
Faktablad 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts genom webbintervjuer i Novus 
Sverigepanel. Totalt genomfördes 1025 intervjuer med föräldrar med 
tonårsbarn och 508 intervjuer med tonåringarna mellan 14-16 år under 
perioden 12 mars – 2 april 2013. 

1. Har du vid något tillfälle pratat med din tonåring om alkohol? 
(bas, 1025 föräldrar med tonårsbarn)
Ja, flera gånger! ! ! ! 68 procent
Ja, någon enstaka gång! ! ! 29 procent
Nej! ! ! !   ! 2 procent

1 b. följdfråga: Hur upplevde du samtalet? (Bas, föräldrar som 
pratat med sina barn om alkohol)
Det var bra att prata om det! ! ! 93 procent
Det var onödigt! ! ! ! 3 procent
Det var jobbigt, men bra! ! ! 2 procent
Jag pratade, men upplevde det som att jag
pratade för döva öron! ! ! 2 procent
Det var jobbigt och onödigt! ! ! 0 procent
Annat, nämligen! ! ! ! 1 procent

2. Har någon eller båda av dina föräldrar pratat med dig om alkohol? 
(bas, 508 tonåringar mellan 14-16 år)
Ja, flera gånger! ! ! ! 48 procent
Ja, någon enstaka gång! ! ! 41 procent
Nej! ! ! ! ! 10 procent

2 b, följdfråga: Hur upplevde du samtalet? (bas, tonåringar som 
pratat om alkohol)
Det var bra att prata om det! ! ! 65 procent
Det var jobbigt, men bra! ! ! 14 procent
Det var onödigt! ! ! ! 10 procent
Det var jobbigt och onödigt! !   !  5 procent
De pratade, men jag lyssnade inte! !  3 procent
Annat, nämligen! ! !   !  3 
procent!



Attityd och inställning kring alkohol
I undersökningen fick föräldrarna och tonåringarna ta ställning till 
ett antal påståenden och gradera sina svar från Instämmer helt till 
Instämmer inte alls. Nedan har vi redovisat svaren för de som svarat 
att de instämmer i detta (Instämmer helt och Instämmer delvis).

Påstående 1: ”Det är bra om föräldrar sätter gränser för vad 
tonåringar får göra”

97 procent av tonårsföräldrarna instämmer i detta.  

67 procent av tonåringarna mellan 14-16 år instämmer i detta.

Påstående 2: ”Det är bra om föräldrar kommer överens med kompisarnas 
föräldrar så att samma ”regler” gäller för alla”

81 procent av tonårsföräldrar instämmer i detta

48 procent av tonåringar mellan 14-16 år instämmer i detta.

Påstående 3: ”Det är bra om föräldrar säger nej till att tonåringar 
under 18 dricker alkohol”

91 procent av tonårsföräldrar instämmer i detta. 

73 procent av tonåringar mellan 14-16 år instämmer i detta.

Påstående 4: ”Det är bra om föräldrar pratar med sina tonårsbarn om 
alkohol”

98 procent av tonårsföräldrarna instämmer i detta

80 procent av tonåringar mellan 14-16 år instämmer i detta

____________________________________________________________________
IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och 
inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer 
och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-
initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.


