


IQs uppdrag   

Att skapa ett smartare förhållningssätt till 

alkohol och på så sätt bidra till att minska 

alkoholens skadeverkningar i samhället.



IQ vill förändra attityder och beteenden

Kunskap & kommunikation 

För att öka medvetenheten, skapa reflektion och 
bidra till förändrade attityder och beteenden

Nätverkande 

Möten och samtal med människor som skapar 
engagemang och sprider goda idéer, så att fler 
kan göra mer!



Unga vuxnas syn på alkohol & könsnormer

Maria Sundström, IQ



Vad är normer? 

Oskrivna regler som alla förväntas agera efter.

Sociala normer är oftast självuppehållande genom att människor 
hela tiden observerar andras beteende och imiterar det

Källa: NE.se



Alkohol påverkar vårt beteende

• Alkohol försämrar vårt omdöme, vår möjlighet att läsa av 
andras signaler och dämpar vår impulskontroll 

• Redan vid små mängder alkohol påverkas våra sinnen

• Det finns en stark koppling mellan berusning och våldsbrott



Två rapporter

• Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna (2019)

• Alkohol och könsnormer – en konflikt mellan olika ideal (2021)



Syfte och innehåll

▪ Undersökning bland 

personer, 18-34 år

▪ Intervjuer med experter

▪ Tidigare forskning

Att belysa sambandet mellan 

alkohol och könsnormer. 

Utforska vilka normer som 

finns för att öka 

medvetenheten och bidra till 

samtal, dialog och förändring



Mål

1. Synliggöra – sätta fokus på frågan

2. Ifrågasätta normer, attityder och beteenden

3. Förändra



Att synliggöra ett problem 
och skapa debatt leder ofta 
till att människor tänker till 
och förändrar sitt beteende.



Påverkar normer vårt sätt att dricka?



Vad säger resultaten? 









Några insikter 

• 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



▪Alla har ett ansvar att reflektera över sitt eget 
agerande och hur det påverkar andra

▪Vi måste prata! Viktigt att främja en öppen 
diskussion kring alkohol kopplat normer - och att 
sprida kunskapen!





Förändringsidéer



TACK!

Rapporterna finns på IQ.se
Har du frågor? mejla 
maria@iq.se


