
 
 
 
 
Faktablad 2018 – Alkohol i samband med jul och nyår 
 
Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 
oktober 2018 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webbpanel. Antalet män som deltog var 500 
och antalet kvinnor som deltog var 500.  
 
Har ditt jul- och nyårsfirande påverkats negativt på grund av andra människors 
alkoholkonsumtion? 
  Riket Män Kvinnor 
Ja, många gånger   7 procent   5 procent   9 procent  
Ja, någon gång 37 procent 33 procent 42 procent 
Nej, aldrig  54 procent 60 procent 48 procent 
Vet ej    2 procent   2 procent   2 procent 
 
Tror du att din egen alkoholkonsumtion vid jul- och nyårsfirande har påverkat någon negativt? 
 
  Riket Män Kvinnor 
Ja, många gånger   1 procent   1 procent   1 procent 
Ja, någon gång 15 procent 19 procent 12 procent  
Nej, aldrig  68 procent 64 procent 72 procent 
Dricker inte alkohol  9 procent   8 procent 10 procent 
Vet ej   7 procent   8 procent   5 procent 
 
Tycker du att det är viktigt att det serveras alkohol i samband med julbord med  
familjen/släkten? 
  Riket Män Kvinnor 
Ja, väldigt viktigt   3 procent   4 procent   2 procent 
Ja, ganska viktigt 16 procent 20 procent 12 procent 
Nej, inte så viktigt 36 procent 39 procent 33 procent 
Nej, helt oviktigt 45 procent 37 procent 53 procent 
Vet ej   0 procent   1 procent   0 procent 
 
 
Hur tror du att ditt jul- och nyårsfirande skulle bli om du konsumerade mindre alkohol? 
 
  Riket Män Kvinnor 
Bättre    5 procent   4 procent   6 procent 
Lika bra  70 procent 71 procent 69 procent 
Sämre    6 procent 10 procent   2 procent 
Dricker inte alkohol 14 procent 11 procent 18 procent 
Vet ej    4 procent   4 procent   5 procent 
 
 
För ytterligare information 
Karin Hagman, vd IQ, telefon 073-392 61 06, e-post karin.hagman@iq.se 
Pressbilder: https://www.mynewsdesk.com/se/iq/latest_media 
 
_________________________________________________________________________________ 
IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, 
rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är 
ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se. 
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