
 
 
Faktablad – undersökning bland tonåringar mellan 14-17 år och föräldrar med barn mellan 13-
17 år 
 
Norstat genomförde, på uppdrag av IQ, en undersökning bland 512 tonåringar mellan 14-17 år, antalet 14-15-
åringar som svarade var 252 och antalet 16-17-åringar var 260. I undersökningen bland tonårsföräldrar med barn 
mellan 13-17 år deltog 3 358 tonårsföräldrar (1498 män och 1860 kvinnor). Undersökningarna genomfördes 
mellan 23 mars - 15 april 2018 via en slumpvis rekryterad webbpanel. 
 
1. Undersökning bland 512 tonåringar mellan 14-17 år 
 
Tror du att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen? 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
Ja, väldigt vanligt  29 procent 25 procent 33 procent  
Ja, ganska vanligt  36 procent 36 procent 37 procent 
Nej, inte så vanligt  24 procent 29 procent 20 procent 
Händer aldrig     2 procent   2 procent   2 procent 
Har ingen uppfattning/Vet ej    8 procent   8 procent   8 procent 
 
Tycker du att det är bra att föräldrar inte bjuder sina barn på alkohol? 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
Ja, väldigt bra   60 procent 63 procent 56 procent 
Ja, ganska bra   25 procent 23 procent 27 procent 
Nej, inte så bra   10 procent   8 procent 12 procent 
Nej, väldigt dåligt    2 procent   3 procent   1 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    4 procent   2 procent   5 procent 
 
Vilken/vilka av följande personer tycker du är bäst lämpade att prata med dig om riskerna med att dricka 
alkohol? (flerval) 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
Föräldrar   72 procent 70 procent 74 procent 
Äldre syskon   53 procent 52 procent 53 procent 
Poliser   30 procent 31 procent 29 procent 
Äldre vänner   27 procent 28 procent 25 procent 
Lärare i skolan   22 procent 23 procent 21 procent 
Jämnåriga vänner  20 procent 17 procent 23 procent 
Idrottsledare/tränare  15 procent 13 procent 18 procent 
Annan personal på skolan  12 procent 10 procent 13 procent 
Annan släkting   10 procent 10 procent 10 procent 
Fältarbetare/nattvandrare    9 procent   7 procent 11 procent 
Annan     4 procent   4 procent   3 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    3 procent   3 procent   4 procent   
 
Tycker du att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol? 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
Ja, väldigt bra   66 procent 63 procent 69 procent 
Ja, ganska bra   25 procent 26 procent 24 procent 
Varken bra eller dåligt    7 procent   9 procent   5 procent 
Nej, ganska dåligt    1 procent   1 procent   0 procent 
Nej, väldigt dåligt    1 procent   1 procent   0 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    1 procent   0 procent   2 procent 
 
Tycker du att det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn? 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
Ja, väldigt bra   72 procent 77 procent 67 procent 
Ja, ganska bra   18 procent 13 procent 22 procent 
Nej, inte så bra     5 procent   6 procent   5 procent 
Nej, väldigt dåligt    3 procent   4 procent   3 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    2 procent   0 procent   3 procent 
 
 
 



Tycker du att det är bra att föräldrar hjälper till med anledningar till att säga nej till alkohol? 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
Ja, väldigt bra   63 procent 67 procent 59 procent 
Ja, ganska bra   24 procent 21 procent 28 procent 
Nej, inte så bra     4 procent   5 procent   4 procent 
Nej, väldigt dåligt    2 procent   2 procent   1 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    6 procent   4 procent   8 procent 
 
Vilka anledningar tror du det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol? (Flerval) 
   Alla 14-15 år 16-17 år 
För att det är spännande  65 procent 67 procent 63 procent 
För att inte känna sig utanför  64 procent 63 procent 64 procent  
För att det gör fester roligare  61 procent 57 procent 66 procent 
För att det är svårt att säga nej  53 procent 55 procent 50 procent 
För att känna sig mer självsäker  46 procent 40 procent 53 procent 
För att känna sig vuxen  46 procent 45 procent 47 procent 
För att det minskar oro och ångest 39 procent 41 procent 37 procent 
För att lättare träffa nya vänner  37 procent 29 procent 44 procent 
För att våga ta kontakt    
med någon man är intresserad av 37 procent 34 procent 42 procent 
För att det är enkelt att få tag i alkohol 24 procent 25 procent 23 procent 
För att det är gott  16 procent 16 procent 17 procent 
För att ens idoler/förebilder gör det 11 procent 12 procent   9 procent 
För att det är ok för ens föräldrar    7 procent   7 procent   6 procent 
Annan anledning     4 procent   4 procent   3 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    4 procent   3 procent   4 procent 
Inget av ovanstående    1 procent   0 procent   1 procent 
 
 
2. Undersökning bland 3 358 föräldrar med barn mellan 13-17 år 
 
Tror du att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen? 
   Alla Män Kvinnor 
Ja, väldigt vanligt  39 procent 31 procent 46 procent  
Ja, ganska vanligt  46 procent 49 procent 43 procent 
Nej, inte så vanligt  11 procent 15 procent   7 procent 
Händer aldrig     2 procent   2 procent   2 procent 
Har ingen uppfattning/Vet ej    3 procent   3 procent   2 procent  
 
Är du orolig att ditt/dina tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen? 
   Alla Män Kvinnor 
Ja, väldigt orolig     7 procent   6 procent   8 procent 
Ja, ganska orolig  27 procent 25 procent 28 procent 
Nej, inte orolig alls  49 procent 57 procent 43 procent 
Har inte haft anledning att reflektera  
över den frågan i samband med detta tillfälle 17 procent 13 procent 21 procent 
 
Tror du att det är vanligt att ditt/dina tonårsbarn dricker alkohol? 
   Alla Män Kvinnor 
Ja, väldigt vanligt    1 procent   2 procent   1 procent 
Ja, ganska vanligt    8 procent   9 procent   7 procent 
Nej, inte så vanligt  40 procent 40 procent 41 procent 
Händer aldrig   48 procent 47 procent 49 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    3 procent   2 procent   3 procent 
 
Vilka anledningar tror du det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol? (Flerval) 
   Alla Män Kvinnor 
För att inte känna sig utanför  74 procent 72 procent 75 procent 
För att det är spännande  68 procent 66 procent 70 procent 
För att det är svårt att säga nej  56 procent 49 procent 61 procent 
För att känna sig vuxen  45 procent 44 procent 47 procent 
För att känna sig mer självsäker  39 procent 32 procent 44 procent 
För att det gör fester roligare  31 procent 36 procent 27 procent 
För att våga ta kontakt     
med någon man är intresserad av 29 procent 31 procent 27 procent 
För att det är enkelt att få tag i alkohol 21 procent 18 procent 23 procent 
För att lättare träffa nya vänner  18 procent 16 procent 19 procent 



För att det minskar oro och ångest 15 procent 14 procent 16 procent 
För att ens idoler/förebilder gör det 13 procent 13 procent 13 procent 
För att det är ok för ens föräldrar    5 procent   6 procent   4 procent 
För att det är gott    4 procent   6 procent   3 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej    4 procent   5 procent   5 procent 
Annan anledning    3 procent   4 procent   3 procent 
Inget av ovanstående    1 procent   1 procent   1 procent 
 
För ytterligare information:  
Karin Hagman, vd IQ telefon 073-392 61 06 alt karin.hagman@iq.se 
 
Pressbild: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder  
____________________________________________________________________   
IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, 
rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett 
fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.   
 
 
 
 
 
 


