Faktablad – Alkohol och jobb
IQ lät Sifo genomföra en undersökning under perioden 3 november – 11
november 2015 bland 2023 hel- och deltidsanställda personer mellan 20 och
65 år via en webbpanel. Antalet män som svarat är 1030 stycken, motsvarande
siffra för kvinnor är 993 stycken.
Har du varit på jobbrelaterade tillställningar där du tycker att det har
druckits för mycket alkohol?
Alla
Män
Kvinnor
Ja, flera gånger
16 procent
14 procent
19 procent
Ja, någon gång
52 procent
55 procent
49 procent
Nej, aldrig
30 procent
29 procent
31 procent
vet ej
2 procent
2 procent
2 procent
Upplever du att det finns en förväntan bland dina arbetskamrater att du ska
dricka alkohol vid jobbrelaterade sammanhang (personalfest, julbord, kickoff, konferens och liknande)?
Alla
Män
Kvinnor
Ja, alltid
7 procent
8 procent
6 procent
Ja, ofta
14 procent
16 procent
11 procent
Ja, ibland
34 procent
32 procent
35 procent
Nej, aldrig
43 procent
41 procent
45 procent
Vet ej
3 procent
3 procent
2 procent

Har du haft eller har du någon kollega som du tycker dricker för
mycket alkohol?
Ja, flera stycken
Ja, någon enstaka
Nej
vet ej

Alla
10 procent
50 procent
34 procent
6 procent

Män
10 procent
50 procent
34 procent
5 procent

Kvinnor
10 procent
49 procent
34 procent
7 procent

Har du någon gång druckit alkohol, eller druckit mer alkohol än du
egentligen tänkt dig, i något jobbrelaterat sammanhang för att
”passa in”?
Ja, flera gånger
Ja, någon gång
Nej, aldrig
Dricker inte alkohol
Vet ej

Alla
2 procent
18 procent
74 procent
5 procent
1 procent

Män
2 procent
21 procent
71 procent
5 procent
1 procent

Kvinnor
1 procent
15 procent
78 procent
6 procent
1 procent

Upplever du att alkohol är en viktig del för att skapa teamkänsla vid
jobbrelaterade sammanhang(personalfest, julbord, kick-off, konferens och
liknande)?
Alla
Män
Kvinnor
Ja, mycket viktig
1 procent
2 procent
1 procent
Ja, ganska viktig
17 procent
20 procent
13 procent
Varken viktig eller
oviktig
31 procent
33 procent
27 procent
Nej, ganska oviktig
26 procent
23 procent
29 procent
Nej, inte viktig
alls
24 procent
20 procent
29 procent
Vet ej
1 procent
1 procent
1 procent

Vad/vilka av följande saker har du blivit bjuden på av din arbetsgivare
(flerval)?
Alla
Män
Kvinnor
Kaffe
88 procent
88 procent
89 procent
Mat
83 procent
83 procent
83 procent
Tårta
83 procent
81 procent
85 procent
Godis
64 procent
57 procent
71 procent
Alkohol
41 procent
47 procent
36 procent
Möjligheten att
träna på arbetstid
(1 timme i veckan)
36 procent
36 procent
36 procent
Medicin
13 procent
13 procent
12 procent
Tid för
volontärarbete
3 procent
3 procent
3 procent
Tvättservice
(kemtvätt)
2 procent
2 procent
1 procent
Cigaretter
1 procent
1 procent
0 procent
Snus
1 procent
1 procent
0 procent
Barnpassning
0 procent
0 procent
0 procent
Inget av
ovanstående
Vet ej

2 procent
1 procent

3 procent
1 procent

2 procent
0 procent

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

______________________________________________________________
IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet
består av informationsinsatser, 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.

