
Semester – då dricker vi mer och oftare

Enligt en ny SIFO-undersökning* som IQ låtit genomföra svarar mer än hälften (52 procent) av svenskarna att de
dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. 54 procent svarar också att de dricker alkohol
oftare under semestern än övrig tid på året.

Midsommarafton är för många svenskar starten på semestern med allt vad det innebär av sol, grilla och lata dagar. För många
innebär även semestern en ökad konsumtion av alkohol vilket på sikt kan leda till problem.

- Under semestern finns det många tillfällen att dricka alkohol och det är lätt att det blir lite för mycket alkohol lite för många gånger.
Den största faran med detta är om semestervanorna följer med även efter sommaren, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I undersökningen framgår även att nästan 3 av 10 svenskar (28 procent) har vänner eller personer i sin närhet som de tycker
dricker för mycket under semestern. Drygt 6 av 10 (64 procent) svenskar tror också att det är vanligt att människor har svårt att
minska sin alkoholkonsumtion efter semestern.

- Vi vet att många som gör IQ:s test Alkoholprofilen.se efter sommaren känner sig oroliga över sin alkoholkonsumtion. Man har allt
att vinna på att reflektera över hur man dricker redan under semestern, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ ligger bakom sajten Alkoholprofilen.se som är Sveriges största självtest av sin alkoholkonsumtion. Frågorna i testet handlar om
konsumtion, dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Alkoholprofilen frågar också efter testpersonens egen
inställning till sina vanor. Sedan 2009 har det genomförts mer än 500 000 test på Alkoholprofilen (www.alkoholprofilen.se).

*SIFO-undersökningen genomfördes under perioden 7-12 juni bland 1000 personer från 18 år och uppåt.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IQ verkar för en smartare syn på alkohol 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-initiativet är ett fristående dotterbolag till
Systembolaget. Läs mer på IQ.se.


