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Faktablad undersökning Sifo: Negativ påverkan från andras drickande 
  
Kantar Sifo har på uppdrag av Systembolaget genomfört webbintervjuer med 2001 personer i Sverige i åldern 25-79 
år gällande problematiskt användande av alkohol av vuxna boende med barn under 18 år. 
Intervjuerna genomfördes under november 2018. Alla siffror i tabellerna avser procent. 
 
 
Har du någon gång som vuxen uppmärksammat ett återkommande problematiskt användande av alkohol hos 
en vuxen person som, bor eller då bodde, tillsammans med ett eller flera barn under 18 år?  
(Bas 2001, alla) 
 

Ja 36 

Nej 63 

Tveksam, vet ej 1 

Totalt 100 

 
 
 
Den senaste gången du uppmärksammade ett återkommande problematiskt användande av alkohol hos en 
vuxen person som bor eller då bodde tillsammans med ett eller flera barn under 18 år, agerade du på något 
sätt? 
(Bas 708, de som uppmärksammat) 
 

Nej 33 

Ja, genom att prata med den vuxna 36 

Ja, genom att prata med en annan vuxen i 
barnets/barnens närhet 

15 

Ja, genom att erbjuda barnet/barnen stöd att prata 14 

Ja, genom att anmäla till socialtjänsten 10 

Ja, genom att prata med barnets/barnens skola 2 

Ja, genom att kontakta polisen 2 

Ja, kontaktade annan organisation 2 

Ja, på annat sätt 6 

Tveksam, vet ej 3 

Totalt 100 

 
 
 
Om du någon gång uppmärksammat ett återkommande problematiskt användande av alkohol hos en vuxen 
person som bor eller då bodde tillsammans med ett eller flera barn under 18 år, men inte agerat – vad har 
hindrat dig från att göra det?  
(Bas 708, de som uppmärksammat, flera svar möjliga) 
 

Jag visste inte hur jag skulle agera 22 

Jag tyckte inte att det var min sak 10 

Jag var rädd för en konfrontation 9 

Jag var rädd att förstöra relationen med personen 7 

Jag tyckte inte att det påverkade barnet negativt 7 

Jag var rädd att förstöra vänskapen med personen 6 

Jag var rätt att förstöra för personens familj 5 

Jag var orolig att det skulle leda till att personens barn 
skulle omhändertas 

3 

Annat 7 

Jag har alltid agerat 33 

Tveksam, vet ej 8 

Totalt 117 

 
 


