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                                                      Faktablad 

 

 
 

Alkohol - Är du i riskzonen utan att veta om det? 
 
Det här faktabladet har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom 

många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du är väl som folk är 

mest: Du vill gärna dricka alkohol. Men du vill ogärna få alkoholproblem. 

 
Hur mycket är för mycket?  

Nästan alla människor kan dricka alkohol och ändå leva långa och friska liv. Och nästan alla 

kan bli alkoholberoende redan i unga år. Allt beror på HUR man dricker. Alla har olika 

förutsättningar och därför måste du ha lite koll på hur du själv ligger till. Men naturligtvis har 

alkoholproblem också med livsstilen att göra. Den som dricker tillräckligt mycket och ofta 

blir garanterat beroende så småningom. Däremot tar det olika lång tid för olika människor. 

Många som dricker för mycket känner på sig att det inte enbart är positivt med drickandet, 

men fortsätter då vanans makt är stor.  
 
0-9 glas för kvinnor och 0-14 glas för män Hur många glas?  
Folkhälsomyndighetens rekommenderade gräns för måttlig alkoholkonsumtion är 0-14 

glas/vecka för män och 0-9 glas/vecka för kvinnor. Den nivån anses innebära små risker för 

problem, förutsatt att man sprider ut drickandet och undviker att bli full. 

 

Med ett glas menas: 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas rött eller vitt vin 10-15 cl (11-13%), 1 

glas starkvin 8 cl, 4 cl sprit (40%) t.ex. whisky, 33 cl starkcider. En flaska vin innehåller ca: 6 

glas.  
 

 
 
Vad menas med riskbruk? 
Riskbruk föreligger vid högkonsumtion, när en man dricker mer än 14 glas/v och  

en kvinna dricker mer än 9 glas/v.  

 

Riskbruk föreligger även vid intensivkonsumtion, när en man dricker mer än 4 glas vid ett och 

samma tillfälle och en kvinna dricker mer än 3 glas vid ett och samma tillfälle.  

 
Ju mer du tål, desto större är risken 
Om man har en hög toleransnivå krävs det större mängder alkohol för att bli full. Och då är 

det lätt att dricka mer, vilket ökar risken för beroende. 
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För att undvika beroende – drick inte så mycket att du blir full  

Varje gång man dricker sig full höjer man sin toleransnivå lite grann. Även om skillnaden inte 

är märkbar krävs det lite mer alkohol för att man ska bli full nästa gång. För varje sådan 

höjning tar man ett litet steg mot sin personliga beroendegräns.  

 

De flesta som blir beroende av alkohol har hög toleransnivå. De allra flesta (ca: 75%) har den 

inte medfödd, utan har jobbat sig till den genom att dricka mycket. Folk som tål mycket sprit 

brukar ofta skryta om det som att det vore något bra. Men hög toleransnivå är inget annat än 

ett bevis på att man har lättare att få alkoholproblem. 

 
Ingen skillnad på öl och sprit 
Risken för alkoholberoende är lika stor oavsett om man dricker sig full på sprit eller öl. 

Öldrickare kanske tycker att en öl efter jobbet inte är så farligt, och då blir det lätt alkohol 

varje dag, förutom helgdrickande, och det är definitivt riskfyllt. För övrigt är hälsoriskerna lite 

olika om man dricker mycket ibland eller sprider ut det. Mycket på en gång ger mer olycksfall 

och hjärnskador. 
 
Hitta andra sätt att varva ner på 
Känner du att du måste ha alkohol för att varva ner så kan det tyda på ett beroende. Alkohol 

ger avslappning för stunden, men leder till en ökad spänning när alkoholen går ur kroppen. 

Detta beror bl.a. på att stresshormoner ökar i kroppen. På så vis kan onda cirklar uppstå där du 

behöver alkohol för att slappna av. Sök inte tröst mot stressen i alkohol. Kombinationen sprit 

och stress ökar risken för beroende. Gör andra saker som ger dig vila och återhämtning; t.ex. 

träning, en promenad, avslappningsövning, trädgårdsarbete, en god bok, ett bad.  

 
Ju mindre alkohol desto bättre för träningen  

Ju mer alkohol man dricker, desto sämre effekt får man av sin träning. Mycket handlar också 

om vad för mål man har med träningen. Träningen påverkas mindre för motionären som 

tränar några pass i veckan för att må bättre och som dricker måttligt med alkohol, jämfört med 

en elitidrottare som tränar mycket och där varje sekund i ett lopp är viktigt. Förmågan att 

bygga muskler blir sämre dagen efter att man har druckit alkohol. Det betyder inte att 

förmågan är helt borta, men den är sämre. Kondition och uthållighet verkar påverkas mindre. 

Med andra ord påverkar alkohol ett pass löpning mindre än vad alkohol påverkar ett pass 

styrketräning. Mest försämringar får man vid så kallade kombinationsidrotter som innebandy 

och fotboll. Där använder kroppen styrka, explosivitet, kondition, koordination, precision, 

reaktionstider och beslutsförmåga. Denna nedsättning kan vara av stor betydelse i flera 

idrotter där information som medspelares och motspelares positioner snabbt ska analyseras för 

att leda fram till beslut om vart bollen ska. Det är också i de situationerna man får ökad 

skaderisk.  
 

Alkohol försämrar sömnkvalitén  
Sömnen är som ett välmåendets livselixir. Den är central för minnet, koncentrationen, 

humöret, ämnesomsättningen, stresståligheten, immunförsvaret och mycket mer. När vi sover 

gott återhämtar sig hjärnan och kroppen vilar. Öl, vin och sprit är inga ledande sömntjuvar för 

de som dricker måttligt. Men alkohol är inte heller bra för sömnen. Alkohol stör sömnens alla 

stadier förutom insomnandet. Den kan ge orolig sömn, göra att du vaknar oftare under 

nätterna och riskerar att störa kroppens och hjärnans viktiga återhämtning. Snarkning och 

sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) förvärras av alkohol. Alkohol är alltså ingen bra 

sömnmedicin, trots att vi somnar lite snabbare av den. Skälet är att alkohol kan försämra 

sömnen senare på natten. Har du druckit några glas kanske du känner igen dig i att du sover 

oroligt och vaknar framåt morgonkvisten? Det är alkoholen som har lämnat blodet. Kroppen 
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har hela tiden arbetat mot alkoholen och när den sövande effekten har försvunnit vaknar vi av 

den onormala pulsen. Alkohol minskar andelen djupsömn, det sömnstadiet då hjärnan 

återhämtar sig som mest och kroppens återuppbyggnad är som störst.  

 
Alkohol kan påverka vikten 

Näst efter fett är alkohol vårt mest energitäta livsmedel med 7 kcal per gram. Ett gram fett ger 

9 kcal. Om du vill behålla den kroppsvikt du har, ska du se till att energiintaget är i balans 

med energiutgifterna. Enkelt uttryckt, äter du mer än du gör av med så går du upp i vikt. Och 

tvärtom. Det är alltså viktigt att tänka på att allt du tillför kroppen bidrar – även dryck. 

Alkohol bidrar med mycket energi (men ingen näring) och man måste därför räkna med även 

dessa kalorier i sitt totala kaloriintag. Allt vi äter och dricker (undantaget vatten) innehåller 

kalorier, och oavsett var kalorierna kommer ifrån, ökar vi i vikt om vi äter fler kalorier än vad 

vi förbrukar. Ett glas rödvin, 15 cl, innehåller 110 kcal och en starköl, 40 cl, 186 kcal. 

(exempelvis innehåller 1 msk olja 135 kcal).  Dessutom stimulerar alkohol aptiten, så det är 

lätt att man äter mer mat än annars när man dricker alkohol till måltiden. Risken är också att 

man gör sämre livsmedelsval. Eftersom alkoholen är giftig för kroppen arbetar levern för att 

göra sig av med den först av allt, Ingenting förbränns av det du ätit förrän all alkohol är 

förbränd. Det innebär i sin tur att fettförbränningen minskar och fettet lagras. 
 

Hur fort går alkoholen ur kroppen? 

När kan jag köra? En vanlig fundering dagen efter en blöt middag eller fest. Det finns 

egentligen bara ett svar: låt bilen stå. Vet du hur mycket vin, öl och sprit du drack dagen innan 

går det att räkna ut ungefär hur lång tid det tar innan promillen är nere på noll. Men att 

försöka räkna ut när du kan köra ger en falsk trygghet. Din körförmåga är kraftigt nedsatt 

dagen efter, även om du är nykter. Försök visar på 20 procent sämre körförmåga, trots att 

alkoholen lämnat kroppen och förarna inte känt sig bakfulla.   

 

Förbränning av alkohol tar tid och går inte att påskynda. De flesta gör sig av med 1,5-2 cl 

sprit (40 procent) per timme. Att dricka starkt kaffe, bada bastu eller röra på sig gör alltså 

varken till eller från. Om man väger mer än genomsnittet går det en aning snabbare och väger 

man mindre än genomsnittet går det lite långsammare. Här ser du hur snabbt förbränningen av 

alkohol sker. Sifforna nedan är beräknade på en person som väger 70 kg.   

 

Dryck och mängd 
Förbränningstid (ungefärlig)  

Flaska lättöl, 33 cl (2,2 %)  1 timme 

Burk folköl, 50 cl (2,8 %)  1,5 - 2 timmar 

Flaska folköl, 33 cl (3,5 %) 1,5 - 2 timmar 

Burk folköl, 50 cl (3,5%) 2 - 2,5 timmar 

Flaska starköl, 33 cl (5,0 %) 2 - 2,5 timmar 

Glas vin, 15 cl (12 %)  2 - 2,5 timmar 

Glas vin, 12 cl (13 %) 2 -2,5 timmar 

Flaska vin, 75 cl (13 %)  11 - 12 timmar 

Sprit, 4 cl (40 %) 2 - 2,5 timmar 

Halv flaska sprit, 35 cl (40 %) 16 - 17 timmar 

 

Beräkningen är osäker. Två personer får olika hög promille, fast de dricker lika mycket. Men 

också du själv får olika promille vid olika tillfällen, även om du dricker lika mycket vid båda 

tillfällena. 

 

http://www.systembolaget.se/om-alkohol/alkohol-i-kroppen/forbranning/
http://www.systembolaget.se/om-alkohol/alkohol-i-kroppen/forbranning/
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Rattfyllerifakta  

Rattfyllerigränsen går vid 0,2 promille. Straffet är böter eller fängelse. Körkortet återkallas 

vanligtvis i 12 månader. Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille. Rattfylleri och grovt 

rattfylleri innefattar även narkotika och andra medel som påverkar körningen. Cirka 20 

procent av de som dör i trafiken har alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det nästan 

hälften. Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år 

kommer att medföra cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. 

 
Testa dina alkoholvanor 
Är du i riskzonen utan att veta om det? Testa dig själv och din alkoholkonsumtion på 

www.alkoholprofilen.se 

 
När alkoholen tagit kommandot  
När man väl har blivit fysiskt beroende av alkohol är det omöjligt att dricka normalt. Då har 

alkoholen blivit chef över alltihop och man dricker mer och mer trots att man borde hålla sig 

nykter resten av livet. En ynka öl kan få en person som är beroende att ställa allt som 

egentligen är viktigt åt sidan.  

 
Varningssignalerna  
Men innan man har blivit beroende dyker det upp varningssignaler. I det läget finns det 

fortfarande goda chanser att göra något åt saken.  

 

Varningssignalerna kan exempelvis vara att man alltid är den som är sist kvar på fester. Att 

man gör bort sig på fyllan och att man säger saker man ångrar. Att man kommer för sent till 

jobbet för att man är bakis och att man får minnesluckor ibland. Trappar man inte ner i det 

läget går man snart över sin gräns och blir beroende.  

 

Men innan man har utvecklat ett uttalat beroende dyker det upp andra varningssignaler. Små 

symtom på att man håller på att få alkoholproblem. 

 

Här är exempel på sådana: 

 

Kontrollförlust 

Med detta menas att man förlorar kontrollen över hur mycket man dricker. Ett tydligt exempel 

är att man har bestämt sig för att gå ut och ta EN öl men står kvar i baren och dricker när 

stället stänger. Många människor kan ha varit i en liknande situation någon gång i livet. Men 

att man vid upprepade tillfällen förlorar kontrollen över hur många glas man dricker är en 

allvarlig varningssignal 

 

Många tankar kretsar kring alkohol 

En annan varningssignal är att en stor del av livet går åt till att planera drickandet. 

Exempelvis: Man ägnar mycket tid på att fundera på om det kommer att finnas tillräckligt 

med alkohol på festen eller om man måste ta med sig eget. Man söker sig till sociala 

evenemang mest för att det förmodligen finns alkohol där. Man tar ofta initiativ till 

krogrundor, efterfester och efter-jobbet-öl mest för att hitta förevändningar att dricka. 

 

Man tar återställare 

En återställare kan vara allt från en grogg när man vaknar till en mellanöl på en sen 

söndagsbrunch. Gemensamt för alla återställare är att de lugnar ner darriga baksmällenerver. 

Om man har utvecklat alkoholism upplever man riktiga skakningar som till och med gör det 
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svårt att hålla i en kaffekopp. Att regelbundet döva abstinens med alkohol är en 

varningssignal. Oavsett om man har utvecklat beroende eller inte och oavsett vilken form av 

alkohol man tar till. 

 

Minnesluckor 

En enda minneslucka gör förstås inte att man betraktas som beroende. Men om man vid 

upprepade tillfällen drabbas av minnesförlust när man har druckit är det signal om att man är 

på väg i en farlig riktning. 

 

Relationsproblem 

Alkoholens starka påverkan på relationen till familjen, vännerna och kärleken är kanske något 

av det svåraste en person som missbrukar alkohol upplever. Även ”vanligt” helgfestande kan 

påverka relationer negativt. Det är exempelvis vanligt att man blir osams med folk, blir 

svartsjuk eller säger saker man ångrar på grund av att man druckit. Om man måste ägna tid åt 

att reda upp saker som man har sagt eller gjort när man har varit full, då har alkoholen tagit 

över ens liv på ett riskabelt sätt. 
 
Tips och råd till dig som vill förändra dina alkoholvanor  
 

Sätt ett mål 

Ett viktigt steg i att genomföra en förändring är att ha ett tydligt mål. Att sätta tydliga gränser 

för sitt drickande är kanske den enklaste strategin du kan använda och ofta något av det första 

som människor brukar prova. Genom att du sätter upp och uppnår mål, växer ditt 

självförtroende och din känsla av kontroll över situationen. Att uppnå en målsättning ger dig 

självkänsla, framgångarna bygger upp motivationen att gå vidare i arbetet. Du behöver inte 

bestämma här och nu hur du vill göra med alkohol för resten av ditt liv. Sätt ett mål för den 

närmaste tiden. Efteråt kan du utvärdera och sätta ett nytt mål 

 

Enkla tips att börja med  

Här är några strategier som andra personer som har ändrat sitt drickande har tyckt varit 

användbara. Om du tidigare har haft perioder då du har försökt att minska ditt drickande, så 

har du troligen redan provat en del av dem. Om de har funkat tidigare kan det finnas skäl att 

prova dem igen, om inte så kanske du ska prova något nytt.  

 

Gå igenom listan och markera de tips som du tror kan bli användbara:  
 

 Registrera när och hur mycket du dricker. 

 Köp ingen alkohol under den närmaste tiden.  

 Förvara ingen alkohol hemma eller lätt tillgänglig.  

 Köp hem alkoholfria drycker som du gillar.  

 Undvik att umgås med bekanta som dricker mycket.  

 Välj i vilket sällskap och i vilka sammanhang du dricker alkohol. 

 Undvik vissa fester och middagar. 

 Lär dig bra sätt att tacka nej till alkohol. 

 Bestäm i förväg vad och hur mycket du ska dricka. 

 Ät innan du dricker. 

 Drick långsamt. Svep inte. Drick inte mer än ett glas per timme. 

 Välj alternativ med lägre alkoholhalt. 

 Växla med alkoholfria drycker. Vartannat glas läsk, juice eller mineralvatten 

 Späd drinkar. 
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 Fyll inte på så snart glaset är tomt. 

 Drick bara alkoholfritt efter ett visst klockslag. 

 Sök stöd för ditt beslut hos familj eller vänner. 

 Om du inte klarar att dra ner så fundera på om du ska ta en kortare eller längre vit period.  

 Prova 20 minuters betänketid från det att du bestämmer dig för att dricka till det att du 

börjar. Om du känner dig orolig kanske det lättaste är att låta bli. 

 Be en vän att hjälpa dig hålla det du har bestämt dig för.  

 Hitta ett enkelt sätt att hålla koll på hur mycket alkohol du har fått i dig.  

 

Saker att reflektera över:  
 

 Skriv gärna ner situationer då du ofta har druckit. Kan du se något mönster? I vilken typ 

av situationer är det vanligast att du dricker? Vad i dessa situationer tror du gör att du 

dricker? Hur kan du hantera dem och vad du kan göra istället? 

 Vad kan du och dina vänner göra istället för att umgås i samband med alkohol?  

 Är det aktuellt att återuppta ett gammalt intresse eller prova något nytt? Personer som 

lyckas ändra sina alkoholvanor på sikt har ofta börjat ägna sig åt någon helt ny aktivitet. 

Genom att skaffa sig nya intressen och rutiner, bryter du gamla mönster och gör det lättare 

att ändra dina vanor.  

 Varför vill förändra ditt drickande och hur kommer det att förbättra ditt liv?   

 Fundera på om du behöver söka hjälp. Det finns flera olika alternativ som visats ha goda 

resultat. Det är inget nederlag, bara smart!  

 Behöver du ändra dina tankar? Vi kan tänka på ett annorlunda sätt, om vi bestämmer oss 

för det. Ett exempel: istället för att tänka att man är misslyckad efter att man har fått kritik 

av en kollega kan man tänka att det beror på hur kollegan mår eller tänka att man lärt sig 

något till nästa gång. 

 Behöver du bli bättre på att acceptera känslor du har och släppa saker du inte kan 

förändra. Ibland kan vi inte lösa saker utan behöver låta situationen passera utan att göra 

något. 

 Ta ett steg tillbaka och få lite perspektiv på din situation. Vad skulle andra göra? Vad 

skulle du ge för råd till en vän i samma situation? Fundera på när du själv har löst svåra 

situationer tidigare i ditt liv. Gjorde du någonting som du kan använda dig av igen eller 

anpassa? 

 
Kom ihåg - det går att bli av med beroende!  
Det finns inte bara en form av beroende. Ju lindrigare beroende desto lättare att ta sig ur. 

Förhoppningsvis kan man se det som hoppfullt att det faktiskt går att bli av med beroende. Ju 

tidigare man tar tag i saken desto bättre utsikter att lyckas. 

 
Det finns stöd att få vid alkoholproblem  
Det finns stöd att få om du är orolig för om en vän, anhörig, kollega eller du själv har 

alkoholproblem. Här hittar du länkar till verksamheter och organisationer som på olika sätt 

arbetar med att ge stöd: www.morbylanga.se/psykiskhalsa 

 
Så pratar du med en vän, kollega eller någon annan som du tror dricker för mycket 
Att ta upp en väns drickande kan kännas som en tuff uppgift. Samtidigt har många gjort det. 

De har hjälpt en medmänniska hjälpa sig själv. Kom ihåg att du gör det av omtanke, för att du 

är orolig för någon som du bryr dig om. Det är alltid bättre att göra något än inget alls. Tänk 

om personen tar din oro till sig och tar tag i sitt drickande. Då har du gjort en insats att vara 

stolt över.  

http://www.morbylanga.se/psyksikhalsa
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Bara kunskapen om att majoriteten av de som dricker lite för mycket själva har reflekterat 

över det, även om de inte skulle erkänna utåt sett att de har problem är värdefull. Eller att de 

flesta faktiskt drar ned till en sundare nivå helt på egen hand. 

 

Testa gärna din egen konsumtion på alkoholprofilen.se. En vanlig reaktion är nämligen ”men 

kolla på dig själv, du dricker ju också”. Då är det bättre att kunna säga att du faktiskt har 

kartlagt ditt eget drickande, istället för att säga något i stil med ”nej, det här handlar om dig”.  

Försök minnas situationer där du tyckt att din vän druckit för mycket. Sådana exempel gör din 

oro konkret och underlättar det kommande samtalet då du kan berätta om hur du kände vid 

tillfället. 

 

Du kan också söka stöd hos någon du litar på eller kontakta stödorganisationer. 

Välj ett tillfälle när din vän varken är full eller bakfull. En miljö där ni inte blir störda eller 

andra hör vad ni pratar om. Använd jag-budskap och ge exempel. Betona att du tar upp ämnet 

för att du bryr dig och är orolig. Linda inte in det, men var inte heller konfrontativ. Vilket 

känns bäst? ”Jag är orolig över att du dricker för mycket” eller ”Du dricker för mycket”? 

Många tycker det känns bra att säga ungefär: ”Det är en sak jag har tänkt på ett tag och dragit 

mig för att ta upp. Jag är orolig över att du blir full så ofta och dricker mycket. Hur du dricker 

är såklart upp till dig, men jag vill ändå säga hur jag känner eftersom jag bryr mig om dig”.  

Det kan bli dålig stämning och lite jobbigt, men det är bra och okej. Utan obehag, ingen 

förändring. Därför gäller det att inte börja prata om något annat eller skoja bort det. Blir din 

vän förbannad kan du alltid välja att gå därifrån. Och lämna hellre mötet än börja prata om 

andra saker, det visar att du menar allvar med din oro. Förhoppningsvis blir det ett bra samtal. 

Tänk då på att låta din vän prata. Kom ihåg att lyssna.  

 

Att följa upp samtalet är bra, oavsett hur det gick. Blev det dålig stämning bör ni kanske 

försöka prata om det. Fick du gehör för din oro, berätta för varandra hur samtalet kändes. 

Du kan nu ha satt en boll i rullning. Din vän kan vilja prata mer, ha hjälp att söka information, 

professionellt stöd eller lägga upp en plan för att minska sitt drickande. Här måste du själv 

bestämma hur mycket du kan göra. Orkar du engagera dig är det självklart bra, men det är 

ingen skyldighet. 

 
Chefen har ansvar  
Det kan vara svårt att upptäcka ett alkoholmissbruk. Många med alkoholproblem blir experter 

på att dölja missbruket. Men ett vanligt tecken är förändrat beteende. Det kan till exempel 

vara att man ofta kommer för sent, är borta från jobbet, är irriterad eller gör bort sig på 

personalfester.  

 

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska "klargöra vilka interna regler och rutiner som 

gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet". 

Den anställde har rätt att veta vad som gäller på jobbet när det gäller alkohol och droger. 

För att klargöra vad som gäller bör arbetsgivaren upprätta en alkohol- och drogpolicy och en 

handlingsplan. Policyn ska innehålla tydliga ställningstaganden för hur arbetsplatsen ser på 

alkohol och droger, till exempel om vad som händer om någon kommer påverkad till jobbet. 

Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och tala om hur man ska uppnå det som står 

i policyn. 

 

Om du misstänker att någon på din arbetsplats har alkoholproblem är det viktigt att du bryr 

dig och vågar ställa krav. Ju tidigare du agerar desto större chans är det att lyckas. Du kan 

vända dig till HR-avdelningen/personalavdelningen eller företagshälsovården för att få hjälp. 
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Som chef har du ansvar att hjälpa en medarbetare. En arbetsgivare är också skyldig att stödja 

med rehabilitering. Kom ihåg att dokumentera.  

 
Källor 

Folkhälsomyndigeten. Systembolaget IQ, Trafikverket. Arbetsmiljöupplysningen. 

Riddaregatan1.se.   

 

 

 

 

Faktabladet är framtaget av Mörbylånga kommuns folkhälsosamordnare tillsammans med 

personalavdelningen och brottsförebyggande rådet.  

 

 

 

 

 


