
 
Statistik i quizet är hämtad från undersökningen Skolelevers drogvanor 2018, som genomförs av  
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). Se can.se.

1. Hur många elever i årskurs nio anger att de druckit sig berusade innan  
13 års ålder?

1  Runt 20 procent  
X  Runt 5 procent  
2   Runt 2 procent  

2. Är det alltid olagligt att köpa ut alkohol till personer under 20 år?  

1  Ja  
X  Nej, inte om man känner personen man köper ut till 
2  Nej, aldrig. Det är lagligt att köpa ut alkohol till personer över 18 år

3. Vad säger forskning om ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma? 

1  De dricker generellt mindre än ungdomar som inte blir bjudna på alkohol hemma  
X  Många som blir bjudna hemma väljer att avstå helt från alkohol utanför hemmet  
2  De dricker generellt mer än ungdomar som inte blir bjudna på alkohol hemma

4. Idag exponeras många ungdomar för alkoholreklam på nätet.  
Detta trots att alkoholbudskap inte får riktas till personer under en viss  
ålder. Vilken ålder?  

1  18 år 
X  20 år 
2  25 år

5. Redan vid 0,2 promille hos föraren ökar risken för olyckor i trafiken.  
Hur många niondeklassare anger att de åkt bil eller annat motorfordon 
med en berusad förare? 

1  13 procent 
X  25 procent

2  5 procent
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6. Hur många elever i årskurs två på gymnasiet uppger att de intensiv
konsumerar alkohol (dricker minst fyra stora burkar starköl/en hel flaska 
vin eller motsvarande mängd ren alkohol i andra drycker under ett och 
samma tillfälle) minst en gång i månaden? 

1  Nästan var fjärde elev 
X  En av tio  
2   Varannan elev

7. Varifrån får oftast tonåringar alkohol?

1  Från sina föräldrar   
X  Från någon äldre de känner, t.ex. kompis, flick-/pojkvän 
2  Från langare de inte känner

8. Av de niondeklassare som anger att de druckit alkohol de senaste  
12 månaderna uppger hälften att de råkat ut för något alkoholrelaterat 
problem. Hur stor andel av tjejerna som druckit alkohol uppger att de 
blivit filmade eller fotade i en pinsam/kränkande situation? 

1  Ungefär en av fem

X  Drygt en av tio   
2  Nästan en av fyra

9. Hur stor andel av eleverna i nionde klass respektive tvåan på gym
nasiet anger att de druckit någon form av illegal alkohol (hembränt eller 
någon form av smugglad alkohol) under det senaste året?  

1  Drygt var fjärde niondeklassare och nära hälften av alla gymnasieungdomar  
X  Var femte, både bland ungdomarna i nian och gymnasiet   
2  Ungefär var tionde elev i nian och var tredje bland ungdomar i gymnasiet

10. Vad stämmer om ungdomar som vuxit upp i ett hem där missbruk 
förekommer?*

1  De konsumerar generellt mindre alkohol än andra ungdomar  
X  De konsumerar generellt mer alkohol än andra ungdomar  
2   Det finns inga skillnader i konsumtionsmönster mellan ungdomar som vuxit upp i en  

missbruksmiljö och ungdomar som inte har det. 

*Från undersökningen Skolevers drogvanor 2017, CAN


