

• Att någon gång emellanåt dricka så att man känner sig påverkad

• Att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester

• Att någon gång emellanåt bli berusad på en firmafest

• Att sälja öl och vin till publiken på större sportevenemang

• Att ge alkohol i present till någon man inte känner så väl

• Att bli berusad när man äter middag på restaurang

• Att någon gång dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter

• Att bli berusad när barn är med

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



Frågorna ställs som påståenden

Man har följande svarsalternativ:

• Helt fel

• Mer fel än rätt

• Varken fel eller rätt

• Mer rätt än fel

• Helt rätt

• Vet ej



Indexvärde

Ju högre indexvärde – desto mer 
återhållsam. 

Om alla svarade ”Helt fel” på alla frågor 
skulle indexvärdet bli 100.

Om alla svarade ”Helt rätt” på alla frågor 
skulle indexvärdet bli 0



Alkoholindex 2016



Alkoholindex 2016
– går åt fel håll



Tre attitydgrupper

76- Återhållsamma

-50 Tillåtande

51-75 Måttfulla

• Under 45
• Majoriteten män



Finns det attitydskillnader 
mellan åldrar och kön?



Män mest tillåtande
– men kvinnor förändras mest åt fel hål



Uppdelat på kön och ålder



Unga 16-24 år



Summering

• Mer tillåtande attityd till alkohol – men 
unga går mot strömmen.

• 16 till 24-åringar mer måttfull attityd.

• Män 30 till 44 år mest tillåtande attityd.

• Män har mer positiv attityd till alkohol i 
förhållande till kvinnor – i alla 
ålderskategorier.



Vardagsdrickandet då?



Vardagsindex 

• Mättning sen 2014.

• Visar attityd till vardagsdrickande.

• Tre frågor om alkoholkonsumtion på vardagar. 

• Precis som alkoholindex; 
högre indexvärde innebär en mer återhållsam 
syn.



Tre frågor

• Att dricka ett eller två glas vin/öl till 
middagen en vardagskväll.

• Att dricka ett eller två glas vin/öl för att 
koppla av en vardagskväll. 

• Att träffa vänner ”på stan” och ta ett 
eller två glas vin/öl på vardagar. 



Vardagsindex – 2014 till 2016 



Åldersgrupper Kvinnor och män



Summering

• Generellt mer tillåtande attityd till 
vardagskonsumtion av alkohol.

• Mest tillåtande unga vuxna 25-34 år.

• Skillnader mellan män & kvinnors attityd 
till vardagskonsumtion minskar.

• 16 till 24-åringar mer måttfull attityd.



Tack!

Sara Dinwiddie
sara@iq.se

tel 076 865 25 70

Alkoholindex finns tillgänglig på iq.se/rapporter


