
 
 
 

 
 
 
Faktablad – undersökning bland tonårsföräldrar 
 
IQ lät Sifo genomföra en undersökning bland 1000 tonårsföräldrar med barn med mellan 13-
17 år via en webbpanel. Undersökningen genomfördes mellan den 1-9 april 2016. Antal män 
som deltog var 575 och antalet kvinnor var 425. 
 
1. Skulle du vilja att det arrangerades fler alkoholfria aktiviteter för tonåringar under 18 
år på orten där du bor i samband med Halloween? 
  Samtliga  Män Kvinnor 
Ja  63 procent  61 procent 65 procent 
Nej  18 procent  19 procent 16 procent 
Vet ej  20 procent  21 procent 19 procent 
 
2. Tror du att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol vid Halloween? 
  Samtliga  Män Kvinnor 
Ja, väldigt vanligt 10 procent    7 procent 14 procent 
Ja, ganska vanligt 35 procent  35 procent 36 procent 
Nej, inte så vanligt 47 procent  51 procent 41 procent 
Händer aldrig   1 procent    1 procent   0 procent 
Vet ej    7 procent    6 procent   9 procent 
 
3. Är du orolig för att ditt/dina tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol? 
  Samtliga  Män Kvinnor 
Ja, väldigt orolig   6 procent    4 procent   9 procent 
Ja, ganska orolig 42 procent  37 procent 48 procent 
Nej, inte orolig alls 50 procent  56 procent 42 procent 
Vet ej    2 procent    3 procent   1 procent 
 
4. Tror du att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol? 

Samtliga  Män Kvinnor 
Ja, väldigt vanligt 15 procent  13 procent 19 procent 
Ja, ganska vanligt 66 procent  64 procent 68 procent 
Nej, inte så vanligt 17 procent  22 procent 11 procent 
Händer aldrig   0 procent    0 procent   0 procent 
Vet ej    1 procent    1 procent   2 procent 
 
För ytterligare information: 
Juan-Pablo Roa, vd IQ, 0709-79 58 55, e-post: juan-pablo@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. 
	


