
 
 

Faktablad – Undersökning bland föräldrar med barn mellan 13–17 år 
 

Norstat har på uppdrag av IQ genomfört en undersökning bland 3 335 föräldrar med 
hemmavarande barn mellan 13–17 år. Undersökningen genomfördes under perioden 
27 mars – 15 april 2019 via en webbpanel. 1401 män respektive 1934 kvinnor deltog. 
 
1. Tror du att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband 
med valborg? 
   Totalt  Män Kvinnor 
Ja, väldigt vanligt  38 procent 30 procent 44 procent 
Ja, ganska vanligt  49 procent 52 procent 47 procent 
Nej, inte så vanligt  10 procent 15 procent   6 procent 
Händer aldrig    1 procent    2 procent   1 procent 
Har ingen uppfattning/Vet ej   2 procent   2 procent     2 procent 
 
2. Tror du att det är vanligt att ditt/dina tonårsbarn dricker alkohol i samband 
med valborg? 
   Totalt Män Kvinnor 
Ja, väldigt vanligt   3 procent   3 procent   4 procent 
Ja, ganska vanligt  10 procent 10 procent   9 procent 
Nej, inte så vanligt  25 procent 28 procent 24 procent 
Händer aldrig  56 procent 54 procent 58 procent 
Har ingen uppfattning/Vet ej   5 procent   5 procent   5 procent 
 
3. Pratar du mer med ditt/dina tonårsbarn om alkohol än vad dina föräldrar 
gjorde med dig när du var tonåring?    
 

Totalt Män Kvinnor 
Ja, mycket mer  38 procent 31 procent 44 procent 
Ja, lite mer   30 procent 33 procent 29 procent 
Varken mer eller mindre  27 procent 30 procent 24 procent 
Nej, lite mindre    2 procent   2 procent   1 procent 
Nej, mycket mindre    1 procent   1 procent     0 procent 
Har ingen uppfattning/Vet ej   2 procent     3 procent    2 procent 
 
4. Tror du att din egen alkoholkonsumtion påverkar ditt/dina tonårsbarns 
inställning till alkohol? 
   Totalt Män Kvinnor 
Ja, i stor utsträckning  23 procent 19 procent 26 procent 
Ja, i ganska stor utsträckning 36 procent 35 procent 36 procent 
Nej, inte i så stor utsträckning 20 procent 26 procent 15 procent 
Nej, inte alls  8 procent 10 procent   7 procent 
Dricker inte alkohol  10 procent   7 procent  12 procent 
Har ingen uppfattning/vet ej   4 procent   4 procent   3 procent 
 



5. Vilken av följande personer tycker du är bäst lämpad att prata med 
tonåringar under 18 år om riskerna med att dricka alkohol? 
  

Totalt Män Kvinnor 
Mamma   28 procent 18 procent 36 procent 
Pappa   20 procent 34 procent   9 procent 
Äldre syskon  12 procent 10 procent 14 procent 
Personal på elevhälsan    8 procent   8 procent   8 procent 
Äldre vänner    7 procent   7 procent   7 procent 
Idrottsledare    5 procent   4 procent   6 procent 
Lärare på skolan    3 procent   3 procent   4 procent 
Jämnåriga vänner    3 procent   3 procent   3 procent 
Annan person    3 procent   3 procent   3 procent 
Andra släktingar    1 procent   2 procent   1 procent 
Har ingen uppfattning/Vet ej   9 procent   9 procent 10 procent 
 
För ytterligare information: 
Karin Hagman, vd på IQ, på telefon 073-392 61 06 alt e-post karin.hagman@iq.se 
 
Pressbild: http://www.mynewsdesk.com/se/iq/images/karin-hagman-vd-iq-1382626 
___________________________________________________________________________________ 
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. 
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