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Generella åsikter om skolans hälsofrämjande arbete och Prata 
om Alkohols material specifikt bland Prata om Alkohols 
användare



Sammanfattning av resultatet
● Prata om Alkohols användare är framför allt pedagoger och jobbar på högstadiet och 

gymnasiet
● Prata om Alkohols användare anser att skolan generellt har en viktig roll för det 

hälsofrämjande arbetet med unga
● Teman som ökad självkänsla, grupptryck, kamratskap, val, handling & konsekvens ses som 

de mest intressanta
● Betygen på Prata om Alkohols innehåll är genomgående höga
● Betygen på Prata om Alkohols kunskapsöverföring är genomgående höga
● Prata om Alkohols förmåga att påverka på olika sätt:

○ 63 % anser att POA kan påverka till ett bättre skolklimat
○ 59 % anser att POA kan påverka ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut
○ 74 % anser att POA kan påverka ungdomar till en sundare attityd och inställning till alkohol
○ 73 % anser att POA kan bidra till bättre hälsofrämjande arbete på skolan

● På frågan “Skulle du rekommendera Prata om Alkohol till kollegor på skolan?” svarar 
användarna:

○ Ja, 93 %
○ Nej, 1 %
○ Vet ej, 7 %



Prata om Alkohols 
användare jobbar 
framförallt som 
pedagoger



Den största andelen av 
Prata om Alkohols 
användare jobbar på 
högstadie- och 
gymnasienivå



Respondenterna anser 
att skolans roll i det 
hälsofrämjande arbetet 
med unga är viktig 



Följande frågor är de 
generellt som 
pedagoger är mest 
intresserade av att 
arbeta med i skolan



Vi identifierar att det 
fortfarande finns ett 
behov av att 
kommunicera ut 
information om Prata 
om Alkohols 
information om den 
vetenskapliga 
undersökningen 



Metodmaterial, 
övningar, filmer och 
noveller är Prata om 
Alkohol populäraste 
delar



Prata om alkohols 
mest populära teman



Det innehåll som får 
högst betyg i Prata om 
alkohols



Positiva betyg på 
kunskapsöverföringen 
från Prata om Alkohol 



“Ungdomar får en 
sundare attityd till 
alkohol” - det är den 
faktor som användare 
tror att Prata om Alkohol 
påverkar mest



De flesta skulle 
rekommendera Prata om 
Alkohol sina kollegor på 
skolan - det bra betyg på 
att Prata om Alkohol 
jobbar på ett givande och 
anpassat sätt. 


