
 

 

 

 

CENTRALA RÖN 
• Den nuvarande alkoholpolitiken 

stöds av 57 procent av respon-

denterna och 11 procent ville ha 

en strängare alkoholpolitik. En li-

beralare alkoholpolitik önskade 

28 procent av respondenterna.  

• Hälften (50 %) av respondenterna 

ansåg att man borde få köpa vin i 

dagligvaruaffärer. Året innan var 

andelen 53 procent. 

• Om detta skulle innebära att även 

starka alkoholdrycker kunde säl-

jas i dagligvaruaffärer, sjunker an-

delen som vill ha vin till affärerna 

till 25 procent. 

• Andelen respondenter som var av 

åsikten att starka alkoholdrycker 

kunde säljas i dagligvaruaffärer 

hade sjunkit från 16 procent året 

innan till 11 procent år 2020. 

 

Thomas Karlsson 
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Alkoholpolitiska åsikter 2020 
Över hälften av respondenterna tycker den gällande alkohol-
politiken är lämplig 

Av befolkningen anser 57 procent att de nuvarande alkoholpolitiska begränsningarna är 

lämpliga. År 2019 var motsvarande siffra 54 procent. Av respondenterna understödde 11 

procent en strängare alkoholpolitik än i nuläget. Av kvinnorna önskade nästan en femte-

del (19 %) en strängare alkoholpolitik när motsvarande andel hon männen var 7 procent. 

En mer liberal alkoholpolitik önskades av 28 procent av respondenterna. Männens andel 

av dem som önskade detta var större (37 %) än kvinnornas (18 %). 

Finländarnas alkoholpolitiska åsikter går isär i synnerhet när det gäller var viner borde få 

säljas. Hälften (50 %) av respondenterna ansåg att man borde få köpa vin i dagligvaruaffä-

rer. Året innan var motsvarande siffra 53 procent. Om detta emellertid skulle innebära att 

även starka alkoholdrycker kunde säljas i dagligvaruaffärer, sjunker andelen som vill ha 

vin till affärerna till 25 procent. Lite över hälften (55 %) av respondenterna ansåg att man 

borde få köpa över 5,5-procentiga dryckesblandningar och öl i dagligvaruaffärer. En klar 

majoritet av respondenterna (88 %) ansåg att Alko även i framtiden ska ha ensamrätt på 

försäljningen av starka alkoholdrycker. 

Åldersgränserna för försäljning av alkoholdrycker får omfattande stöd. Över nio av tio re-

spondenter (93 %) ansåg att åldersgränsen för svaga alkoholdrycker och vin är lämplig. Av 

respondenterna ansåg 84 procent att åldersgränsen för starka alkoholdrycker är lämplig. 

Figur 1. Finländarnas förhållningssätt till de rådande alkoholpolitiska begränsning-

arna 2010–2020, procent av respondenterna 
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