
Om undersøgelsen 

Undersøgelsen blev gennemført blandt 843 unge mellem 14-35 år, der er i gang 
med et terapeutisk forløb i organisationen TUBA. Besvarelserne er indhentet via 
SurveyMonkey i perioden 12. oktober - 10. november 2018. 

Udvalgte kommentarer fra undersøgelsen (i anonymiseret form): 

"Skal holde jul med min kærestes familie, så det er første gang i hele mit liv, hvor 
jeg faktisk glæder mig til jul."

"Jeg har siden jeg var 18 helt valgt at droppe juleaften med familien og i stedet 
arbejde frivilligt." 

"Min forælder har ikke længere et misbrug, men bekymringerne og følelserne 
sidder stadig helt ude på tøjet." 

"Jeg skal holde jul helt alene for 3. år i træk."

Om TUBA
TUBA tilbyder terapi og rådgivning til unge fra familier med alkohol- eller 
stofmisbrug. TUBA har afdelinger i 29 afdelinger over hele landet og havde i 2017 
3198 unge i behandling. VI tilbyder individuel terapi og gruppeterapi og derudover 
online rådgivning i form af chat og brevkasse på www.tuba.dk 
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57,86% 486

42,14% 354

Q1 Glæder du dig til jul i år?
Answered: 840 Skipped: 3

I ALT 840

Ja 

Nej
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SVARVALG BESVARELSER

Ja 

Nej
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11,55% 97

14,88% 125

5,60% 47

67,98% 571

Q4 Har din(e) forældres misbrug fået dig til helt at fravælge at holde
juleaften?

Answered: 840 Skipped: 3

I ALT 840

Ja, en enkelt gang

Ja, en enkelt gang

Ja, en enkelt gang

Ja, en enkelt gang

Ja, en enkelt gang

Ja, en enkelt gang

Ja, en enkelt gang

Ja, få gange

Ja, få gange

Ja, få gange

Ja, få gange

Ja, få gange

Ja, få gange

Ja, få gange

Ja, mange gange

Ja, mange gange

Ja, mange gange

Ja, mange gange

Ja, mange gange

Ja, mange gange

Ja, mange gange

Nej, aldrig

Nej, aldrig

Nej, aldrig

Nej, aldrig

Nej, aldrig

Nej, aldrig

Nej, aldrig
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Ja, en enkelt gang

Ja, få gange

Ja, mange gange

Nej, aldrig
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62,31% 524

33,65% 283

4,04% 34

Q2 Når du tænker tilbage på julen i din barndom, har du så
overvejende positive eller overvejende negative minder? 

Answered: 841 Skipped: 2

I ALT 841

Overvejende
positive

Overvejende
negative

Ikke relevant 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SVARVALG BESVARELSER

Overvejende positive

Overvejende negative

Ikke relevant 
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35,94% 303

6,05% 51

10,44% 88

17,56% 148

30,01% 253

Q5 Skal du holde jul med din drikkende forælder i år?
Answered: 843 Skipped: 0

I ALT 843

Nej, det har jeg

Nej, det har jeg

Nej, det har jeg

Nej, det har jeg

Nej, det har jeg

Nej, det har jeg

Nej, det har jeg
fravalgt

fravalgt

fravalgt

fravalgt

fravalgt

fravalgt

fravalgt

Ja, og det glæder

Ja, og det glæder

Ja, og det glæder

Ja, og det glæder

Ja, og det glæder

Ja, og det glæder

Ja, og det glæder
jeg mig til

jeg mig til

jeg mig til

jeg mig til

jeg mig til

jeg mig til

jeg mig til

Ja, men jeg glæder

Ja, men jeg glæder

Ja, men jeg glæder

Ja, men jeg glæder

Ja, men jeg glæder

Ja, men jeg glæder

Ja, men jeg glæder
mig ikke til det

mig ikke til det

mig ikke til det

mig ikke til det

mig ikke til det

mig ikke til det

mig ikke til det

Min forælder har

Min forælder har

Min forælder har

Min forælder har

Min forælder har

Min forælder har

Min forælder har
ikke længere et

ikke længere et

ikke længere et

ikke længere et

ikke længere et

ikke længere et

ikke længere et
misbrug

misbrug

misbrug

misbrug

misbrug

misbrug

misbrug

Andet (angiv

Andet (angiv

Andet (angiv

Andet (angiv

Andet (angiv

Andet (angiv

Andet (angiv
venligst)

venligst)

venligst)

venligst)

venligst)

venligst)

venligst)
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Nej, det har jeg fravalgt

Ja, og det glæder jeg mig til

Ja, men jeg glæder mig ikke til det

Min forælder har ikke længere et misbrug

Andet (angiv venligst)
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