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Om publikationen 
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Spelproblem kan skada såväl relationer som ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som har 
spelproblem, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Spel om pengar är en folkhälsofråga. Därför behöver spelproblemen förebyggas.  

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd om spel om pengar och förebyggande arbete av spelproblem, med ett 
särskilt fokus på barn och unga. Det utifrån ungas rätt till god hälsa enligt barnkonventionen samt kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen (SoL 
2001:453) att aktivt förebygga spelproblem bland unga. Denna tabellsammanställning som presenterar resultaten från en befolkningsundersökning bland 
unga 16–19 år och föräldrar till unga i samma ålder, är en del av kunskapsstödet. 

Tabellsammanställningen är ett komplement till rapporten Unga och spel om pengar. Resultat från en undersökning om spel om pengar bland unga 16–19 
år och föräldrar 2021 och den är skriven för personer som behöver kunskap inom spelområdet, till exempel de som arbetar med planering, samordning 
eller förebyggande arbete inom myndigheter, kommuner, regioner, spelbolag och föreningar. Tabellsammanställningen är också skriven för personer som 
arbetar med unga i olika sammanhang som skola, socialtjänst och föreningsliv. Tabellsammanställningen kan också användas som underlag för 
kunskapsstöd och remissvar. Robin Nilsson har varit ansvarig för tabellsammanställningen. Anna Månsdotter är ansvarig enhetschef. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Josefin Jonsson, tf avdelningschef 
Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten   
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Ungdomarnas svar 
Om tabellerna för ungdomar 
I detta kapitel presenteras tabeller för ungas bakgrund, spelvanor, spelproblem, närståendes spelproblem, åsikt om åldersgräns och avsikt att spela samt 
spelreklam. I kapitlet presenteras även om unga upplever konflikter i hemmet kopplat till spel om pengar och dataspelande, ungas hälsa, ungas vanor av 
ANT och dataspel, och ungas relationer till sina föräldrar efter kön, ålder, någon grad av spelproblem och problemspelande. Om det saknas värden för 
undergrupper i en tabell beror det på att det är för få svar för att publicera värdena. Det framkommer i sådana fall även i tabellens fotnot.   
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Ungdomarnas bakgrund 

Tabell 1. Antal svar, andel i procent och p-värde utifrån chi2-test om ungas kön, boendesituation, födelseland, gymnasiebehörighet och funktionsnedsättning efter 
åldersgrupp 

Bakgrund 16–17 år 18–19 år P-värde 

Tjej 48 49 0,805 

Bor med föräldrar 97 88 0,001 

Andra vuxna i hushållet 2 2 0,224 

Bor ensam 1 4 0,001 

Bor med partner 3 7 0,001 

Bor med vänner såsom i studentkorridor eller liknande 2 4 0,001 

Född i Sverige  85 84 0,252 

Gymnasiebehörighet 83 81 0,292 

Funktionsnedsättning 16 12 0,003 

Antal svar 1 764 1 440  
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Tabell 2. Antal svar, andel i procent och p-värde utifrån chi2-test om ungas boendesituation, födelseland, gymnasiebehörighet och funktionsnedsättning efter kön 

Bakgrund Tjejer Killar  P-värde  

Bor med föräldrar 93 93 0,544  

Andra vuxna i hushållet 2 3 0,094  

Bor ensam 2 2 0,760  

Bor med partner 6 3 0,001  

Bor med vänner såsom i studentkorridor eller liknande 2 2 0,874  

Född i Sverige  84 85 0,810  

Gymnasiebehörighet 84 80 0,001  

Funktionsnedsättning 15 13 0,395  

Antal svar 1 558 1 655   

 

Tabell 3 Antal svar, andel i procent och p-värde utifrån chi2-test av unga som har gymnasiebehörighet efter åldersgrupp 

Gymnasiebehörighet 16–17 år 18–19 år P-värde 

Har gymnasiebehörighet 83 81 0,292 

Antal svar 1 764 1 440  
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Tabell 4. Andel i procent och antal svar om ungas huvudsakliga sysselsättning efter kön, åldersgrupp och totalt 

Sysselsättning Tjejer Killar 16–17 år 18–19 år Totalt 

Anställd  12 11 1 24 11 

Studerar 84 83 96 68 83 

Arbetslös, 
aktivitetsersättning eller 
långtidssjukskriven 

3 3 1 5 3 

Antal svar 1 558 1 655 1 761 1 438 3 199 

 

Tabell 5. Andel i procent och antal svar om ungas inkomstgrupp efter kön och åldersgrupp 

Inkomst Tjejer Killar 16–17 år 18–19 år 

Låg 20 21 19 23 

Medelhög 54 52 53 54 

Hög 26 27 28 24 

Antal svar 1 558 1 655 1 761 1 438 

  



 

11 

Spelat om pengar 

Tabell 6. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har spelat om pengar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Spelfrekvens Killar  
 16–17 år (KI) 

Killar 
 18–19 år (KI) 

Killar 
 Totalt (KI) 

Tjejer 
 16–17 år (KI) 

Tjejer 
 18–19 år (KI) 

Tjejer 
 Totalt (KI) 

Ålder 
 16–17 år (KI) 

Ålder 
 18–19 år (KI) 

Ålder 
 Totalt (KI) 

Veckovis (online) 5,2 
(3,7–6,7) 

4,3 
(2,7–5,9) 

4,8 
(3,7–5,9) 

1,5 
(0,7–2,4) 

1,0 
(0,3–1,8) 

1,3 
(0,7–1,9) 

3,4 
(2,6–4,3) 

2,7 
(1,8–3,6) 

3,1 
(2,5–3,7) 

Veckovis (landbaserat) 2,6 
(1,5–3,7) 

1,5 
(0,5–2,5) 

2,1 
(1,4–2,9) 

1,3 
(0,5–2,1) 

- (a) 0,9 
(0,4–1,4) 

2,0 
(1,3–2,7) 

1,0 
(0,4–1,5) 

1,5 
(1,1–2,0) 

Veckovis (exklusive lotter) 5,9 
(4,3–7,6) 

4,9 
(3,1–6,6) 

5,5 
(4,3–6,7) 

2,7 
(1,6–3,8) 

1,3 
(0,4–2,2) 

2,1 
(1,3–2,8) 

4,4 
(3,4–5,4) 

3,1 
(2,1–4,1) 

3,8 
(3,1–4,5) 

Veckovis (totalt) 6,1 
(4,5–7,8) 

4,9 
(3,1–6,6) 

5,6 
(4,4–6,8) 

2,8 
(1,7–3,9) 

1,5 
(0,6–2,5) 

2,2 
(1,5–3,0) 

4,5 
(3,5–5,5) 

3,2 
(2,2–4,3) 

3,9 
(3,2–4,7) 

Månadsvis (online) 8,9 
(7,0–10,8) 

12,9 
(10,3–15,6) 

10,7 
(9,1–12,3) 

2,9 
(1,8–4,1) 

1,8 
(0,8–2,8) 

2,4 
(1,7–3,2) 

6,0 
(4,9–7,1) 

7,5 
(6,0–9,0) 

6,7 
(5,8–7,6) 

Månadsvis (landbaserat) 4,3 
(2,9–5,7) 

4,4 
(2,8–6,0) 

4,3 
(3,3–5,4) 

2,1 
(1,1–3,0) 

0,9 
(0,2–1,6) 

1,5 
(0,9–2,2) 

3,2 
(2,3–4,1) 

2,7 
(1,8–3,6) 

3,0 
(2,4–3,6) 

Månadsvis (totalt) 10,4 
(8,4–12,5) 

14,2 
(11,4–16,9) 

12,1 
(10,4–13,8) 

4,8 
(3,3–6,2) 

2,6 
(1,4–3,8) 

3,8 
(2,8–4,7) 

7,7 
(6,4–9,0) 

8,5 
(7,0–10,1) 

8,1 
(7,1–9,1) 

Senaste året (online) 24,6 
(21,7–27,5) 

40,9 
(37,0–44,9) 

31,9 
(29,5–34,3) 

16,0 
(13,7–18,4) 

15,4 
(12,8–18,1) 

15,8 
(14,0–17,5) 

20,5 
(18,6–22,3) 

28,5 
(26,1–31,0) 

24,1 
(22,6–25,6) 

Senaste året (landbaserat) 25,6 
(22,7–28,5) 

34,4 
(30,6–38,2) 

29,5 
(27,2–31,9) 

20,5 
(17,9–23,0) 

27,5 
(24,3–30,7) 

23,7 
(21,6–25,7) 

23,1 
(21,2–25,1) 

31,1 
(28,6–33,6) 

26,7 
(25,1–28,3) 

Senaste året (totalt) 38,4 
(35,1–41,6) 

51,5 
(47,5–55,5) 

44,2 
(41,7–46,8) 

29,1 
(26,2–32,0) 

32,8 
(29,4–36,1) 

30,7 
(28,5–32,9) 

33,9 
(31,7–36,1) 

42,4 
(39,7–45,1) 

37,7 
(36,0–39,4) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 7. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har spelat om pengar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Spelfrekvens PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 19,7 
(11,6–27,8) 

15,4 
(8,4–22,4) 

17,4 
(12,1–22,7) 

32,4 
(17,8–47,0) 

17,8 
(5,5–30,0) 

25 
(15,3–34,6) 

Veckovis (landbaserat) 17,9 
(9,9–25,9) 

5,8 
(1,2–10,4) 

11,4 
(6,8–15,9) 

33,1 
(18,4–47,9) 

- (a) 22 
(12,7–31,4) 

Veckovis (exklusive lotter) 24,4 
(15,7–33,2) 

17,7 
(10,2–25,2) 

20,8 
(15,1–26,5) 

33,1 
(18,4–47,9) 

23,9 
(10,0–37,9) 

28,5 
(18,3–38,6) 

Veckovis (totalt) 25,4 
(16,5–34,3) 

18,8 
(11,1–26,6) 

21,8 
(16,0–27,7) 

35,3 
(20,4–50,2) 

26,9 
(12,4–41,5) 

31,1 
(20,6–41,5) 

Månadsvis (online) 33,7 
(24,2–43,2) 

40,8 
(31,3–50,4) 

37,6 
(30,8–44,3) 

45,6 
(30,3–60,9) 

58,7 
(42,4–75,0) 

52,2 
(41,1–63,4) 

Månadsvis (landbaserat) 22,7 
(14,1–31,4) 

16,6 
(9,5–23,8) 

19,4 
(13,9–25,0) 

35,2 
(20,3–50,2) 

22,8 
(9,3–36,4) 

29,0 
(18,8–39,1) 

Månadsvis (totalt) 44,1 
(34,1–54,0) 

46,0 
(36,3–55,7) 

45,1 
(38,1–52,1) 

52,4 
(37,1–67,7) 

65,0 
(49,3–80,8) 

58,8 
(47,8–69,8) 

Senaste året (online) 77,2 
(69,1–85,4) 

91,3 
(86,0–96,6) 

84,9 
(80,1–89,6) 

83,6 
(72,8–94,3) 

93,7 
(85,1–102,2) 

88,7 
(81,8–95,5) 

Senaste året (landbaserat) 66,5 
(57,1–75,9) 

69,5 
(60,4–78,6) 

68,1 
(61,6–74,7) 

67,8 
(53,8–81,8) 

69,9 
(54,7–85,1) 

68,9 
(58,6–79,1) 

Senaste året (totalt) 100,0 
(100,0–100,0) 

100,0 
(100,0–100,0) 

100,0 
(100,0–100,0) 

100,0 
(100,0–100,0) 

100,0 
(100,0–100,0) 

100,0 
(100,0–100,0) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna 
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Ungas spelformer 

Tabell 8. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har spelat på lotterier online efter kön, åldersgrupp och totalt 

Lotterier online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 14,6 
(12,1–17,0) 

10,7 
(8,0–13,3) 

12,8 
(11,0–14,6) 

13,2 
(10,9–15,5) 

9,8 
(7,5–12,1) 

11,7 
(10,0–13,3) 

13,9 
(12,2–15,6) 

10,3 
(8,5–12,0) 

12,3 
(11,0–13,5) 

Inte de senaste 12 månaderna 75,6 
(72,7–78,6) 

70,7 
(67,0–74,4) 

73,4 
(71,1–75,7) 

77,4 
(74,6–80,1) 

79,5 
(76,5–82,5) 

78,3 
(76,3–80,4) 

76,5 
(74,4–78,5) 

75,0 
(72,5–77,4) 

75,8 
(74,2–77,3) 

En gång i månaden eller mer sällan 8,4 
(6,6–10,3) 

15,7 
(12,8–18,6) 

11,7 
(10,0–13,4) 

8,8 
(7,0–10,6) 

10,2 
(8,0–12,4) 

9,4 
(8,0–10,8) 

8,6 
(7,3–9,9) 

13,0 
(11,2–14,8) 

10,6 
(9,5–11,7) 

Flera gånger i månaden 0,7 
(0,1–1,3) 

2,6 
(1,3–3,9) 

1,5 
(0,9–2,2) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,5 
(0,2–0,9) 

1,6 
(0,9–2,3) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Flera gånger i veckan 0,7 
(0,1–1,2) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Antal svar 866 611 1 477 968 754 1 722 1 834 1 365 1 993 199 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 9. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på lotterier online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Lotterier online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,3 
(5,7–18,9) 

5,2 
(0,6–9,8) 

8,5 
(4,5–12,4) 

12,5 
(2,0–23,0) 

- (a) 8,6 
(2,4–14,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 56,1 
(46,1–66,1) 

51,6 
(41,9–61,3) 

53,7 
(46,7–60,7) 

54,5 
(39,2–69,8) 

46,3 
(29,9–62,6) 

50,4 
(39,2–61,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 19,9 
(11,9–27,8) 

31,2 
(22,2–40,2) 

26,0 
(19,9–32,1) 

- (a) 30,8 
(15,3–46,2) 

21,2 
(11,8–30,6) 

Flera gånger i månaden - (a) 9,8 
(3,9–15,7) 

7,4 
(3,6–11,3) 

- (a) 15,7 
(3,7–27,7) 

10,5 
(3,5–17,6) 

Flera gånger i veckan 7,1 
(2,0–12,2) 

- (a) 4,4 
(1,5–7,3) 

16,3 
(5,0–27,6) 

- (a) 9,3 
(3,0–15,5) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 10. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserade lotterier efter kön, inkomst och totalt 

Lotterier landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,6 
(11,2–16,0) 

10,8 
(8,1–13,4) 

12,3 
(10,6–14,1) 

12,7 
(10,4–14,9) 

9,8 
(7,4–12,1) 

11,3 
(9,7–13,0) 

13,1 
(11,5–14,8) 

10,3 
(8,5–12,1) 

11,9 
(10,6–13,1) 

Inte de senaste 12 månaderna 71,2 
(68,1–74,3) 

69,4 
(65,7–73,2) 

70,4 
(68,0–72,8) 

71,9 
(68,9–74,8) 

67,0 
(63,6–70,5) 

69,7 
(67,4–71,9) 

71,5 
(69,4–73,6) 

68,3 
(65,7–70,8) 

70,0 
(68,4–71,7) 

En gång i månaden eller mer sällan 14,6 
(12,2–16,9) 

19,1 
(15,9–22,2) 

16,6 
(14,7–18,5) 

14,9 
(12,7–17,1) 

22,7 
(19,7–25,7) 

18,4 
(16,6–20,2) 

14,7 
(13,1–16,4) 

20,8 
(18,6–23,0) 

17,5 
(16,1–18,8) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

- (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

0,3 
(0,1–0,5) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,4 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 861 609 1 470 966 752 1 718 1 827 1 361 3 188 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 11. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserade lotterier efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Lotterier landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,5 
(5,5–19,5) 

6,6 
(1,4–11,9) 

9,3 
(5,0–13,6) 

13,0 
(2,2–23,9) 

- (a) 10,5 
(3,5–17,4) 

Inte de senaste 12 månaderna 55,0 
(44,8–65,1) 

60,9 
(51,4–70,4) 

58,2 
(51,3–65,2) 

53,4 
(37,8–68,9) 

53,8 
(37,4–70,2) 

53,6 
(42,3–64,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 24,7 
(15,9–33,5) 

28,1 
(19,4–36,9) 

26,6 
(20,4–32,8) 

15,5 
(4,6–26,4) 

30,8 
(15,3–46,3) 

23,3 
(13,6–33,0) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 7,8 
(2,2–13,4) 

- (a) 4,6 
(1,6–7,6) 

18,1 
(5,8–30,4) 

- (a) 10,4 
(3,5–17,3) 

Antal svar 98 107 205 42 38 80 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 12. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på lotter veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på lotter Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 0,7 
(0,1–1,2) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,4 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Veckovis (totalt) 0,9 
(0,3–1,6) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,2) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,7) 

0,7 
(0,3–1,1) 

- (a) 0,5 
(0,3–0,8) 

Månadsvis (online) 1,4 
(0,6–2,1) 

2,9 
(1,6–4,3) 

2,1 
(1,3–2,8) 

0,6 
(0,1–1,2) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

1,0 
(0,5–1,5) 

1,8 
(1,0–2,5) 

1,4 
(0,9–1,8) 

Månadsvis (inte online) 0,7 
(0,1–1,2) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,6 
(0,2–0,9) 

0,6 
(0,2–1,0) 

0,6 
(0,2–1,1) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Månadsvis (totalt) 1,6 
(0,8–2,5) 

3,3 
(1,9–4,7) 

2,4 
(1,6–3,2) 

0,8 
(0,2–1,5) 

1,0 
(0,2–1,8) 

0,9 
(0,4–1,4) 

1,2 
(0,7–1,8) 

2,2 
(1,4–3,0) 

1,7 
(1,2–2,1) 

Senaste året (online) 9,8 
(7,8–11,8) 

18,6 
(15,5–21,6) 

13,7 
(11,9–15,5) 

9,4 
(7,5–11,2) 

10,7 
(8,4–12,9) 

10,0 
(8,5–11,4) 

9,6 
(8,2–10,9) 

14,7 
(12,8–16,7) 

11,9 
(10,8–13,1) 

Senaste året (inte online) 15,1 
(12,7–17,5) 

19,6 
(16,4–22,8) 

17,1 
(15,2–19,1) 

15,3 
(13,1–17,6) 

23,1 
(20,1–26,1) 

18,8 
(17,0–20,7) 

15,2 
(13,6–16,9) 

21,3 
(19,1–23,5) 

18,0 
(16,6–19,3) 

Senaste året (totalt) 20,4 
(17,7–23,1) 

29,3 
(25,6–32,9) 

24,4 
(22,2–26,6) 

19,1 
(16,6–21,6) 

26,6 
(23,4–29,7) 

22,5 
(20,5–24,5) 

19,8 
(18,0–21,6) 

28,0 
(25,5–30,4) 

23,5 
(22,0–25,0) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 13. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på lotter veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat på lotter PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 7,1 
(2,0–12,2) 

- (a) 4,4 
(1,5–7,3) 

16,3 
(5,0–27,6) 

- (a) 9,3 
(3,0–15,5) 

Veckovis (inte online) 7,7 
(2,1–13,2) 

- (a) 4,5 
(1,6–7,5) 

17,7 
(5,6–29,8) 

- (a) 10,3 
(3,4–17,1) 

Veckovis (totalt) 10,6 
(4,3–16,8) 

- (a) 7,0 
(3,4–10,7) 

24,4 
(11,0–37,7) 

- (a) 14,8 
(6,9–22,6) 

Månadsvis (online) 11,7 
(5,1–18,3) 

12,0 
(5,5–18,5) 

11,9 
(7,2–16,5) 

21,5 
(8,9–34,2) 

18,1 
(5,5–30,7) 

19,8 
(10,9–28,7) 

Månadsvis (inte online) 7,7 
(2,1–13,2) 

- (a) 5,9 
(2,6–9,1) 

17,7 
(5,6–29,8) 

- (a) 12,5 
(5,1–19,9) 

Månadsvis (totalt) 14,0 
(6,8–21,1) 

14,6 
(7,6–21,7) 

14,3 
(9,3–19,3) 

26,7 
(13,0–40,5) 

21,1 
(7,7–34,6) 

23,9 
(14,3–33,5) 

Senaste året (online) 31,6 
(22,2–40,9) 

43,2 
(33,5–52,8) 

37,9 
(31,1–44,7) 

33,0 
(18,6–47,4) 

48,9 
(32,5–65,3) 

41,0 
(30,0–52,1) 

Senaste året (inte online) 32,0 
(22,5–41,4) 

32,5 
(23,4–41,6) 

32,2 
(25,7–38,8) 

32,9 
(18,4–47,4) 

38,2 
(22,1–54,3) 

35,6 
(24,8–46,4) 

Senaste året (totalt) 47,9 
(37,8–57,9) 

55,5 
(45,9–65,2) 

52,0 
(45,1–59,0) 

43,8 
(28,6–59,0) 

56,9 
(40,7–73,0) 

50,4 
(39,2–61,6) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 14. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på bingo online efter kön, inkomst och totalt 

Bingo online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 14,4 
(12,0–16,9) 

11,1 
(8,4–13,8) 

12,9 
(11,1–14,8) 

13,0 
(10,8–15,3) 

9,8 
(7,5–12,1) 

11,6 
(10,0–13,2) 

13,8 
(12,1–15,4) 

10,5 
(8,7–12,2) 

12,3 
(11,1–13,5) 

Inte de senaste 12 månaderna 83,3 
(80,7–86,0) 

86,4 
(83,5–89,3) 

84,7 
(82,8–86,7) 

84,0 
(81,6–86,4) 

87,7 
(85,2–90,2) 

85,7 
(83,9–87,4) 

83,7 
(81,8–85,5) 

87,1 
(85,1–89,0) 

85,2 
(83,9–86,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,8 
(0,9–2,8) 

1,6 
(0,5–2,6) 

1,7 
(1,0–2,4) 

2,6 
(1,6–3,6) 

2,3 
(1,2–3,4) 

2,5 
(1,7–3,2) 

2,2 
(1,5–2,9) 

1,9 
(1,2–2,7) 

2,1 
(1,6–2,6) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) 0,6 
(0,1–1,0) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,4 
(0,0–0,8) 

0,4 
(0,2–0,7) 

Antal svar 862 609 1 471 969 752 1 721 1 831 1 361 3 192 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 15. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på bingo online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Bingo online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 17,8 
(10,0–25,7) 

6,1 
(1,2–11,0) 

11,4 
(6,9–15,9) 

22,2 
(9,1–35,3) 

- (a) 15,9 
(7,8–24,0) 

Inte de senaste 12 månaderna 66,0 
(56,2–75,7) 

83,0 
(75,5–90,6) 

75,3 
(69,1–81,4) 

60,2 
(44,9–75,5) 

71,2 
(56,3–86,1) 

65,8 
(55,1–76,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 10,7 
(4,0–17,5) 

5,9 
(1,1–10,7) 

8,1 
(4,0–12,2) 

- (a) - (a) 8,4 
(1,7–15,1) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 5,5 
(0,7–10,2) 

- (a) 4,3 
(1,3–7,2) 

12,8 
(2,1–23,4) 

- (a) 8,9 
(2,5–15,3) 

Antal svar 99 107 206 42 38 80 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 16. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserat bingo efter kön, inkomst och totalt 

Bingo landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,7 
(11,3–16,2) 

11,1 
(8,4–13,8) 

12,6 
(10,8–14,4) 

11,8 
(9,7–14,0) 

9,6 
(7,3–11,9) 

10,8 
(9,2–12,4) 

12,8 
(11,2–14,5) 

10,4 
(8,6–12,2) 

11,7 
(10,5–12,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 83,4 
(80,8–86,0) 

86,9 
(84,1–89,8) 

85,0 
(83,1–86,9) 

84,6 
(82,2–87,0) 

86,5 
(83,9–89,1) 

85,5 
(83,7–87,2) 

84,0 
(82,2–85,8) 

86,7 
(84,8–88,7) 

85,2 
(83,9–86,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,3 
(1,3–3,3) 

1,9 
(0,8–3,0) 

2,1 
(1,4–2,9) 

3,0 
(2,0–4,1) 

3,7 
(2,3–5,0) 

3,3 
(2,5–4,2) 

2,7 
(1,9–3,4) 

2,8 
(1,9–3,7) 

2,7 
(2,2–3,3) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 0,6 
(0,0–1,1) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 862 608 1 470 967 749 1 716 1 829 1 357 3 186 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 17. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserat bingo efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Bingo landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,8 
(6,1–19,4) 

6,6 
(1,3–11,8) 

9,4 
(5,2–13,6) 

18,8 
(6,6–30,9) 

- (a) 13,2 
(5,7–20,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 70,3 
(61,0–79,5) 

87,4 
(80,7–94,1) 

79,6 
(73,9–85,3) 

62,9 
(47,8–78,1) 

86,6 
(75,2–98,0) 

75,0 
(65,2–84,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 10,1 
(4,0–16,2) 

5,2 
(0,9–9,5) 

7,5 
(3,8–11,1) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 6,8 
(1,5–12,1) 

- (a) 3,1 
(0,6–5,6) 

15,9 
(4,1–27,7) 

- (a) 7,8 
(1,7–13,9) 

Antal svar 99 107 206 42 38 80 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 18. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på bingo veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på bingo Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) 0,6 
(0,1–1,0) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,4 
(0,0–0,8) 

0,4 
(0,2–0,6) 

Veckovis (inte online) 0,6 
(0,0–1,1) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Veckovis (totalt) 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,2) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,5 
(0,2–0,9) 

0,4 
(0,0–0,8) 

0,5 
(0,2–0,8) 

Månadsvis (online) - (a) 0,9 
(0,1–1,7) 

0,6 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,6 
(0,1–1,0) 

0,5 
(0,2–0,7) 

Månadsvis (inte online) 0,6 
(0,0–1,1) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Månadsvis (totalt) 0,7 
(0,1–1,3) 

0,9 
(0,1–1,7) 

0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,6 
(0,2–1,0) 

0,6 
(0,2–1,1) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Senaste året (online) 2,2 
(1,1–3,3) 

2,4 
(1,2–3,7) 

2,3 
(1,5–3,1) 

3,0 
(1,8–4,1) 

2,5 
(1,4–3,6) 

2,7 
(1,9–3,5) 

2,6 
(1,8–3,3) 

2,5 
(1,6–3,3) 

2,5 
(2,0–3,1) 

Senaste året (inte online) 2,8 
(1,7–3,9) 

1,9 
(0,8-3,0) 

2,4 
(1,6–3,2) 

3,5 
(2,4–4,7) 

3,9 
(2,5–5,3) 

3,7 
(2,8–4,6) 

3,2 
(2,4–4,0) 

2,9 
(2,0–3,7) 

3,0 
(2,4–3,6) 

Senaste året (totalt) 4,7 
(3,2–6,1) 

4,1 
(2,5–5,7) 

4,4 
(3,3–5,5) 

5,7 
(4,2–7,2) 

5,8 
(4,1–7,5) 

5,8 
(4,7–6,9) 

5,2 
(4,1–6,2) 

5,0 
(3,8–6,1) 

5,1 
(4,3–5,9) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 19. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på bingo veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat på bingo PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 5,4 
(0,7–10,1) 

- (a) 4,2 
(1,3–7,2) 

12,5 
(2,1–22,9) 

- (a) 8,8 
(2,5–15,2) 

Veckovis (inte online) 6,7 
(1,5–12,0) 

- (a) 3,1 
(0,6-5,6) 

15,6 
(4,0–27,2) 

- (a) 7,7 
(1,7–13,7) 

Veckovis (totalt) 6,7 
(1,5–12,0) 

- (a) 4,8 
(1,7–8,0) 

15,6 
(4,0–27,2) 

- (a) 10,4 
(3,5–17,2) 

Månadsvis (online) 5,4 
(0,7–10,1) 

5,0 
(0,6–9,3) 

5,2 
(2,0–8,4) 

12,5 
(2,1–22,9) 

- (a) 9,8 
(3,2–16,4) 

Månadsvis (inte online) 6,7 
(1,5–12,0) 

- (a) 3,5 
(0,9–6,1) 

15,6 
(4,0–27,2) 

- (a) 7,7 
(1,7–13,7) 

Månadsvis (totalt) 6,7 
(1,5–12,0) 

5,8 
(1,2–10,4) 

6,2 
(2,8–9,7) 

15,6 
(4,0–27,2) 

- (a) 11,3 
(4,2–18,4) 

Senaste året (online) 16,0 
(8,2–23,8) 

10,9 
(4,6–17,2) 

13,2 
(8,3–18,2) 

17,2 
(5,4–29,1) 

18,9 
(5,7–32,1) 

18,1 
(9,3–26,9) 

Senaste året (inte online) 16,8 
(9,2–24,4) 

6,0 
(1,5–10,6) 

11,0 
(6,6–15,3) 

17,9 
(5,7–30,1) 

- (a) 11,7 
(4,3–19,0) 

Senaste året (totalt) 23,9 
(15,1–32,8) 

14,8 
(7,9–21,8) 

19,0 
(13,4–24,6) 

22,7 
(9,5–35,9) 

18,9 
(5,7–32,1) 

20,8 
(11,5–30,0) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 20. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på sportspel online efter kön, inkomst och totalt 

Sportspel online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 11,5 
(9,2–13,8) 

8,2 
(5,8–10,6) 

10,0 
(8,4–11,7) 

12,5 
(10,3–14,8) 

9,3 
(7,0–11,6) 

11,1 
(9,5–12,7) 

12,0 
(10,4–13,6) 

8,8 
(7,1–10,4) 

10,5 
(9,4–11,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 73,5 
(70,5–76,6) 

65,2 
(61,4–69,1) 

69,8 
(67,4–72,2) 

83,7 
(81,2–86,1) 

87,2 
(84,7–89,8) 

85,3 
(83,5–87,1) 

78,4 
(76,5–80,4) 

76,0 
(73,6–78,4) 

77,3 
(75,8–78,9) 

En gång i månaden eller mer sällan 8,0 
(6,2–9,9) 

17,1 
(14,1–20,1) 

12,1 
(10,4–13,8) 

2,4 
(1,4–3,4) 

2,9 
(1,7–4,1) 

2,6 
(1,9–3,4) 

5,3 
(4,2–6,3) 

10,2 
(8,5–11,9) 

7,5 
(6,5–8,4) 

Flera gånger i månaden 2,8 
(1,8–3,9) 

6,2 
(4,3–8,1) 

4,3 
(3,3–5,4) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

1,8 
(1,2–2,4) 

3,2 
(2,2–4,2) 

2,4 
(1,9–3,0) 

Flera gånger i veckan 4,1 
(2,8–5,5) 

3,2 
(1,8–4,7) 

3,7 
(2,7–4,7) 

0,8 
(0,2–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

2,5 
(1,7–3,3) 

1,9 
(1,1–2,6) 

2,2 
(1,7–2,8) 

Antal svar 857 604 1 461 964 749 1 713 1 821 1 353 3 174 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 21. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på sportspel online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Sportspel online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,9 
(1,2–10,6) 

- (a) 3,4 
(0,9–5,9) 

- (a) - (a) - (a) 

Inte de senaste 12 månaderna 48,7 
(38,5–58,8) 

40,4 
(30,8–50,0) 

44,1 
(37,2–51,1) 

34,2 
(19,6–48,8) 

41,3 
(24,9–57,8) 

37,9 
(26,8–49,0) 

En gång i månaden eller mer sällan 22,2 
(13,7–30,7) 

34,7 
(25,5–44,0) 

29,1 
(22,7–35,5) 

26,2 
(12,0–40,3) 

25,6 
(11,8–39,4) 

25,9 
(16,1–35,7) 

Flera gånger i månaden 7,2 
(2,3–12,0) 

13,4 
(6,8–20,1) 

10,6 
(6,3–14,9) 

- (a) 20,6 
(7,5–33,8) 

14,8 
(6,8–22,7) 

Flera gånger i veckan 16,0 
(8,5–23,6) 

10,1 
(4,4–15,9) 

12,8 
(8,2–17,5) 

26,2 
(12,1–40,4) 

- (a) 19,1 
(10,3–27,9) 

Antal svar 98 107 205 41 38 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 22. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserat sportspel efter kön, inkomst och totalt 

Sportspel landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 14,7 
(12,2–17,2) 

10,2 
(7,6–12,8) 

12,7 
(10,9–14,5) 

12,6 
(10,4–14,8) 

9,3 
(7,0–11,6) 

11,1 
(9,5–12,7) 

13,7 
(12,0–15,4) 

9,8 
(8,0–11,5) 

11,9 
(10,7–13,1) 

Inte de senaste 12 månaderna 80,6 
(77,8–83,3) 

80,2 
(77,0–83,5) 

80,4 
(78,3–82,5) 

85,5 
(83,2–87,9) 

89,5 
(87,1–91,9) 

87,3 
(85,6–89,0) 

83,0 
(81,1–84,8) 

84,7 
(82,7–86,8) 

83,8 
(82,4–85,1) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,8 
(1,6–3,9) 

7,2 
(5,2–9,2) 

4,8 
(3,7–5,9) 

0,9 
(0,2–1,5) 

1,2 
(0,4–2,1) 

1,0 
(0,5–1,6) 

1,8 
(1,2–2,5) 

4,3 
(3,2–5,4) 

3,0 
(2,3–3,6) 

Flera gånger i månaden - (a) 1,5 
(0,5–2,4) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

0,8 
(0,3–1,3) 

0,5 
(0,3–0,8) 

Flera gånger i veckan 1,5 
(0,7–2,4) 

- (a) 1,2 
(0,7–1,8) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

1,1 
(0,6–1,7) 

0,4 
(0,1–0,8) 

0,8 
(0,5–1,2) 

Antal svar 854 607 1 461 964 749 1 713 1 818 1 356 3 174 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 23. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserat sportspel efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Sportspel landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,2 
(4,0–16,4) 

- (a) 6,7 
(3,1–10,4) 

13,4 
(3,0–23,8) 

- (a) 7,9 
(2,1–13,8) 

Inte de senaste 12 månaderna 64,4 
(54,7–74,2) 

70,4 
(61,4–79,3) 

67,7 
(61,1–74,2) 

46,7 
(31,2–62,1) 

60,0 
(43,8–76,1) 

53,4 
(42,1–64,6) 

En gång i månaden eller mer sällan 11,9 
(5,2–18,6) 

19,1 
(11,5–26,7) 

15,8 
(10,7–20,9) 

15,5 
(3,9–27,1) 

26,7 
(12,3–41,1) 

21,1 
(11,9–30,4) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) 3,4 
(0,9–5,9) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 11,7 
(5,1–18,2) 

- (a) 6,4 
(3,0–9,8) 

22,2 
(9,2–35,3) 

- (a) 12,5 
(5,1–19,9) 

Antal svar 99 106 205 42 37 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 24. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på sportspel veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och 
totalt 

Spelat på sportspel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 4,1 
(2,7–5,4) 

3,2 
(1,8–4,6) 

3,7 
(2,7–4,6) 

0,8 
(0,2–1,3) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

2,5 
(1,7–3,2) 

1,8 
(1,1–2,6) 

2,2 
(1,7–2,7) 

Veckovis (inte online) 1,5 
(0,7–2,3) 

- (a) 1,2 
(0,6–1,8) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

1,1 
(0,6–1,6) 

0,4 
(0,1–0,8) 

0,8 
(0,5–1,1) 

Veckovis (totalt) 4,2 
(2,8–5,6) 

3,4 
(1,9–4,8) 

3,8 
(2,8–4,8) 

1,0 
(0,4–1,7) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

2,7 
(1,9–3,4) 

1,9 
(1,2–2,7) 

2,3 
(1,8–2,9) 

Månadsvis (online) 6,9 
(5,2–8,5) 

9,3 
(7,0–11,6) 

7,9 
(6,6–9,3) 

1,4 
(0,6–2,1) 

- (a) 1,0 
(0,5–1,5) 

4,2 
(3,3–5,2) 

5,0 
(3,8–6,3) 

4,6 
(3,8–5,3) 

Månadsvis (inte online) 1,9 
(1,0–2,8) 

2,3 
(1,1–3,5) 

2,1 
(1,4–2,8) 

0,9 
(0,3–1,6) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

1,5 
(0,9–2,0) 

1,2 
(0,6–1,8) 

1,3 
(0,9–1,8) 

Månadsvis (totalt) 7,0 
(5,3–8,6) 

9,4 
(7,1–11,7) 

8,1 
(6,7–9,5) 

1,8 
(0,9–2,6) 

- (a) 1,2 
(0,7–1,7) 

4,4 
(3,5–5,4) 

5,1 
(3,9–6,3) 

4,7 
(4,0–5,5) 

Senaste året (online) 14,8 
(12,4–17,1) 

26,1 
(22,6–29,6) 

19,8 
(17,8–21,9) 

3,7 
(2,5–4,9) 

3,4 
(2,1–4,7) 

3,6 
(2,7–4,5) 

9,4 
(8,0–10,8) 

15,1 
(13,1–17,1) 

12,0 
(10,8–13,1) 

Senaste året (inte online) 4,6 
(3,2–6,1) 

9,4 
(7,1–11,7) 

6,8 
(5,5–8,1) 

1,8 
(0,9–2,8) 

1,2 
(0,4–2,0) 

1,5 
(0,9–2,2) 

3,3 
(2,4–4,1) 

5,4 
(4,2–6,7) 

4,2 
(3,5–5,0) 

Senaste året (totalt) 15,2 
(12,8–17,6) 

27,5 
(24,0–31,1) 

20,7 
(18,6–22,8) 

4,3 
(3,0–5,6) 

3,6 
(2,2–4,9) 

3,9 
(3,0–4,9) 

9,9 
(8,5–11,3) 

15,9 
(13,8–17,9) 

12,6 
(11,4–13,8) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 25. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på sportspel veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat på sportspel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 15,7 
(8,3–23,0) 

10,1 
(4,4–15,9) 

12,7 
(8,1–17,3) 

24,8 
(11,3–38,3) 

- (a) 18,6 
(10,0–27,2) 

Veckovis (inte online) 11,6 
(5,1–18,1) 

- (a) 6,4 
(3,0–9,8) 

21,8 
(9,0–34,5) 

- (a) 12,2 
(5,0–19,4) 

Veckovis (totalt) 15,7 
(8,3–23,0) 

11,2 
(5,2–17,3) 

13,3 
(8,5–18,0) 

24,8 
(11,3–38,3) 

15,4 
(3,8–26,9) 

20,0 
(11,1–29,0) 

Månadsvis (online) 22,6 
(14,3–31,0) 

23,6 
(15,4–31,8) 

23,2 
(17,3–29,0) 

32,8 
(18,4–47,2) 

33,1 
(17,9–48,4) 

32,9 
(22,5–43,4) 

Månadsvis (inte online) 13,3 
(6,5–20,1) 

6,7 
(1,8–11,5) 

9,7 
(5,6–13,8) 

23,9 
(10,7–37,0) 

- (a) 17,2 
(8,8–25,5) 

Månadsvis (totalt) 23,6 
(15,1–32,0) 

24,5 
(16,2–32,8) 

24,1 
(18,2–30,0) 

34,9 
(20,3–49,5) 

35,6 
(20,0–51,1) 

35,2 
(24,6–45,8) 

Senaste året (online) 44,3 
(34,4–54,3) 

58,3 
(48,7–68,0) 

51,9 
(44,9–58,9) 

57,5 
(42,4–72,6) 

58,7 
(42,2–75,1) 

58,1 
(47,0–69,2) 

Senaste året (inte online) 25,1 
(16,3–33,9) 

25,6 
(17,2–34,0) 

25,4 
(19,3–31,4) 

39,1 
(24,0–54,1) 

36,6 
(21,0–52,2) 

37,8 
(27,0–48,6) 

Senaste året (totalt) 47,5 
(37,5–57,5) 

60,6 
(51,1–70,2) 

54,6 
(47,7–61,6) 

64,8 
(50,4–79,3) 

64,8 
(48,8–80,9) 

64,8 
(54,1–75,6) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 26. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på hästar online efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på hästar online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,7 
(11,2–16,2) 

9,3 
(6,8–11,8) 

11,8 
(10,0–13,5) 

12,2 
(10,0–14,4) 

9,1 
(6,8–11,4) 

10,8 
(9,2–12,4) 

13,0 
(11,3–14,7) 

9,2 
(7,5–10,9) 

11,3 
(10,1–12,5) 

Inte de senaste 12 månaderna 85,2 
(82,6–87,7) 

86,9 
(84,1–89,8) 

86,0 
(84,1–87,9) 

85,7 
(83,3–88,0) 

89,1 
(86,7–91,5) 

87,2 
(85,6–88,9) 

85,4 
(83,7–87,2) 

88,0 
(86,1–89,9) 

86,6 
(85,3–87,9) 

En gång i månaden eller mer sällan - (a) 3,4 
(1,9–4,8) 

1,7 
(1,0–2,4) 

1,0 
(0,3–1,6) 

1,4 
(0,6–2,2) 

1,2 
(0,6–1,7) 

0,6 
(0,2–1,0) 

2,4 
(1,5–3,2) 

1,4 
(1,0–1,9) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) 0,7 
(0,1–1,4) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,6 
(0,2–0,9) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,6) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 851 605 1 456 963 750 1 713 1 814 1 355 3 169 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 27. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på hästar online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat på hästar online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,6 
(3,5–15,7) 

- (a) 6,0 
(2,7–9,4) 

17,1 
(5,2–28,9) 

- (a) 10,8 
(4,0–17,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 77,7 
(68,9–86,4) 

82,6 
(75,2–90,1) 

80,4 
(74,7–86,1) 

67,3 
(52,5–82,1) 

72,0 
(57,4–86,6) 

69,7 
(59,3–80,0) 

En gång i månaden eller mer sällan - (a) 11,3 
(5,1–17,4) 

7,9 
(4,0–11,8) 

- (a) 18,4 
(5,7–31,1) 

9,4 
(2,6–16,2) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) 2,9 
(0,6–5,3) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) 2,7 
(0,3–5,2) 

- (a) - (a) - (a) 

Antal svar 98 107 205 42 38 80 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 28. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat landbaserat på hästar efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på hästar landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,2 
(10,8–15,6) 

9,0 
(6,5–11,4) 

11,3 
(9,6–13,0) 

12,6 
(10,4–14,8) 

9,3 
(7,0–11,5) 

11,1 
(9,5–12,7) 

12,9 
(11,2–14,5) 

9,1 
(7,4–10,8) 

11,2 
(10,0–12,4) 

Inte de senaste 12 månaderna 85,3 
(82,7–87,8) 

89,8 
(87,2–92,4) 

87,3 
(85,4–89,1) 

86,3 
(84,0–88,7) 

90,1 
(87,8–92,5) 

88,1 
(86,4–89,7) 

85,8 
(84,1–87,5) 

89,9 
(88,2–91,7) 

87,7 
(86,4–88,9) 

En gång i månaden eller mer sällan 0,6 
(0,0–1,2) 

0,9 
(0,1–1,7) 

0,7 
(0,2–1,2) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,5 
(0,2–0,9) 

0,8 
(0,3–1,3) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Flera gånger i veckan 0,6 
(0,0–1,1) 

- (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Antal svar 856 603 1 459 960 749 1 709 1 816 1 352 3 168 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 29. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat landbaserat på hästar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Spelat på hästar landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,8 
(2,5–13,0) 

- (a) 4,2 
(1,4–7,0) 

12,9 
(2,9–22,9) 

- (a) 6,4 
(1,3–11,5) 

Inte de senaste 12 månaderna 79,4 
(71,0–87,8) 

92,3 
(86,7–97,9) 

86,4 
(81,4–91,4) 

65,9 
(51,0–80,7) 

88,8 
(78,0–99,5) 

77,4 
(68,0–86,9) 

En gång i månaden eller mer sällan - (a) - (a) 4,6 
(1,4–7,8) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 6,9 
(1,5–12,3) 

- (a) 3,6 
(0,9–6,3) 

15,9 
(4,0–27,8) 

- (a) 9,1 
(2,5–15,6) 

Antal svar 98 106 204 42 37 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 30. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på hästar veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på hästar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,6 
(0,2–0,9) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Veckovis (totalt) 0,8 
(0,2–1,5) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

0,8 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,5 
(0,3–0,8) 

Månadsvis (online) 0,8 
(0,2–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

1,1 
(0,4–1,8) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

0,9 
(0,5–1,4) 

0,4 
(0,0–0,7) 

0,7 
(0,4–1,0) 

Månadsvis (inte online) 1,0 
(0,2–1,7) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,8 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Månadsvis (totalt) 1,4 
(0,5–2,2) 

- (a) 1,0 
(0,4–1,5) 

1,3 
(0,5–2,1) 

- (a) 0,9 
(0,4–1,4) 

1,3 
(0,8–1,9) 

0,5 
(0,1–0,8) 

0,9 
(0,6–1,3) 

Senaste året (online) 1,1 
(0,3–1,8) 

3,7 
(2,1–5,2) 

2,2 
(1,4–3,0) 

2,1 
(1,1–3,0) 

1,8 
(0,8–2,7) 

1,9 
(1,3–2,6) 

1,6 
(0,9–2,2) 

2,7 
(1,8–3,7) 

2,1 
(1,6–2,6) 

Senaste året (inte online) 1,5 
(0,6–2,5) 

1,2 
(0,3–2,2) 

1,4 
(0,8–2,1) 

1,0 
(0,4–1,7) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,3) 

1,3 
(0,7–1,9) 

0,9 
(0,4–1,5) 

1,1 
(0,7–1,5) 

Senaste året (totalt) 2,1 
(1,0–3,1) 

4,0 
(2,4–5,6) 

2,9 
(2,0–3,8) 

2,4 
(1,4–3,4) 

1,9 
(0,9–2,8) 

2,2 
(1,4–2,9) 

2,2 
(1,5–2,9) 

3,0 
(2,0–3,9) 

2,5 
(2,0–3,1) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 31. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på hästar veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat på hästar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) 2,7 
(0,3–5,1) 

- (a) - (a) - (a) 

Veckovis (inte online) 6,7 
(1,4–12,0) 

- (a) 3,6 
(0,9–6,2) 

15,5 
(3,9–27,2) 

- (a) 8,9 
(2,5–15,3) 

Veckovis (totalt) 8,1 
(2,3–13,9) 

- (a) 4,8 
(1,7–8,0) 

18,6 
(6,0–31,2) 

- (a) 10,4 
(3,5–17,3) 

Månadsvis (online) 8,7 
(2,9–14,5) 

- (a) 5,6 
(2,3–8,9) 

15,3 
(3,8–26,8) 

- (a) 10,0 
(3,3–16,7) 

Månadsvis (inte online) 7,7 
(2,1–13,2) 

- (a) 4,7 
(1,6–7,7) 

17,7 
(5,6–29,8) 

- (a) 9,9 
(3,3–16,6) 

Månadsvis (totalt) 11,1 
(4,5–17,6) 

- (a) 7,2 
(3,5–10,9) 

20,7 
(7,8–33,7) 

- (a) 13,9 
(6,1–21,6) 

Senaste året (online) 12,4 
(5,4–19,4) 

14,3 
(7,4–21,1) 

13,4 
(8,5–18,3) 

15,3 
(3,8–26,8) 

23,2 
(9,4–36,9) 

19,3 
(10,4–28,2) 

Senaste året (inte online) 12,6 
(5,5–19,7) 

6,4 
(1,4–11,4) 

9,2 
(5,0–13,5) 

20,7 
(7,8–33,7) 

- (a) 15,8 
(7,4–24,2) 

Senaste året (totalt) 16,3 
(8,4–24,3) 

16,2 
(9,0–23,4) 

16,3 
(10,9–21,6) 

20,7 
(7,8–33,7) 

25,6 
(11,4–39,7) 

23,2 
(13,6–32,7) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 32. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på spelautomat online efter kön, inkomst och totalt 

Spelautomat online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,5 
(10,1–14,9) 

8,7 
(6,3–11,2) 

10,8 
(9,1–12,5) 

12,0 
(9,8–14,2) 

8,9 
(6,6–11,2) 

10,6 
(9,0–12,2) 

12,3 
(10,6–13,9) 

8,8 
(7,1–10,5) 

10,7 
(9,5–11,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 84,3 
(81,7–86,9) 

81,3 
(78,0–84,5) 

82,9 
(80,9–85,0) 

86,0 
(83,6–88,3) 

89,1 
(86,7–91,6) 

87,4 
(85,7–89,1) 

85,1 
(83,3–86,8) 

85,1 
(83,0–87,1) 

85,1 
(83,8–86,4) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,0 
(1,0–2,9) 

7,8 
(5,6–9,9) 

4,6 
(3,5–5,7) 

1,2 
(0,4–1,9) 

1,5 
(0,5–2,4) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,6 
(1,0–2,2) 

4,7 
(3,5–5,9) 

3,0 
(2,4–3,6) 

Flera gånger i månaden - (a) 1,9 
(0,8–3,0) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 1,1 
(0,5–1,7) 

0,6 
(0,3–0,8) 

Flera gånger i veckan 1,1 
(0,4–1,8) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,9 
(0,5–1,4) 

- (a) 0,7 
(0,4–0,9) 

Antal svar 852 605 1 457 954 747 1 701 1 806 1 352 3 158 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 33. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på spelautomat online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Spelautomat online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,1 
(2,6–13,6) 

- (a) 5,2 
(1,9–8,5) 

- (a) - (a) - (a) 

Inte de senaste 12 månaderna 72,4 
(63,3–81,6) 

62,4 
(53,0–71,8) 

67,0 
(60,4–73,6) 

59,3 
(44,1–74,6) 

58,5 
(42,6–74,5) 

58,9 
(47,9–69,9) 

En gång i månaden eller mer sällan 8,7 
(2,8–14,5) 

20,2 
(12,6–27,9) 

15,0 
(10,0–20,0) 

12,0 
(1,9–22,2) 

14,9 
(3,6–26,1) 

13,5 
(5,9–21,0) 

Flera gånger i månaden - (a) 12,7 
(6,3–19,1) 

7,4 
(3,7–11,1) 

- (a) 21,8 
(8,7–34,9) 

11,2 
(4,2–18,1) 

Flera gånger i veckan 9,8 
(3,6–16,0) 

- (a) 5,4 
(2,3–8,6) 

20,7 
(7,8–33,7) 

- (a) 12,6 
(5,2–20,0) 

Antal svar 98 107 205 42 38 80 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 34. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserad spelautomat efter kön, inkomst och totalt 

Spelautomat landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,3 
(10,9–15,7) 

10,2 
(7,5–12,8) 

11,9 
(10,1–13,7) 

12,0 
(9,8–14,2) 

8,3 
(6,1–10,5) 

10,3 
(8,8–11,9) 

12,7 
(11,0–14,3) 

9,3 
(7,5–11,0) 

11,1 
(9,9–12,3) 

Inte de senaste 12 månaderna 84,8 
(82,3–87,4) 

84,5 
(81,4–87,5) 

84,7 
(82,7–86,6) 

85,8 
(83,5–88,1) 

90,0 
(87,6–92,3) 

87,7 
(86,0–89,4) 

85,3 
(83,6–87,0) 

87,1 
(85,2–89,1) 

86,1 
(84,8–87,4) 

En gång i månaden eller mer sällan 0,8 
(0,2–1,5) 

5,0 
(3,2–6,7) 

2,7 
(1,8–3,5) 

1,4 
(0,7–2,1) 

1,7 
(0,7–2,7) 

1,5 
(0,9–2,2) 

1,1 
(0,6–1,6) 

3,4 
(2,4–4,4) 

2,1 
(1,6–2,7) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Flera gånger i veckan 1,0 
(0,2–1,7) 

- (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

0,8 
(0,4–1,3) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,7) 

Antal svar 853 603 1 456 952 743 1 695 1 805 1 346 3 151 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 35. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserad spelautomat efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Spelautomat landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,8 
(3,2–14,3) 

- (a) 6,1 
(2,6–9,6) 

12,9 
(2,9–22,9) 

- (a) 7,8 
(2,1–13,5) 

Inte de senaste 12 månaderna 77,1 
(68,5–85,6) 

81,8 
(74,3–89,4) 

79,7 
(74,0–85,3) 

63,2 
(48,1–78,3) 

83,8 
(72,4–95,2) 

73,7 
(64,0–83,5) 

En gång i månaden eller mer sällan - (a) 12,0 
(6,0–18,0) 

7,3 
(3,8–10,8) 

- (a) 13,3 
(3,0–23,6) 

6,8 
(1,5–12,2) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 11,7 
(4,8–18,5) 

- (a) 5,3 
(2,1–8,6) 

23,9 
(10,1–37,6) 

- (a) 11,7 
(4,4–19,0) 

Antal svar 99 107 206 42 38 80 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 36. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på spelautomater veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst 
och totalt 

Spelat på spelautomater Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 1,1 
(0,4–1,8) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Veckovis (inte online) 0,9 
(0,2–1,7) 

- (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

0,6 
(0,1–1,2) 

- (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,7) 

Veckovis (totalt) 1,4 
(0,6–2,2) 

- (a) 0,9 
(0,4–1,4) 

0,8 
(0,2–1,5) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

1,1 
(0,6–1,7) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,1) 

Månadsvis (online) 1,2 
(0,5–2,0) 

2,2 
(1,0–3,4) 

1,7 
(1,0–2,3) 

0,8 
(0,2–1,5) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

1,0 
(0,5–1,5) 

1,4 
(0,7–2,0) 

1,2 
(0,8–1,6) 

Månadsvis (inte online) 1,0 
(0,3–1,8) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,2) 

0,8 
(0,2–1,4) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Månadsvis (totalt) 1,5 
(0,7–2,4) 

2,2 
(1,0–3,4) 

1,8 
(1,1–2,6) 

1,1 
(0,4–1,8) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,3) 

1,3 
(0,8–1,9) 

1,4 
(0,7–2,0) 

1,4 
(0,9–1,8) 

Senaste året (online) 3,2 
(2,0–4,4) 

9,8 
(7,5–12,2) 

6,2 
(4,9–7,4) 

2,0 
(1,0–2,9) 

1,9 
(0,9–3,0) 

2,0 
(1,3–2,7) 

2,6 
(1,8–3,4) 

6,0 
(4,7–7,3) 

4,1 
(3,4–4,9) 

Senaste året (inte online) 1,9 
(0,9–2,8) 

5,3 
(3,5–7,0) 

3,4 
(2,4–4,3) 

2,1 
(1,2–3,1) 

1,7 
(0,7–2,7) 

1,9 
(1,3–2,6) 

2,0 
(1,3–2,7) 

3,5 
(2,5–4,6) 

2,7 
(2,1–3,3) 

Senaste året (totalt) 3,6 
(2,3–4,9) 

11,8 
(9,2–14,3) 

7,3 
(5,9–8,6) 

3,3 
(2,1–4,4) 

3,3 
(1,9–4,6) 

3,3 
(2,4–4,1) 

3,5 
(2,6–4,3) 

7,6 
(6,2–9,1) 

5,3 
(4,5–6,2) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 37. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat på spelautomater veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat på spelautomater PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 9,6 
(3,5–15,7) 

- (a) 5,4 
(2,2–8,5) 

20,3 
(7,6–33,0) 

- (a) 12,5 
(5,1–19,8) 

Veckovis (inte online) 11,6 
(4,7–18,4) 

- (a) 5,3 
(2,1–8,5) 

23,4 
(9,9–36,8) 

- (a) 11,6 
(4,3–18,8) 

Veckovis (totalt) 12,4 
(5,4–19,3) 

- (a) 6,6 
(3,1–10,2) 

23,4 
(9,9–36,8) 

- (a) 14,0 
(6,2–21,8) 

Månadsvis (online) 10,6 
(4,3–16,9) 

14,5 
(7,8–21,2) 

12,7 
(8,1–17,4) 

20,3 
(7,6–33,0) 

26,6 
(12,6–40,7) 

23,5 
(14,1–32,9) 

Månadsvis (inte online) 12,4 
(5,4–19,3) 

- (a) 6,9 
(3,2–10,6) 

23,4 
(9,9–36,8) 

- (a) 11,6 
(4,3–18,8) 

Månadsvis (totalt) 13,4 
(6,2–20,5) 

14,5 
(7,8–21,2) 

14,0 
(9,1–18,9) 

23,4 
(9,9–36,8) 

26,6 
(12,6–40,7) 

25,0 
(15,3–34,7) 

Senaste året (online) 19,1 
(11,1–27,2) 

34,7 
(25,6–43,9) 

27,6 
(21,3–33,8) 

32,1 
(17,5–46,6) 

41,5 
(25,5–57,4) 

36,8 
(26,1–47,6) 

Senaste året (inte online) 14,1 
(6,8–21,3) 

14,2 
(7,6–20,9) 

14,2 
(9,3–19,0) 

23,4 
(9,9–36,8) 

13,3 
(3,0–23,6) 

18,3 
(9,7–26,9) 

Senaste året (totalt) 21,2 
(12,8–29,6) 

38,9 
(29,5–48,3) 

30,8 
(24,4–37,2) 

32,1 
(17,5–46,6) 

41,5 
(25,5–57,4) 

36,8 
(26,1–47,6) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 38. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på kasinospel online efter kön, inkomst och totalt 

Kasinospel online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,5 
(10,2–14,9) 

8,5 
(6,1–11,0) 

10,7 
(9,0–12,4) 

11,9 
(9,7–14,1) 

8,3 
(6,1–10,5) 

10,3 
(8,7–11,8) 

12,2 
(10,6–13,8) 

8,4 
(6,8–10,1) 

10,5 
(9,3–11,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 82,3 
(79,6–85,0) 

74,2 
(70,6–77,7) 

78,7 
(76,5–80,9) 

86,8 
(84,5–89,1) 

89,2 
(86,8–91,7) 

87,9 
(86,2–89,6) 

84,5 
(82,7–86,2) 

81,5 
(79,3–83,7) 

83,1 
(81,7–84,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 3,1 
(2,0–4,3) 

14,1 
(11,4–16,9) 

8,1 
(6,6–9,5) 

0,7 
(0,1–1,2) 

1,9 
(0,9–2,9) 

1,2 
(0,7–1,8) 

1,9 
(1,3–2,6) 

8,2 
(6,6–9,7) 

4,7 
(4,0–5,5) 

Flera gånger i månaden 1,3 
(0,5–2,1) 

2,9 
(1,5–4,2) 

2,0 
(1,3–2,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

1,6 
(0,9–2,3) 

1,1 
(0,7–1,5) 

Flera gånger i veckan 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,7) 

Antal svar 854 602 1 456 949 746 1 695 1 803 1 348 3 151 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 39. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på kasinospel online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Kasinospel online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,0 
(2,5–13,4) 

- (a) 5,2 
(1,9–8,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Inte de senaste 12 månaderna 61,1 
(51,0–71,1) 

48,6 
(38,9–58,3) 

54,2 
(47,2–61,3) 

45,7 
(29,9–61,5) 

23,3 
(9,5–37,2) 

34,0 
(23,4–44,7) 

En gång i månaden eller mer sällan 15,0 
(7,6–22,4) 

32,2 
(23,1–41,3) 

24,5 
(18,4–30,5) 

13,4 
(2,3–24,6) 

39,9 
(23,7–56,0) 

27,2 
(16,9–37,5) 

Flera gånger i månaden 7,6 
(1,7–13,6) 

14,5 
(7,6–21,4) 

11,4 
(6,8–16,1) 

- (a) 31,9 
(16,6–47,3) 

21,3 
(11,7–31,0) 

Flera gånger i veckan 8,3 
(2,7–13,9) 

- (a) 4,8 
(1,9–7,7) 

19,9 
(7,3–32,5) 

- (a) 12,1 
(4,9–19,2) 

Antal svar 97 107 204 40 38 78 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 40. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserat kasinospel efter kön, inkomst och totalt 

Kasinospel landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,2 
(10,8–15,7) 

8,6 
(6,2–11,0) 

11,2 
(9,4–12,9) 

11,7 
(9,5–13,8) 

8,6 
(6,4–10,8) 

10,3 
(8,7–11,8) 

12,5 
(10,8–14,1) 

8,6 
(6,9–10,2) 

10,7 
(9,6–11,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 84,3 
(81,7–86,9) 

84,3 
(81,3–87,3) 

84,3 
(82,3–86,3) 

87,4 
(85,2–89,7) 

90,0 
(87,7–92,4) 

88,6 
(87,0–90,2) 

85,8 
(84,1–87,5) 

87,1 
(85,1–89,0) 

86,4 
(85,1–87,7) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,2 
(0,5–1,9) 

5,9 
(4,1–7,8) 

3,3 
(2,4–4,3) 

0,7 
(0,1–1,3) 

1,4 
(0,5–2,3) 

1,0 
(0,5–1,5) 

0,9 
(0,5–1,4) 

3,7 
(2,7–4,8) 

2,2 
(1,7–2,7) 

Flera gånger i månaden 0,7 
(0,1–1,3) 

1,0 
(0,2–1,8) 

0,9 
(0,4–1,3) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

0,5 
(0,1–0,9) 

0,4 
(0,2–0,7) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,4) 

Antal svar 852 603 1 455 949 746 1 695 1 801 1 349 3 150 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 41. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på landbaserat kasinospel efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Kasinospel landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,5 
(4,2–16,8) 

- (a) 5,4 
(2,2–8,6) 

13,7 
(3,2–24,2) 

- (a) 6,6 
(1,4–11,8) 

Inte de senaste 12 månaderna 75,1 
(66,2–84,1) 

79,4 
(71,6–87,3) 

77,5 
(71,6–83,4) 

65,4 
(50,3–80,4) 

70,0 
(55,2–84,8) 

67,8 
(57,3–78,3) 

En gång i månaden eller mer sällan 6,5 
(1,4–11,6) 

14,4 
(7,7–21,1) 

10,8 
(6,5–15,2) 

- (a) 17,0 
(5,0–29,0) 

11,1 
(4,1–18,1) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) 2,6 
(0,3–5,0) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 6,8 
(1,5–12,2) 

- (a) 3,6 
(0,9–6,2) 

16,2 
(4,2–28,3) 

- (a) 9,0 
(2,5–15,5) 

Antal svar 98 107 205 41 38 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 42. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat kasinospel veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat kasinospel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,7) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,2 
(0,1–0,4) 

Veckovis (totalt) 1,0 
(0,3–1,7) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,8 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,8) 

Månadsvis (online) 2,0 
(1,0–3,0) 

3,1 
(1,7–4,5) 

2,5 
(1,7–3,3) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,1) 

1,4 
(0,8–1,9) 

1,9 
(1,1–2,6) 

1,6 
(1,1–2,1) 

Månadsvis (inte online) 1,3 
(0,5–2,0) 

1,1 
(0,3–2,0) 

1,2 
(0,6–1,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

0,6 
(0,1–1,0) 

0,7 
(0,4–1,0) 

Månadsvis (totalt) 2,2 
(1,2–3,2) 

3,3 
(1,9–4,6) 

2,7 
(1,8–3,5) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,1) 

1,5 
(0,9–2,1) 

1,9 
(1,2–2,7) 

1,7 
(1,2–2,2) 

Senaste året (online) 5,1 
(3,6–6,6) 

16,9 
(14,0–19,9) 

10,4 
(8,8–12,0) 

1,3 
(0,5–2,1) 

2,4 
(1,3–3,6) 

1,8 
(1,1–2,5) 

3,3 
(2,4–4,1) 

9,9 
(8,2–11,5) 

6,2 
(5,3–7,1) 

Senaste året (inte online) 2,4 
(1,4–3,5) 

7,0 
(4,9–9,0) 

4,4 
(3,4–5,5) 

0,9 
(0,2–1,5) 

1,4 
(0,5–2,3) 

1,1 
(0,6–1,6) 

1,7 
(1,0–2,3) 

4,3 
(3,1–5,4) 

2,8 
(2,2–3,4) 

Senaste året (totalt) 6,3 
(4,7–8,0) 

18,5 
(15,4–21,6) 

11,8 
(10,1–13,4) 

1,4 
(0,6–2,2) 

3,1 
(1,8–4,4) 

2,2 
(1,4–2,9) 

3,9 
(3,0–4,9) 

11,0 
(9,3–12,7) 

7,1 
(6,2–8,1) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 43. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat kasinospel veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat kasinospel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 8,1 
(2,7–13,6) 

- (a) 4,7 
(1,8–7,6) 

18,7 
(6,8–30,6) 

- (a) 11,7 
(4,8–18,6) 

Veckovis (inte online) 6,7 
(1,4–11,9) 

- (a) 3,5 
(0,9-6,1) 

15,4 
(3,9–26,9) 

- (a) 8,8 
(2,5–15,1) 

Veckovis (totalt) 10,7 
(4,3–17,0) 

- (a) 5,9 
(2,6–9,1) 

24,6 
(11,2–38,1) 

- (a) 14,6 
(6,8–22,4) 

Månadsvis (online) 15,6 
(8,0–23,1) 

16,3 
(9,1–23,6) 

16,0 
(10,8–21,2) 

27,9 
(13,8–42,1) 

36,8 
(21,0–52,6) 

32,4 
(21,8–43,0) 

Månadsvis (inte online) 7,7 
(2,1–13,2) 

4,9 
(0,7–9,0) 

6,2 
(2,7–9,6) 

15,4 
(3,9–26,9) 

- (a) 14,1 
(6,3–22,0) 

Månadsvis (totalt) 16,6 
(8,8–24,3) 

16,3 
(9,1–23,6) 

16,4 
(11,2–21,7) 

27,9 
(13,8–42,1) 

36,8 
(21,0–52,6) 

32,4 
(21,8–43,0) 

Senaste året (online) 30,2 
(20,8–39,6) 

48,6 
(38,8–58,3) 

40,1 
(33,3–47,0) 

40,5 
(25,3–55,8) 

76,7 
(62,8–90,5) 

58,8 
(47,9–69,7) 

Senaste året (inte online) 14,0 
(6,9–21,2) 

19,3 
(11,7–26,9) 

16,9 
(11,6–22,1) 

19,8 
(7,3–32,3) 

30,0 
(15,2–44,8) 

24,9 
(15,3–34,6) 

Senaste året (totalt) 34,0 
(24,4–43,7) 

52,8 
(43,1–62,5) 

44,2 
(37,3–51,2) 

45,0 
(29,6–60,3) 

76,7 
(62,8–90,5) 

61,0 
(50,2–71,8) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 44. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat poker online efter kön, inkomst och totalt 

Poker online Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,5 
(10,2–14,9) 

9,6 
(7,1–12,2) 

11,2 
(9,5–13,0) 

12,1 
(9,9–14,3) 

8,3 
(6,1–10,5) 

10,3 
(8,8–11,9) 

12,3 
(10,7–13,9) 

9,0 
(7,3–10,7) 

10,8 
(9,6–12,0) 

Inte de senaste 12 månaderna 83,3 
(80,6–85,9) 

82,9 
(79,8–86,0) 

83,1 
(81,1–85,1) 

86,6 
(84,3–88,9) 

90,8 
(88,5–93,1) 

88,5 
(86,9–90,1) 

84,9 
(83,1–86,6) 

86,7 
(84,8–88,7) 

85,7 
(84,4–87,0) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,7 
(1,5–3,8) 

6,8 
(4,8–8,8) 

4,5 
(3,4–5,7) 

0,9 
(0,3–1,6) 

0,8 
(0,2–1,5) 

0,9 
(0,4–1,4) 

1,8 
(1,2–2,5) 

3,9 
(2,8–5,0) 

2,8 
(2,2–3,4) 

Flera gånger i månaden 0,8 
(0,2–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,6) 

Flera gånger i veckan 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 844 604 1 448 950 745 1 695 1 794 1 349 3 143 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 45. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat poker online efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Poker online PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,8 
(3,9–15,7) 

- (a) 6,0 
(2,6–9,4) 

15,6 
(4,6–26,7) 

- (a) 7,5 
(2,0–13,0) 

Inte de senaste 12 månaderna 67,8 
(58,3–77,4) 

73,1 
(64,4–81,8) 

70,7 
(64,3–77,2) 

54,8 
(39,1–70,5) 

66,6 
(51,1–82,0) 

60,9 
(49,9–71,9) 

En gång i månaden eller mer sällan 12,1 
(5,0–19,3) 

19,2 
(11,5–27,0) 

16,0 
(10,7–21,3) 

14,6 
(2,7–26,5) 

27,1 
(12,4–41,9) 

21,1 
(11,5–30,7) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) 3,1 
(0,8–5,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 7,1 
(1,9–12,3) 

- (a) 4,1 
(1,5–6,8) 

15,0 
(3,7–26,3) 

- (a) 8,4 
(2,4–14,5) 

Antal svar 98 107 205 41 38 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 46. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat landbaserad poker efter kön, inkomst och totalt 

Poker landbaserat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,7 
(10,4–15,1) 

8,4 
(6,0–10,9) 

10,8 
(9,1–12,5) 

12,1 
(9,9–14,4) 

8,7 
(6,5–11,0) 

10,6 
(9,0–12,2) 

12,5 
(10,8–14,1) 

8,6 
(6,9–10,2) 

10,7 
(9,5–11,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 79,8 
(77,0–82,6) 

80,1 
(76,8–83,4) 

79,9 
(77,8–82,0) 

85,3 
(83,0–87,7) 

89,5 
(87,1–91,9) 

87,2 
(85,5–88,9) 

82,5 
(80,6–84,3) 

84,7 
(82,6–86,8) 

83,5 
(82,1–84,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 5,8 
(4,2–7,3) 

10,3 
(7,9–12,7) 

7,8 
(6,4–9,2) 

2,0 
(1,1–2,9) 

1,6 
(0,7–2,5) 

1,8 
(1,2–2,5) 

4,0 
(3,1–4,9) 

6,0 
(4,7–7,4) 

4,9 
(4,1–5,7) 

Flera gånger i månaden 1,0 
(0,4–1,7) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,3) 

- (a) - (a) - (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,7) 

Flera gånger i veckan 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,5 
(0,2–0,9) 

0,4 
(0,0–0,8) 

0,5 
(0,2–0,7) 

Antal svar 849 598 1 447 948 743 1 691 1 797 1 341 3 138 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 47. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat landbaserad poker efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Poker landbaserat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,8 
(4,6–16,9) 

- (a) 6,1 
(2,8–9,5) 

15,6 
(4,6–26,7) 

- (a) 9,0 
(2,9–15,1) 

Inte de senaste 12 månaderna 62,7 
(52,8–72,6) 

70,5 
(61,6–79,4) 

67,0 
(60,3–73,6) 

58,3 
(42,7–73,8) 

68,1 
(52,7–83,5) 

63,4 
(52,4–74,3) 

En gång i månaden eller mer sällan 15,1 
(7,6–22,6) 

22,8 
(14,6–31,0) 

19,3 
(13,7–25,0) 

- (a) 23,9 
(9,6–38,1) 

17,1 
(8,4–25,9) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) 2,9 
(0,6–5,2) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan 7,0 
(1,5–12,5) 

- (a) 4,7 
(1,6–7,7) 

13,2 
(2,2–24,2) 

- (a) 9,1 
(2,5–15,6) 

Antal svar 98 107 205 41 38 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 

 

 

 



 

53 

Tabell 48. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat poker veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat poker Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Veckovis (inte online) 0,7 
(0,1–1,2) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,4 
(0,0–0,7) 

0,5 
(0,2–0,7) 

Veckovis (totalt) 1,1 
(0,4–1,9) 

- (a) 0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) - (a) - (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

0,4 
(0,0–0,7) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Månadsvis (online) 1,5 
(0,7–2,3) 

- (a) 1,1 
(0,6–1,6) 

- (a) - (a) - (a) 0,9 
(0,5–1,4) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,7 
(0,4–1,0) 

Månadsvis (inte online) 1,7 
(0,8–2,6) 

1,2 
(0,4–2,0) 

1,5 
(0,8–2,1) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

1,1 
(0,6–1,6) 

0,7 
(0,2–1,1) 

0,9 
(0,6–1,2) 

Månadsvis (totalt) 2,5 
(1,5–3,6) 

1,5 
(0,6–2,4) 

2,1 
(1,3–2,8) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

1,5 
(0,9–2,1) 

0,9 
(0,4–1,4) 

1,2 
(0,8–1,6) 

Senaste året (online) 4,1 
(2,7–5,5) 

7,4 
(5,3–9,4) 

5,6 
(4,4–6,7) 

1,3 
(0,5–2,0) 

0,9 
(0,2–1,6) 

1,1 
(0,6–1,6) 

2,7 
(1,9–3,5) 

4,2 
(3,1–5,3) 

3,4 
(2,7–4,1) 

Senaste året (inte online) 7,3 
(5,6–9,0) 

11,2 
(8,7–13,6) 

9,0 
(7,6–10,5) 

2,4 
(1,4–3,4) 

1,7 
(0,8–2,6) 

2,1 
(1,4–2,8) 

5,0 
(3,9–6,0) 

6,6 
(5,2–7,9) 

5,7 
(4,9–6,5) 

Senaste året (totalt) 9,5 
(7,6–11,5) 

14,3 
(11,6–17,1) 

11,7 
(10,0–13,3) 

3,1 
(2,0–4,2) 

2,3 
(1,2–3,3) 

2,7 
(1,9–3,5) 

6,4 
(5,2–7,6) 

8,5 
(6,9–10,0) 

7,3 
(6,4–8,3) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 49. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat poker veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Spelat poker PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 7,0 
(1,9–12,0) 

- (a) 4,1 
(1,4–6,7) 

14,2 
(3,5–24,9) 

- (a) 8,2 
(2,3–14,1) 

Veckovis (inte online) 6,8 
(1,5–12,2) 

- (a) 4,6 
(1,6–7,6) 

12,5 
(2,0–22,9) 

- (a) 8,8 
(2,5–15,2) 

Veckovis (totalt) 9,7 
(3,6–15,8) 

- (a) 5,9 
(2,6–9,2) 

17,2 
(5,4–29,1) 

- (a) 11,2 
(4,2–18,2) 

Månadsvis (online) 9,9 
(4,0–15,9) 

4,8 
(1,0–8,6) 

7,2 
(3,7–10,6) 

14,2 
(3,5–24,9) 

- (a) 10,2 
(3,8–16,7) 

Månadsvis (inte online) 11,2 
(4,6–17,8) 

- (a) 7,5 
(3,8–11,2) 

15,4 
(3,9–26,9) 

- (a) 10,2 
(3,4–17,1) 

Månadsvis (totalt) 15,0 
(7,6–22,3) 

6,8 
(2,2–11,4) 

10,5 
(6,3–14,7) 

20,1 
(7,5–32,8) 

- (a) 14,6 
(6,8–22,4) 

Senaste året (online) 21,8 
(13,3–30,3) 

24,0 
(15,8–32,3) 

23,0 
(17,1–28,9) 

28,0 
(13,8–42,1) 

33,4 
(18,0–48,9) 

30,7 
(20,3–41,1) 

Senaste året (inte online) 25,9 
(16,9–35,0) 

27,2 
(18,5–35,8) 

26,6 
(20,4–32,9) 

24,7 
(11,2–38,2) 

29,1 
(14,0–44,2) 

26,9 
(16,8–37,0) 

Senaste året (totalt) 32,8 
(23,2–42,4) 

35,5 
(26,2–44,8) 

34,3 
(27,6–40,9) 

34,2 
(19,5–49,0) 

39,5 
(23,4–55,6) 

36,9 
(26,0–47,7) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 50. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat något på annat spel efter kön, inkomst och totalt 

Spelat annat spel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 16,6 
(13,9–19,2) 

14,9 
(11,8–17,9) 

15,8 
(13,8–17,8) 

14,1 
(11,8–16,4) 

10,8 
(8,4–13,3) 

12,6 
(10,9–14,3) 

15,4 
(13,6–17,1) 

12,9 
(10,9–14,9) 

14,3 
(12,9–15,6) 

Inte de senaste 12 månaderna 76,4 
(73,4–79,3) 

76,3 
(72,8–79,9) 

76,3 
(74,1–78,6) 

81,8 
(79,2–84,4) 

86,4 
(83,7–89,0) 

83,9 
(82,0–85,7) 

79,0 
(77,0–80,9) 

81,2 
(79,0–83,5) 

80,0 
(78,5–81,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 5,1 
(3,6–6,6) 

7,0 
(5,0–9,1) 

6,0 
(4,7–7,2) 

2,6 
(1,6–3,6) 

2,4 
(1,3–3,6) 

2,5 
(1,8–3,3) 

3,9 
(3,0–4,8) 

4,8 
(3,6–6,0) 

4,3 
(3,6–5,0) 

Flera gånger i månaden 1,1 
(0,4–1,7) 

1,6 
(0,5–2,6) 

1,3 
(0,7–1,9) 

- (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

0,8 
(0,4–1,2) 

0,9 
(0,3–1,4) 

0,8 
(0,5–1,2) 

Flera gånger i veckan 0,9 
(0,2–1,6) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

1,1 
(0,4–1,8) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

1,0 
(0,5–1,5) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Antal svar 847 600 1 447 952 742 1 694 1 799 1 342 3 141 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 51. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat på något annat spel efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Spelat annat spel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 19,5 
(11,3–27,8) 

17,4 
(9,8–25,1) 

18,4 
(12,8–24,0) 

23,2 
(10,3–36,1) 

24,4 
(10,2–38,6) 

23,8 
(14,2–33,3) 

Inte de senaste 12 månaderna 39,6 
(29,8–49,4) 

51,4 
(41,7–61,2) 

46,0 
(39,1–52,9) 

39,1 
(24,2–54,1) 

36,5 
(20,7–52,3) 

37,8 
(27,0–48,6) 

En gång i månaden eller mer sällan 22,4 
(14,1–30,8) 

22,4 
(14,3–30,5) 

22,4 
(16,6–28,2) 

21,2 
(8,6–33,8) 

27,3 
(13,0–41,7) 

24,3 
(14,8–33,8) 

Flera gånger i månaden 9,6 
(3,8–15,4) 

7,5 
(2,1–12,9) 

8,5 
(4,5–12,4) 

- (a) - (a) 8,9 
(2,4–15,3) 

Flera gånger i veckan 8,8 
(3,2–14,4) 

- (a) 4,7 
(1,8–7,6) 

- (a) - (a) - (a) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 52. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat annat spel veckovis, månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat annat spel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis 0,9 
(0,2–1,5) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

1,1 
(0,4–1,8) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

1,0 
(0,5–1,5) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Månadsvis 1,9 
(1,0–2,8) 

1,7 
(0,7-2,8) 

1,8 
(1,1–2,5) 

1,5 
(0,7–2,4) 

- (a) 1,0 
(0,5–1,5) 

1,7 
(1,1–2,4) 

1,1 
(0,5–1,7) 

1,4 
(1,0–1,9) 

Senaste året 6,9 
(5,2–8,6) 

8,6 
(6,4–10,8) 

7,7 
(6,3–9,0) 

4,0 
(2,7–5,3) 

2,7 
(1,5–3,9) 

3,4 
(2,6–4,3) 

5,5 
(4,4–6,6) 

5,7 
(4,5–7,0) 

5,6 
(4,8–6,4) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

Tabell 53. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att de har spelat annat spel veckovis, månadsvis respektive senaste året efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat annat spel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Veckovis 8,8 
(3,2–14,4) 

- (a) 4,7 
(1,8–7,6) 

- (a) - (a) - (a) 

Månadsvis 18,4 
(10,8–26,0) 

8,7 
(2,9–14,6) 

13,2 
(8,4–17,9) 

16,5 
(5,0–27,9) 

- (a) 14,1 
(6,2–22,1) 

Senaste året 40,8 
(31,0–50,7) 

31,1 
(22,0–40,2) 

35,6 
(28,9–42,3) 

37,7 
(22,8–52,6) 

39,2 
(23,1–55,2) 

38,4 
(27,6–49,3) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Ungas spelande med vuxna och spelplatser 

Tabell 54. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om det har hänt att de har varit med när vuxna i sin närhet har spelat om pengar? (t,ex 
fått ta ut resultat till tips, rättat bingobrickor, skrapat vuxnas lotter eller tittat på när vuxna spelar kort om pengar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Varit med när vuxna spelat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte/minns inte 12,1 
(9,9–14,4) 

8,8 
(6,4–11,2) 

10,6 
(9,0–12,3) 

11,9 
(9,8–14,1) 

8,2 
(6,1–10,3) 

10,3 
(8,8–11,7) 

12,0 
(10,5–13,6) 

8,5 
(6,9–10,1) 

10,4 
(9,3–11,6) 

Ja 48,4 
(45,0–51,8) 

50,2 
(46,2–54,3) 

49,2 
(46,6–51,8) 

48,4 
(45,2–51,6) 

55,2 
(51,5–58,8) 

51,5 
(49,0–53,9) 

48,4 
(46,0–50,7) 

52,6 
(49,9–55,4) 

50,3 
(48,5–52,1) 

Nej 39,5 
(36,1–42,8) 

41,0 
(37,0–45,0) 

40,2 
(37,6–42,8) 

39,6 
(36,5–42,8) 

36,6 
(33,1–40,2) 

38,3 
(35,9–40,6) 

39,6 
(37,2–41,9) 

38,9 
(36,2–41,6) 

39,3 
(37,5–41,0) 

Antal svar 850 604 1 454 957 743 1 700 1 807 1 347 3 154 
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Tabell 55. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det har hänt att de varit med när vuxna i sin närhet har spelat om pengar efter någon 
grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Varit med när vuxna spelat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte/minns inte 8,9 
(3,2–14,5) 

13,1 
(6,1–20,0) 

11,1 
(6,5–15,7) 

14,3 
(3,4–25,2) 

21,4 
(7,2–35,6) 

17,9 
(8,9–26,9) 

Ja 57,8 
(47,8–67,7) 

59,0 
(49,4–68,6) 

58,4 
(51,5–65,3) 

63,4 
(48,4–78,3) 

51,6 
(35,2–68,1) 

57,4 
(46,3–68,5) 

Nej 33,4 
(23,8–43,0) 

28,0 
(19,3–36,7) 

30,4 
(24,0–36,9) 

22,3 
(9,3–35,4) 

26,9 
(12,7–41,2) 

24,7 
(15,1–34,3) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

 

Tabell 56. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har fått vara med när vuxna spelat om pengar (exklusive lotter) efter kön, 
åldersgrupp och totalt  

Varit med när vuxna spelat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, exklusive lotter 29,9 
(26,5–33,2) 

36,7 
(32,6–40,7) 

33,0 
(30,4–35,6) 

28,9 
(25,8–32,1) 

32,8 
(29,2–36,4) 

30,7 
(28,4–33,1) 

29,4 
(27,1–31,7) 

34,8 
(32,1–37,5) 

31,9 
(30,1–33,6) 

Antal svar 746 553 1 299 841 682 1 523 1 587 1 235 2 822 
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Tabell 57. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har fått vara med när vuxna spelat om pengar (exklusive lotter) efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Varit med när vuxna spelat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, exklusive lotter 43,8 
(33,3–54,2) 

57,6 
(47,5–67,8) 

51,1 
(43,8–58,5) 

49,5 
(32,9–66,0) 

60,5 
(42,9–78,2) 

54,8 
(42,7–66,9) 

Antal svar 91 95 186 37 31 68 
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Tabell 58. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger vilka spelformer de har varit med när vuxna har spelat om pengar efter kön, åldersgrupp 
och totalt  

Spelformer när vuxna har spelat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Lotterier 42,9 
(39,3–46,5) 

42,2 
(38,0–46,4) 

42,6 
(39,9–45,3) 

47,8 
(44,4–51,3) 

52,5 
(48,7–56,4) 

50,0 
(47,4–52,6) 

45,3 
(42,8–47,8) 

47,3 
(44,4–50,1) 

46,2 
(44,3–48,1) 

Bingo 9,3 
(7,2–11,4) 

10,0 
(7,4–12,5) 

9,6 
(8,0–11,2) 

12,7 
(10,4–15,0) 

12,6 
(10,1–15,1) 

12,7 
(11,0–14,4) 

11,0 
(9,4–12,5) 

11,2 
(9,4–13,0) 

11,1 
(9,9–12,3) 

Sportspel 11,2 
(8,9–13,5) 

13,6 
(10,7–16,4) 

12,3 
(10,5–14,1) 

7,0 
(5,2–8,7) 

9,0 
(6,8–11,2) 

7,9 
(6,5–9,3) 

9,1 
(7,7–10,6) 

11,3 
(9,5–13,1) 

10,2 
(9,0–11,3) 

Spel på hästar 9,3 
(7,2–11,4) 

11,5 
(8,8–14,1) 

10,3 
(8,6–12,0) 

14,0 
(11,6–16,4) 

15,4 
(12,7–18,1) 

14,7 
(12,9–16,4) 

11,6 
(10,0–13,2) 

13,4 
(11,5–15,3) 

12,4 
(11,2–13,6) 

Spelautomater eller kasinospel 4,9 
(3,3–6,4) 

7,7 
(5,5–10,0) 

6,2 
(4,8–7,5) 

4,3 
(2,9–5,7) 

6,4 
(4,5–8,2) 

5,3 
(4,1–6,4) 

4,6 
(3,5–5,6) 

7,1 
(5,6–8,5) 

5,7 
(4,8–6,6) 

Poker 4,0 
(2,6–5,4) 

4,0 
(2,4–5,6) 

4,0 
(2,9–5,1) 

2,0 
(1,0–3,0) 

2,5 
(1,4–3,7) 

2,2 
(1,5–3,0) 

3,0 
(2,2–3,9) 

3,3 
(2,3–4,3) 

3,1 
(2,5–3,8) 

Antal svar 746 553 1 299 841 682 1 523 1 587 1 235 2 822 
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Tabell 59. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger vilka spelformer de har varit med när vuxna har spelat om pengar efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelformer när vuxna har spelat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Lotterier 40,8 
(30,6–51,0) 

49,8 
(39,5–60,1) 

45,6 
(38,3–52,9) 

39,4 
(23,5–55,3) 

47,5 
(29,3–65,7) 

43,3 
(31,3–55,4) 

Bingo 14,4 
(6,9–21,9) 

20,8 
(12,2–29,3) 

17,8 
(12,0–23,5) 

- (a) 22,1 
(6,2–38,0) 

16,3 
(6,9–25,8) 

Sportspel 17,9 
(9,9–25,9) 

27,8 
(18,6–37,1) 

23,2 
(17,0–29,4) 

28,4 
(13,7–43,1) 

28,9 
(12,5–45,4) 

28,7 
(17,8–39,5) 

Spel på hästar 23,1 
(14,2–32,1) 

20,5 
(12,4–28,6) 

21,7 
(15,7–27,7) 

21,4 
(7,9–35,0) 

17,7 
(3,4–32,0) 

19,6 
(9,9–29,4) 

Spelautomater eller kasinospel 12,7 
(5,8–19,6) 

15,1 
(7,6–22,5) 

14,0 
(8,9–19,1) 

- (a) 21,7 
(6,1–37,3) 

17,1 
(7,7–26,5) 

Poker 7,8 
(1,7–14,0) 

6,1 
(1,3–10,9) 

6,9 
(3,1–10,8) 

- (a) - (a) 9,9 
(2,3–17,4) 

Antal svar 91 95 186 37 31 68 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 60. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger med vem de har spelat om pengar med under de senaste 12 månaderna efter kön, 
åldersgrupp och totalt  

Spelsällskap Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ensam 5,0 
(3,1–7,0) 

17,0 
(13,5–20,5) 

10,9 
(8,9–12,9) 

3,2 
(1,7–4,7) 

8,9 
(6,2–11,5) 

5,9 
(4,4–7,4) 

4,2 
(2,9–5,4) 

13,4 
(11,1–15,7) 

8,6 
(7,3–9,9) 

Med föräldrar/vårdnadshavare 18,2 
(15,0–21,5) 

9,3 
(6,5–12,0) 

13,8 
(11,7–16,0) 

22,3 
(18,8–25,8) 

21,7 
(18,0–25,4) 

22,0 
(19,5–24,5) 

20,1 
(17,7–22,5) 

14,8 
(12,5–17,0) 

17,5 
(15,9–19,2) 

Med någon annan eller några andra i min familj 2,5 
(1,2–3,8) 

- (a) 1,6 
(0,8–2,3) 

1,6 
(0,6–2,7) 

3,9 
(2,0–5,7) 

2,7 
(1,6–3,7) 

2,1 
(1,3–3,0) 

2,0 
(1,1–3,0) 

2,1 
(1,5–2,7) 

Med vänner 8,9 
(6,6–11,3) 

16,5 
(13,0–19,9) 

12,6 
(10,5–14,7) 

3,1 
(1,6–4,5) 

6,2 
(3,9–8,4) 

4,5 
(3,2–5,9) 

6,2 
(4,8–7,7) 

11,9 
(9,7–14,1) 

9,0 
(7,7–10,3) 

Med arbets- eller studiekamrater 1,1 
(0,3–2,0) 

- (a) 1,0 
(0,4–1,6) 

- (a) - (a) - (a) 0,7 
(0,2–1,2) 

0,6 
(0,1–1,2) 

0,7 
(0,3–1,0) 

Med okända personer 1,7 
(0,6–2,9) 

- (a) 1,1 
(0,4–1,7) 

- (a) - (a) - (a) 1,1 
(0,5–1,8) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

Har inte varit med och spelat 62,4 
(58,3–66,6) 

55,4 
(50,8–60,1) 

59,0 
(55,9–62,1) 

69,2 
(65,3–73,2) 

58,8 
(54,2–63,4) 

64,3 
(61,3–67,3) 

65,6 
(62,7–68,4) 

56,9 
(53,6–60,2) 

61,4 
(59,2–63,6) 

Antal svar 538 448 986 545 462 1 007 1 083 910 1 993 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 



 

64 

Tabell 61. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger med vem de har spelat om pengar med under de senaste 12 månaderna efter någon grad 
av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelsällskap PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ensam 19,6 
(11,6–27,7) 

36,6 
(27,2–45,9) 

28,8 
(22,5–35,2) 

28,3 
(14,4–42,2) 

42,9 
(26,6–59,1) 

35,7 
(24,9–46,4) 

Med föräldrar/vårdnadshavare 17,7 
(10,0–25,3) 

6,5 
(2,0–11,1) 

11,6 
(7,3–16,0) 

15,1 
(4,4–25,8) 

- (a) 9,1 
(2,9–15,4) 

Med någon annan eller några andra i min familj 5,1 
(0,7–9,6) 

- (a) 3,6 
(1,1–6,2) 

- (a) - (a) 6,8 
(1,4–12,2) 

Med vänner 15,0 
(8,1–22,0) 

24,7 
(16,2–33,3) 

20,3 
(14,6–26,0) 

13,2 
(3,0–23,4) 

20,2 
(6,6–33,8) 

16,7 
(8,2–25,3) 

Med arbets- eller studiekamrater - (a) - (a) 2,5 
(0,5–4,5) 

- (a) - (a) - (a) 

Med okända personer - (a) - (a) 2,7 
(0,5–4,8) 

- (a) - (a) - (a) 

Har inte varit med och spelat 33,4 
(23,8–43,0) 

28,0 
(19,3–36,7) 

30,4 
(24,0–36,9) 

22,3 
(9,3–35,4) 

26,9 
(12,7–41,2) 

24,7 
(15,1–34,3) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 62. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger var de har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Spelplats Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Hemma hos mig 14,4 
(11,9–16,8) 

16,3 
(13,2–19,3) 

15,2 
(13,3–17,1) 

15,8 
(13,4–18,2) 

18,8 
(16,0–21,6) 

17,2 
(15,3–19,0) 

15,0 
(13,4–16,7) 

17,5 
(15,4–19,6) 

16,2 
(14,8–17,5) 

Hemma hos vänner 9,6 
(7,6–11,6) 

19,2 
(16,0–22,3) 

13,9 
(12,1–15,7) 

3,6 
(2,4–4,9) 

4,4 
(2,9–5,9) 

4,0 
(3,0–5,0) 

6,7 
(5,5–7,9) 

11,9 
(10,1–13,7) 

9,1 
(8,0–10,1) 

Skola/arbetsplats 4,3 
(3,0–5,7) 

5,0 
(3,3–6,7) 

4,6 
(3,6–5,7) 

- (a) 0,8 
(0,2–1,5) 

0,7 
(0,3–1,0) 

2,5 
(1,7–3,2) 

2,9 
(2,0–3,9) 

2,7 
(2,1–3,3) 

Spelmiljöer 1,1 
(0,4–1,8) 

3,0 
(1,6–4,4) 

2,0 
(1,2–2,7) 

1,1 
(0,5–1,8) 

2,7 
(1,5–3,9) 

1,9 
(1,2–2,5) 

1,1 
(0,6–1,6) 

2,8 
(1,9–3,8) 

1,9 
(1,4–2,4) 

Annat 4,7 
(3,2–6,2) 

5,3 
(3,4–7,3) 

5,0 
(3,8–6,2) 

3,0 
(1,9–4,2) 

3,8 
(2,4–5,3) 

3,4 
(2,5–4,3) 

3,9 
(2,9–4,8) 

4,6 
(3,4–5,8) 

4,2 
(3,4–5,0) 

Har inte spelat 65,9 
(62,6–69,2) 

51,3 
(47,2–55,4) 

59,3 
(56,7–61,9) 

75,9 
(73,1–78,7) 

69,4 
(66,1–72,8) 

72,9 
(70,7–75,1) 

70,7 
(68,5–72,9) 

60,2 
(57,5–62,9) 

65,9 
(64,2–67,7) 

Antal svar 811 582 1 393 912 730 1 642 1 723 1 312 3 035 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 63. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger var de har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelplats PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Hemma hos mig 31,5 
(21,9–41,0) 

22,5 
(14,3–30,6) 

26,5 
(20,2–32,7) 

29,2 
(15,2–43,1) 

19,4 
(6,0–32,8) 

24,1 
(14,5–33,8) 

Hemma hos vänner 32,0 
(22,2–41,7) 

44,7 
(35,1–54,4) 

39,1 
(32,2–46,0) 

32,4 
(17,6–47,1) 

47,7 
(31,4–64,1) 

40,3 
(29,3–51,4) 

Skola/arbetsplats 18,0 
(10,3–25,7) 

11,3 
(5,4–17,2) 

14,3 
(9,5–19,0) 

14,8 
(3,6–26,0) 

- (a) 13,5 
(6,0–21,1) 

I spelmiljöer 5,4 
(0,6–10,3) 

8,1 
(2,9–13,2) 

6,9 
(3,3–10,5) 

- (a) - (a) 6,5 
(0,9–12,2) 

Annat 13,2 
(6,0–20,3) 

13,4 
(6,0–20,7) 

13,3 
(8,1–18,5) 

18,2 
(5,7–30,6) 

- (a) 15,5 
(6,9–24,1) 

Antal svar 94 107 201 41 38 79 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 



 

67 

Ungas spelproblem 

Tabell 64. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de under de senaste 12 månaderna har spelat för mer än de verkligen haft råd att förlora efter 
kön, inkomst och totalt 

Spelat för mer än jag hade råd att förlora Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 31,9 
(28,7–35,1) 

46,0 
(41,9–50,0) 

38,3 
(35,7–40,8) 

23,4 
(20,6–26,1) 

29,7 
(26,4–33,1) 

26,3 
(24,1–28,4) 

27,8 
(25,6–29,9) 

38,0 
(35,3–40,7) 

32,4 
(30,7–34,1) 

Ibland - (a) 2,3 
(1,0–3,6) 

1,4 
(0,7–2,0) 

0,8 
(0,1–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,2–0,9) 

0,7 
(0,3–1,1) 

1,3 
(0,7–2,0) 

1,0 
(0,6–1,3) 

Ofta 0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

0,6 
(0,1–1,0) 

0,5 
(0,2–0,7) 

Nästan alltid 1,3 
(0,5–2,1) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

- (a) - (a) - (a) 0,7 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,5 
(0,3–0,8) 

Inte fått frågan 65,5 
(62,2–68,8) 

50,7 
(46,6–54,8) 

58,8 
(56,2–61,5) 

75,7 
(72,9–78,5) 

69,2 
(65,8–72,6) 

72,7 
(70,5–74,9) 

70,4 
(68,2–72,6) 

59,8 
(57,1–62,5) 

65,6 
(63,9–67,3) 

Antal svar 816 589 1 405 916 733 1 649 1 732 1 322 3 054 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 65. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger om de har spelat för mer än de verkligen haft råd att förlora, under de senaste 12 månaderna efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat för mer än jag hade råd att förlora PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 67,9 
(58,0–77,7) 

73,5 
(64,5–82,5) 

71,0 
(64,4–77,6) 

40,6 
(24,8–56,4) 

43,6 
(27,2–59,9) 

42,2 
(30,8–53,5) 

Ibland 11,9 
(5,2–18,7) 

16,2 
(8,7–23,6) 

14,3 
(9,2–19,4) 

14,5 
(3,5–25,6) 

31,6 
(16,1–47,0) 

23,5 
(13,7–33,3) 

Ofta 6,8 
(1,4–12,1) 

6,8 
(1,4–12,2) 

6,8 
(3,0–10,6) 

13,7 
(2,3–25,1) 

15,7 
(2,9–28,6) 

14,8 
(6,2–23,4) 

Nästan alltid 13,4 
(6,2–20,6) 

- (a) 7,9 
(4,0–11,9) 

31,1 
(16,1–46,1) 

- (a) 19,5 
(10,4–28,7) 

Antal svar 91 103 194 39 37 76 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 66. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning, under de 
senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Höjt insatserna för att nå samma spänning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 31,0 
(27,8–34,2) 

44,1 
(40,1–48,2) 

37,0 
(34,4–39,5) 

23,4 
(20,7–26,2) 

30,3 
(26,9–33,6) 

26,6 
(24,4–28,7) 

27,3 
(25,2–29,5) 

37,3 
(34,7–40,0) 

31,9 
(30,2–33,6) 

Ibland 1,7 
(0,8–2,6) 

4,8 
(3,0–6,5) 

3,1 
(2,2–4,0) 

- (a) 0,7 
(0,1–1,2) 

0,6 
(0,2–0,9) 

1,1 
(0,6–1,6) 

2,7 
(1,8–3,7) 

1,9 
(1,3–2,4) 

Ofta - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Inte fått frågan 66,2 
(62,9–69,5) 

50,9 
(46,8–55,0) 

59,2 
(56,6–61,8) 

75,9 
(73,1–78,7) 

68,9 
(65,5–72,2) 

72,7 
(70,5–74,8) 

70,9 
(68,7–73,1) 

59,7 
(57,0–62,4) 

65,8 
(64,1–67,5) 

Antal svar 808 588 1 396 913 737 1 650 1 721 1 325 3 046 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 67. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning, under de 
senaste 12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Höjt insatserna för att nå samma känsla av spänning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 66,6 
(56,3–76,9) 

63,6 
(53,9–73,2) 

64,9 
(57,8–71,9) 

55,9 
(38,9–72,9) 

37,6 
(21,3–54,0) 

46,2 
(34,3–58,2) 

Ibland 21,0 
(12,1–29,8) 

33,8 
(24,3–43,2) 

28,2 
(21,5–34,8) 

- (a) 54,9 
(37,9–72,0) 

35,7 
(24,1–47,3) 

Ofta 6,3 
(0,9–11,6) 

- (a) 4,2 
(1,1–7,4) 

15,1 
(2,7–27,6) 

- (a) 11,1 
(3,2–18,9) 

Nästan alltid 6,2 
(0,9–11,6) 

- (a) 2,7 
(0,3–5,1) 

15,0 
(2,6–27,4) 

- (a) - (a) 

Antal svar 86 102 188 35 35 70 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 68. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna de förlorat, under 
de senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Återvänt för att vinna tillbaka mina spelförluster Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 30,6 
(27,4–33,8) 

42,4 
(38,3–46,4) 

36 
(33,4–38,5) 

23,6 
(20,9–26,4) 

29,9 
(26,6–33,2) 

26,5 
(24,4–28,7) 

27,2 
(25,1–29,4) 

36,2 
(33,6–38,9) 

31,3 
(29,7–33,0) 

Ibland 2,1 
(1,1–3,0) 

5,9 
(4,0–7,8) 

3,8 
(2,8–4,8) 

- (a) 0,8 
(0,2–1,5) 

0,7 
(0,3–1,0) 

1,3 
(0,8–1,9) 

3,4 
(2,4–4,4) 

2,3 
(1,7–2,8) 

Ofta 0,7 
(0,1–1,3) 

0,9 
(0,1–1,8) 

0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,8) 

0,5 
(0,2–0,9) 

0,7 
(0,2–1,3) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Nästan alltid - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,2 
(0,1–0,4) 

Inte fått frågan 66,1 
(62,8–69,3) 

50,7 
(46,6–54,8) 

59,1 
(56,5–61,7) 

75,3 
(72,5–78,1) 

68,8 
(65,4–72,1) 

72,3 
(70,1–74,5) 

70,6 
(68,4–72,7) 

59,6 
(56,9–62,3) 

65,5 
(63,8–67,3) 

Antal svar 810 590 1 400 920 738 1 658 1 730 1 328 3 058 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 69. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna de förlorat, under 
de senaste 12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Återvänt för att vinna tillbaka mina spelförluster PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 58,7 
(48,1–69,3) 

49,1 
(39,3–59,0) 

53,3 
(46,0–60,6) 

43,2 
(26,8–59,6) 

28,8 
(13,8–43,9) 

35,6 
(24,4–46,8) 

Ibland 24,6 
(15,4–33,8) 

41,0 
(31,2–50,7) 

33,8 
(26,9–40,7) 

21,0 
(7,7–34,4) 

49,1 
(32,2–66,0) 

36,0 
(24,6–47,3) 

Ofta 9,5 
(3,1–15,9) 

9,0 
(2,9–15,0) 

9,2 
(4,8–13,6) 

18,9 
(6,0–31,8) 

19,6 
(5,3–33,8) 

19,2 
(9,6–28,9) 

Nästan alltid 7,2 
(1,6–12,9) 

- (a) 3,7 
(1,0–6,4) 

16,8 
(4,3–29,4) 

- (a) 9,2 
(2,6–15,9) 

Antal svar 87 103 190 37 36 73 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 70. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för, under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Lånat pengar för att ha pengar att spela för Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 32,5 
(29,2–35,7) 

48,4 
(44,3–52,4) 

39,7 
(37,1–42,3) 

24,1 
(21,3–26,8) 

31,2 
(27,8–34,6) 

27,4 
(25,2–29,5) 

28,4 
(26,3–30,5) 

39,9 
(37,3–42,6) 

33,7 
(32,0–35,4) 

Ibland 1,6 
(0,7–2,5) 

- (a) 1,2 
(0,6–1,8) 

- (a) - (a) - (a) 1,0 
(0,5–1,6) 

0,5 
(0,0–0,9) 

0,8 
(0,4–1,1) 

Ofta - (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Inte fått frågan 65,4 
(62,1–68,7) 

50,2 
(46,1–54,3) 

58,5 
(55,9–61,1) 

75,3 
(72,4–78,1) 

68,5 
(65,1–71,9) 

72,1 
(70,0–74,3) 

70,1 
(68,0–72,3) 

59,2 
(56,5–61,9) 

65,1 
(63,4–66,9) 

Antal svar 817 595 1 412 921 741 1 662 1 738 1 336 3 074 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 71. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för, under de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Lånat pengar för att ha pengar att spela för PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 74,2 
(64,7–83,8) 

89,7 
(83,1–96,2) 

82,8 
(77,1–88,5) 

61,3 
(45,4–77,2) 

72,5 
(57,0–88,1) 

67,1 
(56,0–78,2) 

Ibland 18,1 
(9,7–26,5) 

5,7 
(0,7–10,7) 

11,2 
(6,5–16,0) 

24,3 
(10,3–38,4) 

15,3 
(2,6–27,9) 

19,6 
(10,2–29,0) 

Ofta 5,7 
(0,2–11,1) 

- (a) 4,6 
(1,2–8,0) 

- (a) - (a) 9,9 
(2,3–17,5) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 92 104 196 39 37 76 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 72. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har känt att de kanske har problem med sitt spelande, under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Känt problem med mitt spelande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 32,7 
(29,4–35,9) 

45,5 
(41,4–49,5) 

38,5 
(35,9–41,1) 

24,7 
(21,9–27,5) 

30,7 
(27,3–34,0) 

27,4 
(25,3–29,6) 

28,8 
(26,7–31,0) 

38,2 
(35,5–40,9) 

33,1 
(31,4–34,8) 

Ibland 1,1 
(0,4–1,8) 

3,3 
(1,8–4,8) 

2,1 
(1,3–2,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,6 
(0,3–1,0) 

1,8 
(1,0–2,6) 

1,2 
(0,7–1,6) 

Ofta - (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,6 
(0,1–1,0) 

0,4 
(0,1–0,6) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Inte fått frågan 65,5 
(62,3–68,8) 

50,5 
(46,5–54,6) 

58,7 
(56,1–61,4) 

75,2 
(72,4–78,0) 

68,7 
(65,4–72,1) 

72,2 
(70,0–74,4) 

70,2 
(68,0–72,4) 

59,5 
(56,8–62,2) 

65,3 
(63,6–67,0) 

Antal svar 816 591 1 407 922 739 1 661 1 738 1 330 3 068 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 73. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har känt att de kanske har problem med sitt spelande, under de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Känt problem med mitt spelande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 81,7 
(73,4–90,0) 

71,7 
(62,5–80,9) 

76,0 
(69,6–82,4) 

65,8 
(49,3–82,4) 

44,9 
(27,8–61,9) 

54,3 
(42,2–66,5) 

Ibland 12,0 
(5,2–18,8) 

21,6 
(13,3–30,0) 

17,5 
(11,8–23,1) 

18,1 
(4,7–31,4) 

36,8 
(20,3–53,3) 

28,3 
(17,3–39,3) 

Ofta - (a) 6,7 
(1,4–12,0) 

5,3 
(1,9–8,8) 

- (a) 18,4 
(4,7–32,0) 

14,2 
(5,4–23,0) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 87 102 189 34 35 69 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 74. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras spelande orsakat några problem med sin hälsa, inräknat stress eller ångest, 
under de senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Spelandet har orsakat problem med min hälsa Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 32,3 
(29,1–35,5) 

45,9 
(41,9–50,0) 

38,5 
(35,9–41,1) 

24,6 
(21,8–27,4) 

30,1 
(26,8–33,5) 

27,2 
(25,0–29,3) 

28,6 
(26,4–30,7) 

38,2 
(35,5–40,8) 

32,9 
(31,2–34,6) 

Ibland 1,3 
(0,5–2,1) 

3,1 
(1,7–4,6) 

2,2 
(1,4–2,9) 

- (a) 0,7 
(0,1–1,2) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,8 
(0,3–1,2) 

1,9 
(1,1–2,7) 

1,3 
(0,9–1,7) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Inte fått frågan 65,9 
(62,6–69,1) 

50,8 
(46,7–54,9) 

59,0 
(56,4–61,6) 

75,1 
(72,3–77,9) 

68,8 
(65,4–72,2) 

72,2 
(70,0–74,4) 

70,3 
(68,2–72,5) 

59,6 
(56,9–62,3) 

65,4 
(63,7–67,2) 

Antal svar 813 589 1 402 923 738 1 661 1 736 1 327 3 063 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 75. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras spelande orsakat några problem med deras hälsa, inräknat stress eller ångest, 
under de senaste 12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelandet har orsakat problem med min hälsa PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 79,7 
(71,1–88,4) 

72,8 
(63,7–81,9) 

75,9 
(69,5–82,3) 

66,0 
(50,2–81,8) 

47,7 
(30,4–65,1) 

56,6 
(44,7–68,5) 

Ibland 14,0 
(6,6–21,5) 

23,5 
(14,8–32,1) 

19,3 
(13,4–25,2) 

19,2 
(6,1–32,3) 

41,8 
(24,6–59,0) 

30,9 
(19,7–42,0) 

Ofta - (a) - (a) 3,0 
(0,4–5,7) 

- (a) - (a) 7,8 
(1,1–14,6) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 88 101 189 37 34 71 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 76. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att någon kritiserat deras spelande eller sagt att de har problem med spelandet, oavsett 
om de tyckt det varit sant eller inte, under de senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Andra har kritiserat mitt spelande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 31,7 
(28,5–34,9) 

45,1 
(41,1–49,2) 

37,8 
(35,2–40,3) 

24,1 
(21,3–26,9) 

30,7 
(27,3–34,0) 

27,1 
(25,0–29,3) 

28,0 
(25,9–30,2) 

38,0 
(35,3–40,7) 

32,6 
(30,9–34,3) 

Ibland 1,5 
(0,6–2,4) 

2,8 
(1,5–4,1) 

2,1 
(1,3–2,8) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

1,0 
(0,5–1,5) 

1,6 
(0,9–2,3) 

1,3 
(0,8–1,7) 

Ofta 1,0 
(0,3–1,8) 

0,9 
(0,1–1,8) 

1,0 
(0,4–1,5) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,6 
(0,1–1,0) 

0,5 
(0,3–0,8) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,4) 

Inte fått frågan 65,4 
(62,1–68,7) 

50,9 
(46,8–55,0) 

58,9 
(56,3–61,5) 

75,3 
(72,4–78,1) 

68,6 
(65,2–72,0) 

72,2 
(70,0–74,4) 

70,2 
(68,0–72,3) 

59,7 
(56,9–62,4) 

65,4 
(63,7–67,1) 

Antal svar 818 588 1 406 920 740 1 660 1 738 1 328 3 066 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 77. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att någon kritiserat deras spelande eller sagt att de har problem med spelandet, oavsett 
om de tyckt det varit sant eller inte, under de senaste 12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Andra har kritiserat mitt spelande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 67,7 
(57,7–77,7) 

70,7 
(61,6–79,8) 

69,3 
(62,6–76,0) 

44,1 
(28,2–60,0) 

47,4 
(30,4–64,5) 

45,8 
(34,2–57,4) 

Ibland 17,2 
(9,1–25,2) 

20,1 
(12,2–27,9) 

18,8 
(13,1–24,4) 

21,3 
(8,0–34,6) 

30,9 
(15,2–46,7) 

26,1 
(15,8–36,4) 

Ofta 9,6 
(3,2–16,1) 

6,9 
(1,5–12,3) 

8,1 
(4,0–12,3) 

22,1 
(8,4–35,7) 

15,2 
(2,6–27,8) 

18,6 
(9,4–27,9) 

Nästan alltid 5,5 
(0,7–10,3) 

- (a) 3,8 
(1,0–6,6) 

- (a) - (a) 9,5 
(2,7–16,3) 

Antal svar 91 101 192 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 78. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras spelande har orsakat några ekonomiska problem för dem eller deras hushåll, 
under de senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt  

Mitt spelande har orsakat ekonomiska problem Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 33,6 
(30,4–36,9) 

47,3 
(43,2–51,4) 

39,8 
(37,2–42,3) 

23,9 
(21,1–26,6) 

30,5 
(27,1–33,8) 

26,9 
(24,7–29,0) 

28,9 
(26,8–31,1) 

39,0 
(36,3–41,7) 

33,5 
(31,8–35,2) 

Ibland - (a) 1,4 
(0,4–2,4) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

0,9 
(0,3–1,4) 

0,5 
(0,2–0,8) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0-0,4) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Inte fått frågan 65,3 
(62,0–68,6) 

51,1 
(47,0–55,2) 

58,9 
(56,3–61,5) 

75,6 
(72,8–78,4) 

68,9 
(65,6–72,3) 

72,5 
(70,4–74,7) 

70,3 
(68,1–72,5) 

59,9 
(57,2–62,6) 

65,6 
(63,8–67,3) 

Antal svar 819 586 1 405 916 737 1 653 1 735 1 323 3 058 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 79. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras spelande har orsakat några ekonomiska problem för dem eller deras hushåll, 
under de senaste 12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Mitt spelande har orsakat ekonomiska problem PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 85,3 
(77,5–93,1) 

85,4 
(77,9–92,9) 

85,4 
(80,0–90,8) 

68,5 
(53,0–84,0) 

60,6 
(43,5–77,8) 

64,5 
(53,0–76,0) 

Ibland - (a) 10,9 
(4,4–17,5) 

8,2 
(4,0–12,4) 

- (a) 29,6 
(13,6–45,5) 

19,5 
(9,8–29,3) 

Ofta - (a) - (a) 3,3 
(0,6–5,9) 

- (a) - (a) 8,1 
(1,7–14,6) 

Nästan alltid - (a) - (a) 3,1 
(0,4–5,9) 

- (a) - (a) 7,8 
(1,2–14,5) 

Antal svar 88 98 186 38 34 72 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 80. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har känt skuld över hur de spelar, eller vad som händer när de spelar, under de 
senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt  

Känt skuld på grund av mitt spelande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 31,4 
(28,2–34,6) 

43,7 
(39,6–47,8) 

36,9 
(34,4–39,5) 

23,8 
(21,0–26,6) 

30,3 
(27,0–33,6) 

26,8 
(24,7–29,0) 

27,7 
(25,6–29,9) 

37,1 
(34,4–39,7) 

32 
(30,3–33,7) 

Ibland 2,3 
(1,3–3,4) 

4,6 
(2,8–6,3) 

3,3 
(2,4–4,3) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

1,4 
(0,8–2,0) 

2,5 
(1,6–3,5) 

1,9 
(1,4–2,4) 

Ofta - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,8) 

0,3 
(0,1–0,5) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Inte fått frågan 65,5 
(62,2–68,8) 

51,1 
(47,0–55,3) 

59,0 
(56,4–61,6) 

75,6 
(72,8–78,4) 

68,8 
(65,4–72,2) 

72,5 
(70,3–74,6) 

70,4 
(68,2–72,5) 

59,9 
(57,2–62,6) 

65,6 
(63,9–67,3) 

Antal svar 817 586 1 403 917 738 1 655 1 734 1 324 3 058 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 81. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har känt skuld över hur de spelar, eller vad som händer när de spelar, under de 
senaste 12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Känt skuld på grund av mitt spelande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 64,2 
(54,0–74,5) 

61,4 
(51,6–71,3) 

62,7 
(55,6–69,8) 

52,8 
(36,2–69,3) 

25,9 
(10,9–40,8) 

39,0 
(27,5–50,6) 

Ibland 26,2 
(16,8–35,6) 

32,3 
(22,8–41,8) 

29,6 
(22,8–36,3) 

27,7 
(12,7–42,6) 

59,5 
(42,5–76,5) 

43,9 
(32,0–55,8) 

Ofta - (a) 5,4 
(0,7–10,1) 

4,6 
(1,4–7,7) 

- (a) - (a) 9,0 
(2,0–16,0) 

Nästan alltid 6,0 
(0,8–11,1) 

- (a) 3,2 
(0,7–5,7) 

14,0 
(2,4–25,6) 

- (a) 8,1 
(1,8–14,4) 

Antal svar 88 99 187 37 34 71 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 82. Medelvärde och standardavvikelse av ungas totalsumma av PGSI efter kön, åldersgrupp och totalt 

Totalsumma PGSI Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Medelvärde 1,0 0,8 0,9 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 

Standardavvikelse 2,5 1,8 2,2 1,2 1,6 1,4 2,1 1,7 1,9 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 83. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger huruvida de har problem med sitt spelande enligt PGSI efter kön, åldersgrupp och totalt 

Grad av spelproblem Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Inga spelproblem 87,3 
(85,0–89,5) 

83,7 
(80,7–86,6) 

85,7 
(83,8–87,5) 

92,9 
(91,2–94,6) 

95,6 
(94,1–97,1) 

94,1 
(93,0–95,3) 

90,0 
(88,6–91,4) 

89,5 
(87,8–91,2) 

89,8 
(88,7–90,9) 

Någon grad av spelproblem 8,4 
(6,6–10,3) 

13,5 
(10,8–16,2) 

10,7 
(9,1–12,3) 

2,9 
(1,8–4,1) 

3,0 
(1,7–4,3) 

3,0 
(2,1–3,8) 

5,8 
(4,7–6,9) 

8,4 
(6,8–9,9) 

7,0 
(6,0–7,9) 

Viss risk 4,5 
(3,1–5,9) 

8,1 
(6,0–10,3) 

6,1 
(4,9–7,4) 

2,0 
(1,0–2,9) 

2,2 
(1,1–3,2) 

2,1 
(1,4–2,8) 

3,3 
(2,4–4,1) 

5,2 
(4,0–6,5) 

4,2 
(3,4–4,9) 

Förhöjd risk 2,6 
(1,5–3,7) 

4,4 
(2,8–6,0) 

3,4 
(2,5–4,3) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

1,6 
(1,0–2,2) 

2,4 
(1,5–3,2) 

2,0 
(1,5–2,5) 

Problemspelande 3,9 
(2,6–5,3) 

5,4 
(3,5–7,2) 

4,6 
(3,5–5,7) 

1,0 
(0,3–1,6) 

0,8 
(0,1–1,5) 

0,9 
(0,4–1,4) 

2,5 
(1,8–3,3) 

3,1 
(2,1–4,1) 

2,8 
(2,2–3,4) 

Spelproblem 1,3 
(0,5–2,1) 

0,9 
(0,1–1,8) 

1,2 
(0,6–1,7) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

0,9 
(0,4–1,3) 

0,8 
(0,2–1,3) 

0,8 
(0,5–1,2) 

Antal svar 869 614 1 483 975 755 1 730 1 844 1 369 3 213 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Åsikt om åldersgräns och avsikt att spela 

Tabell 84. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av vad unga tycker om att man måste vara minst 18 år för att spela om pengar enligt spellagen efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Åsikt om åldersgräns Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,5 
(7,5–11,5) 

4,2 
(2,5–5,9) 

7,1 
(5,8–8,5) 

5,4 
(3,8–7,0) 

4,9 
(3,1–6,6) 

5,2 
(4,0–6,3) 

7,5 
(6,2–8,8) 

4,5 
(3,3–5,7) 

6,2 
(5,3–7,1) 

Åldersgränsen borde vara lägre eller inte finnas 5,2 
(3,6–6,7) 

2,1 
(0,9–3,3) 

3,8 
(2,8–4,8) 

1,2 
(0,5–1,9) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,2) 

3,3 
(2,4–4,1) 

1,2 
(0,5–1,9) 

2,3 
(1,8–2,9) 

Det är bra 61,9 
(58,5–65,3) 

63,9 
(60,0–67,8) 

62,8 
(60,2–65,3) 

56,8 
(53,6–60,1) 

53,0 
(49,3–56,7) 

55,1 
(52,7–57,5) 

59,5 
(57,1–61,8) 

58,6 
(55,9–61,3) 

59,1 
(57,3–60,8) 

Åldersgränsen borde vara högre 23,5 
(20,5–26,4) 

29,7 
(26,0–33,5) 

26,3 
(23,9–28,6) 

36,6 
(33,4–39,7) 

41,9 
(38,3–45,6) 

39,0 
(36,6–41,4) 

29,8 
(27,6–31,9) 

35,7 
(33,0–38,3) 

32,4 
(30,7–34,1) 

Antal svar 837 592 1 429 933 731 1 664 1 770 1 323 3 093 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 85. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger vad de tycker om att man måste vara minst 18 år för att spela om pengar enlig spellagen 
efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Åsikt om åldersgräns PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,5 
(6,5–20,5) 

- (a) 6,6 
(3,2–10,1) 

13,6 
(3,3–24,0) 

- (a) 6,8 
(1,5–12,1) 

Åldersgränsen borde vara lägre eller inte finnas 12,0 
(5,2–18,8) 

- (a) 7,8 
(3,9–11,7) 

17,0 
(5,3–28,8) 

- (a) 8,5 
(2,4–14,6) 

Det är bra 58,4 
(48,2–68,5) 

68,7 
(59,6–77,9) 

64,0 
(57,1–70,8) 

53,9 
(38,3–69,6) 

65,3 
(49,2–81,3) 

59,6 
(48,4–70,8) 

Åldersgränsen borde vara högre 16,2 
(8,5–23,8) 

26,2 
(17,6–34,9) 

21,6 
(15,7–27,5) 

15,4 
(3,8–27,0) 

34,7 
(18,7–50,8) 

25,1 
(15,0–35,2) 

Antal svar 96 103 199 41 36 77 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 86. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de kommer att spela om pengar när de fyllt 18 år 

Spela om pengar när jag fyllt 18 år Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Vet inte 9,6 
(7,6–11,7) 

4,4 
(3,0–5,8) 

7,1 
(5,9–8,4) 

Nej, helt säkert inte 31,6 
(28,3–34,8) 

49,9 
(46,7–53,2) 

40,4 
(38,1–42,7) 

Nej, troligen inte 39,5 
(36,1–42,8) 

40,1 
(37,0–43,3) 

39,8 
(37,5–42,1) 

Ja, troligen 17,5 
(14,9–20,0) 

5,0 
(3,6–6,4) 

11,5 
(10,0–13,0) 

Ja, helt säkert 1,9 
(1,0–2,8) 

- (a) 1,2 
(0,7–1,7) 

Antal svar 841 940 1 781 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 87. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de tror de att kommer att spela om pengar när de fyllt 18 år (åldersgränsen för de 
flesta spelformer) efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spela om pengar när jag fyllt 18 år PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

Vet inte 6,7 
(1,8–11,5) 

- (a) 

Nej, helt säkert inte 17,5 
(9,6–25,4) 

12,6 
(2,1–23,2) 

Nej, troligen inte 32,0 
(22,7–41,3) 

30,1 
(16,0–44,2) 

Ja, troligen 34,1 
(24,4–43,7) 

31,4 
(16,8–45,9) 

Ja, helt säkert 9,7 
(3,9–15,6) 

16,5 
(5,1–27,9) 

Antal svar 99 42 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Spelreklam 

Tabell 88. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har sett eller hört någon reklam för spel om pengar den senaste veckan efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Har sett eller hört spelreklam Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,9 
(4,2–7,6) 

6,2 
(4,2–8,2) 

6,0 
(4,8–7,3) 

7,7 
(5,9–9,5) 

8,1 
(6,0–10,2) 

7,9 
(6,5–9,3) 

6,8 
(5,6–8,0) 

7,1 
(5,7–8,6) 

6,9 
(6,0–7,9) 

Nej 15,7 
(13,1–18,3) 

13,5 
(10,6–16,4) 

14,7 
(12,8–16,7) 

16,2 
(13,7–18,8) 

14,7 
(12,0–17,4) 

15,6 
(13,7–17,4) 

16,0 
(14,2–17,8) 

14,1 
(12,1–16,1) 

15,1 
(13,8–16,5) 

Ja, någon gång 31,3 
(28,1–34,5) 

26,7 
(23,0–30,3) 

29,2 
(26,8–31,6) 

38,8 
(35,6–42,0) 

31,2 
(27,7–34,6) 

35,3 
(33,0–37,7) 

34,9 
(32,6–37,2) 

28,9 
(26,3–31,4) 

32,2 
(30,5–33,8) 

Ja, flera gånger 47,1 
(43,6–50,5) 

53,7 
(49,6–57,8) 

50,0 
(47,4–52,7) 

37,2 
(34,0–40,4) 

46,0 
(42,4–49,7) 

41,2 
(38,8–43,6) 

42,3 
(40,0–44,7) 

49,9 
(47,2–52,7) 

45,8 
(44,0–47,6) 

Antal svar 836 591 1 427 929 730 1 659 1 765 1 321 3 086 

 

Tabell 89. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har sett eller hört någon reklam för spel om pengar den senaste veckan efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Har sett eller hört spelreklam Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, senaste veckan 93,0 
(91,0–94,9) 

92,8 
(90,5–95,2) 

92,9 
(91,4–94,4) 

90,8 
(88,6–92,9) 

90,5 
(88,1–92,9) 

90,6 
(89,1–92,2) 

91,9 
(90,5–93,4) 

91,7 
(90,0–93,4) 

91,8 
(90,7–92,9) 

Antal svar 715 516 1 231 792 630 1 422 1 507 1 146 2 653 
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Tabell 90. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har sett eller hört någon reklam för spel om pengar den senaste veckan efter någon 
grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Har sett eller hört spelreklam PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,6 
(1,2–10,1) 

- (a) 3,7 
(1,1–6,3) 

- (a) - (a) 7,1 
(1,5–12,6) 

Nej 15,2 
(7,7–22,8) 

6,2 
(0,7-11,6) 

10,3 
(5,7–14,8) 

12,5 
(1,9–23,2) 

- (a) 9,2 
(2,4–16,0) 

Ja, någon gång 34,1 
(24,3–43,9) 

31,1 
(21,9–40,3) 

32,5 
(25,8–39,2) 

35,8 
(20,6–51,0) 

24,9 
(10,0–39,8) 

30,3 
(19,7–41,0) 

Ja, flera gånger 45,0 
(34,8–55,3) 

60,6 
(50,8–70,4) 

53,5 
(46,4–60,6) 

40,7 
(25,4–56,1) 

66,0 
(49,7–82,3) 

53,4 
(42,0–64,9) 

Antal svar 95 103 198 41 36 77 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 91. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har sett eller hört någon reklam för spel om pengar den senaste veckan efter någon 
grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Har sett eller hört spelreklam PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, någon eller flera gånger 93,4 
(88,2–98,6) 

97,7 
(94,6–100,9) 

95,8 
(93,0–98,7) 

87,5 
(77,0–98,0) 

96,6 
(90,0–103,2) 

92,2 
(86,1–98,4) 

Antal svar 81 98 179 36 34 70 
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Tabell 92. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger var de har sett spelreklam efter kön, åldersgrupp och totalt 

Var fanns spelreklamen? Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Utomhus eller i kollektivtrafiken 24,5 
(21,6–27,4) 

23,9 
(20,5–27,4) 

24,2 
(22,0–26,5) 

18,9 
(16,4–21,4) 

20,0 
(17,0–22,9) 

19,4 
(17,5–21,3) 

21,8 
(19,9–23,7) 

22,0 
(19,7–24,3) 

21,9 
(20,4–23,4) 

På sociala medier 56,4 
(53,0–59,9) 

59,8 
(55,8–63,9) 

58,0 
(55,3–60,6) 

47,0 
(43,8–50,3) 

50,6 
(46,9–54,3) 

48,6 
(46,2–51,1) 

51,9 
(49,5–54,3) 

55,3 
(52,6–58,1) 

53,5 
(51,6–55,3) 

I direktreklam via mail, brev eller telefon 13,4 
(11,1–15,7) 

16,3 
(13,3–19,3) 

14,7 
(12,8–16,6) 

9,9 
(8,0–11,9) 

10,8 
(8,5–13,1) 

10,3 
(8,8–11,8) 

11,7 
(10,2–13,3) 

13,6 
(11,7–15,5) 

12,6 
(11,4–13,8) 

På TV eller radio 52,4 
(48,9–55,8) 

56,5 
(52,4–60,6) 

54,2 
(51,6–56,9) 

57,9 
(54,7–61,2) 

57,3 
(53,6–61,0) 

57,6 
(55,2–60,1) 

55,1 
(52,7–57,4) 

56,9 
(54,1–59,6) 

55,9 
(54,1–57,7) 

Annat 6,5 
(4,8–8,2) 

7,2 
(5,1–9,2) 

6,8 
(5,5–8,1) 

4,5 
(3,1–5,9) 

4,7 
(3,2–6,3) 

4,6 
(3,6–5,7) 

5,6 
(4,5–6,7) 

6,0 
(4,7–7,3) 

5,7 
(4,9–6,6) 

Antal svar 835 590 1 425 929 730 1 659 1 764 1 320 3 084 
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Tabell 93. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger var de har sett spelreklam efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Var fanns spelreklamen? PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Utomhus eller i kollektivtrafiken 26,7 
(17,4–36,0) 

34,2 
(24,8–43,6) 

30,8 
(24,1–37,4) 

29,2 
(14,9–43,4) 

30,3 
(14,8–45,7) 

29,7 
(19,3–40,2) 

På sociala medier 59,8 
(49,6–69,9) 

74,6 
(65,7–83,6) 

67,8 
(61,1–74,6) 

62,8 
(47,6–78,1) 

74,0 
(58,2–89,7) 

68,4 
(57,4–79,3) 

I direktreklam via mail, brev eller telefon 18,7 
(10,6–26,9) 

33,2 
(23,9–42,5) 

26,6 
(20,2–32,9) 

28,6 
(14,2–43,1) 

41,5 
(24,7–58,2) 

35,0 
(24,0–46,0) 

På TV eller radio 46,1 
(35,8–56,4) 

62,5 
(52,7–72,3) 

55,0 
(47,9–62,1) 

41,2 
(25,6–56,8) 

59,3 
(42,3–76,2) 

50,1 
(38,6–61,7) 

Annat 7,5 
(2,1–12,9) 

8,8 
(3,2–14,3) 

8,2 
(4,3–12,1) 

- (a) - (a) 10,7 
(3,6–17,8) 

Antal svar 95 102 197 41 35 76 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 94. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de någonsin har påverkats av spelreklam så att de lockats att spela om pengar eller att 
spela oftare eller för mer pengar än de hade tänkt sig efter kön, åldersgrupp och totalt 

Har påverkats av spelreklam Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,4 
(3,0–5,9) 

3,5 
(1,9–5,1) 

4,0 
(3,0–5,1) 

3,4 
(2,2–4,7) 

4,0 
(2,4–5,5) 

3,7 
(2,7–4,7) 

4,0 
(3,0–5,0) 

3,7 
(2,6–4,9) 

3,9 
(3,1–4,6) 

Nej 89,2 
(87,1–91,4) 

88,2 
(85,5–90,9) 

88,7 
(87,0–90,4) 

91,4 
(89,6–93,3) 

90,7 
(88,5–93,0) 

91,1 
(89,7–92,5) 

90,3 
(88,8–91,7) 

89,4 
(87,7–91,2) 

89,9 
(88,8–91,0) 

Ja, någon gång 5,4 
(3,8–6,9) 

8,0 
(5,8–10,2) 

6,6 
(5,2–7,9) 

4,4 
(3,1–5,7) 

5,0 
(3,4–6,7) 

4,7 
(3,7–5,7) 

4,9 
(3,9–6,0) 

6,6 
(5,2–8,0) 

5,7 
(4,8–6,5) 

Ja, flera gånger 0,9 
(0,3–1,6) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

0,7 
(0,1–1,3) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

0,8 
(0,4–1,3) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Antal svar 833 591 1 424 924 727 1 651 1 757 1 318 3 075 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 95. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de någonsin har påverkats av spelreklam så att de lockats att spela om pengar eller att 
spela oftare eller för mer pengar än de hade tänkt sig efter kön, åldersgrupp och totalt 

Har påverkats av spelreklam Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, någon eller flera gånger 6,3 
(4,7–8,0) 

8,3 
(6,0–10,6) 

7,2 
(5,8–8,6) 

5,1 
(3,7–6,6) 

5,3 
(3,6–7,0) 

5,2 
(4,1–6,3) 

5,8 
(4,7–6,9) 

6,8 
(5,4–8,3) 

6,2 
(5,4–7,1) 

Antal svar 833 591 1 424 924 727 1 651 1 757 1 318 3 075 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 96. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de någonsin har påverkats av spelreklam så att de lockats att spela om pengar eller att 
spela oftare eller för mer pengar än de hade tänkt sig efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Har påverkats av spelreklam PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 6,2 
(1,3–11,2) 

7,1 
(1,9–12,3) 

6,7 
(3,1–10,3) 

- (a) - (a) 9,2 
(2,5–15,8) 

Nej 66,4 
(56,5–76,3) 

57,7 
(47,8–67,6) 

61,6 
(54,5–68,7) 

46,5 
(30,5–62,5) 

33,3 
(17,3–49,3) 

39,7 
(28,4–51,1) 

Ja, någon gång 19,4 
(11,2–27,7) 

32,4 
(22,9–41,9) 

26,6 
(20,1–33,1) 

26,8 
(12,3–41,3) 

56,0 
(39,1–73,0) 

41,7 
(30,1–53,4) 

Ja, flera gånger 7,9 
(2,2–13,7) 

- (a) 5,1 
(2,0–8,2) 

16,5 
(4,2–28,7) 

- (a) 9,4 
(2,7–16,1) 

Antal svar 92 102 194 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 97. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de någonsin har påverkats av spelreklam så att de lockats att spela om pengar eller att 
spela oftare eller för mer pengar än de hade tänkt sig efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Har påverkats av spelreklam PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, någon eller flera gånger  27,4 
(18,0–36,7) 

35,2 
(25,6–44,9) 

31,7 
(24,9–38,5) 

43,3 
(27,2–59,3) 

58,6 
(41,8–75,4) 

51,1 
(39,4–62,8) 

Antal svar 92 102 194 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

Konflikter i hemmet 

Tabell 98. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det har uppstått konflikter i hemmet kopplat till spel om pengar under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Konflikter om spel om pengar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,1 
(2,6–5,5) 

3,4 
(1,8–5,0) 

3,8 
(2,7–4,8) 

2,6 
(1,6–3,7) 

3,2 
(1,8–4,6) 

2,9 
(2,0–3,8) 

3,4 
(2,5–4,3) 

3,3 
(2,2–4,4) 

3,3 
(2,6–4,0) 

Nej 93,0 
(91,1–94,8) 

93,8 
(91,7–95,9) 

93,4 
(92,0–94,7) 

96,2 
(94,9–97,4) 

95,7 
(94,1–97,3) 

96,0 
(94,9–97,0) 

94,5 
(93,4–95,7) 

94,7 
(93,4–96,1) 

94,6 
(93,8–95,5) 

Ja 3,0 
(1,7–4,2) 

2,8 
(1,4–4,2) 

2,9 
(2,0–3,8) 

1,2 
(0,5–1,9) 

1,1 
(0,3–2,0) 

1,2 
(0,6–1,7) 

2,1 
(1,4–2,8) 

2,0 
(1,1–2,8) 

2,0 
(1,5–2,6) 

Antal svar 775 563 1 338 881 701 1 582 1 656 1 264 2 920 
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Tabell 99. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om det har uppstått konflikter i hemmet kopplat till spel om pengar under de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Konflikter om spel om pengar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,7 
(6,0–21,4) 

6,7 
(0,8–12,6) 

9,7 
(5,0–14,4) 

19,3 
(5,1–33,6) 

- (a) 14,3 
(5,3–23,2) 

Nej 78,7 
(69,5–87,9) 

84,6 
(76,5–92,7) 

82,1 
(76,0–88,2) 

61,4 
(44,0–78,8) 

68,7 
(51,6–85,9) 

65,4 
(53,2–77,6) 

Ja 7,7 
(1,7–13,6) 

8,7 
(2,5–14,9) 

8,2 
(3,9–12,6) 

19,3 
(5,1–33,4) 

21,3 
(6,0–36,6) 

20,4 
(9,9–30,8) 

Antal svar 80 96 176 32 32 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 100. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det har uppstått konflikter i hemmet kopplat till deras dataspelande under de senaste 
12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Konflikter om dataspelande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Nej 56,5 
(53,0–60,0) 

65,5 
(61,5–69,5) 

60,6 
(57,9–63,2) 

38,3 
(35,1–41,6) 

33,3 
(29,8–36,8) 

36,0 
(33,6–38,4) 

47,7 
(45,2–50,1) 

49,7 
(46,9–52,5) 

48,6 
(46,7–50,4) 

Ja, men sällan 22,7 
(19,7–25,6) 

13,5 
(10,7–16,4) 

18,5 
(16,5–20,6) 

6,4 
(4,8–8,0) 

4,1 
(2,6–5,6) 

5,4 
(4,2–6,5) 

14,8 
(13,0–16,5) 

8,9 
(7,3–10,6) 

12,1 
(10,9–13,3) 

Ja, ibland 8,7 
(6,6–10,7) 

3,5 
(1,9–5,0) 

6,3 
(5,0–7,7) 

1,8 
(0,9–2,7) 

0,8 
(0,1–1,5) 

1,3 
(0,8–1,9) 

5,3 
(4,2–6,5) 

2,2 
(1,3–3,0) 

3,9 
(3,1–4,6) 

Ja, ofta 2,4 
(1,3–3,5) 

1,8 
(0,7–3,0) 

2,1 
(1,3–2,9) 

- (a) - (a) - (a) 1,4 
(0,8–2,0) 

1,1 
(0,5–1,7) 

1,2 
(0,8–1,7) 

Har inte spelat dataspel 9,8 
(7,6–11,9) 

15,7 
(12,6–18,7) 

12,4 
(10,6–14,3) 

53,1 
(49,8–56,5) 

61,5 
(57,8–65,1) 

57,0 
(54,5–59,4) 

30,9 
(28,7–33,1) 

38,1 
(35,4–40,8) 

34,2 
(32,5–35,9) 

Antal svar 794 573 1 367 905 715 1 620 1 699 1 288 2 987 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 101. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det har uppstått konflikter i hemmet kopplat till deras dataspelande under de senaste 
12 månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Konflikter om dataspelande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 33,7 
(30,4–37,1) 

18,8 
(15,6–22,1) 

27,0 
(24,6–29,4) 

8,5 
(6,7–10,4) 

5,2 
(3,5–6,9) 

7,0 
(5,7–8,3) 

21,5 
(19,4–23,5) 

12,2 
(10,3–14,1) 

17,2 
(15,8–18,6) 

Antal svar 794 573 1 367 905 715 1 620 1 699 1 288 2 987 

 

Tabell 102. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om det har uppstått konflikter i hemmet kopplat till deras dataspelande under de senaste 
12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Konflikter om dataspelande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Nej 37,1 
(26,5–47,7) 

58,6 
(48,4–68,8) 

49,2 
(41,7–56,7) 

31,7 
(15,8–47,5) 

58,5 
(41,3–75,7) 

46,3 
(34,1–58,5) 

Ja, men sällan 26,7 
(17,1–36,3) 

19,0 
(10,7–27,3) 

22,3 
(16,1–28,6) 

32,1 
(16,0–48,2) 

21,3 
(6,9–35,7) 

26,3 
(15,5–37,0) 

Ja, ibland 10,8 
(3,6–18,1) 

- (a) 5,8 
(2,3–9,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Ja, ofta 8,7 
(2,4–14,9) 

- (a) 4,8 
(1,7–7,9) 

21,3 
(7,0–35,6) 

- (a) 9,7 
(2,7–16,7) 

Har inte spelat dataspel 16,7 
(8,4–25,0) 

18,6 
(10,4–26,8) 

17,8 
(11,9–23,6) 

- (a) 17,5 
(4,0–31,0) 

13,3 
(4,8–21,9) 

Antal svar 83 96 179 34 34 68 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 103. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det har uppstått konflikter i hemmet kopplat till deras dataspelande under de senaste 
12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Konflikter om dataspelande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 46,2 
(35,2–57,2) 

22,9 
(14,1–31,6) 

33,0 
(25,9–40,1) 

60,0 
(43,2–76,8) 

24,0 
(9,1–38,9) 

40,4 
(28,5–52,3) 

Antal svar 83 96 179 34 34 68 
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Närstående med spelproblem 

Tabell 104. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om det finns någon eller några i deras närhet som har eller har haft problem med spel 
om pengar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Närstående med spelproblem Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Nej 78,6 
(75,8–81,5) 

72,2 
(68,5–75,8) 

75,7 
(73,4–78,0) 

78,9 
(76,2–81,6) 

74,3 
(71,1–77,6) 

76,8 
(74,7–78,9) 

78,8 
(76,8–80,7) 

73,2 
(70,7–75,7) 

76,3 
(74,7–77,8) 

Förälder/vårdnadshavare som ungdomen bor med 0,6 
(0,1–1,0) 

1,2 
(0,3-2,0) 

0,8 
(0,4–1,3) 

1,2 
(0,5–2,0) 

1,7 
(0,7–2,7) 

1,4 
(0,8–2,1) 

0,9 
(0,4–1,3) 

1,4 
(0,8–2,1) 

1,1 
(0,7–1,5) 

Förälder/vårdnadshavare som ungdomen inte bor med 1,0 
(0,2–1,7) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,4) 

0,9 
(0,3–1,5) 

1,7 
(0,7–2,7) 

1,2 
(0,7–1,8) 

0,9 
(0,4–1,4) 

1,2 
(0,6–1,8) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Släkt, som ungdomen inte bor med 3,1 
(1,9–4,3) 

2,8 
(1,4–4,2) 

3,0 
(2,0–3,9) 

4,0 
(2,8–5,3) 

5,7 
(4,0–7,4) 

4,8 
(3,7–5,8) 

3,5 
(2,7–4,4) 

4,2 
(3,1–5,3) 

3,8 
(3,1–4,5) 

Pojkvän, flickvän eller annan partner - (a) - (a) - (a) - (a) 1,6 
(0,6–2,6) 

1,0 
(0,5–1,5) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,8 
(0,3–1,3) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Någon vän 5,1 
(3,6–6,6) 

15,4 
(12,5–18,3) 

9,7 
(8,2–11,3) 

1,9 
(1,0–2,8) 

4,6 
(3,1–6,2) 

3,1 
(2,3–4,0) 

3,5 
(2,7–4,4) 

10,2 
(8,5–11,9) 

6,5 
(5,6–7,4) 

Någon annan 2,3 
(1,3–3,4) 

2,5 
(1,3–3,7) 

2,4 
(1,6–3,2) 

3,3 
(2,1–4,5) 

3,9 
(2,5–5,3) 

3,6 
(2,7–4,5) 

2,8 
(2,0–3,6) 

3,2 
(2,2–4,1) 

3,0 
(2,4–3,6) 

Vet inte 10,1 
(8,0–12,2) 

7,5 
(5,2–9,7) 

8,9 
(7,4–10,5) 

11,0 
(8,9–13,1) 

9,2 
(7,0–11,4) 

10,2 
(8,6–11,7) 

10,5 
(9,0–12,0) 

8,3 
(6,7–9,9) 

9,5 
(8,4–10,6) 

Antal svar 835 593 1 428 934 728 1 662 1 769 1 321 3 090 
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Tabell 105. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om det finns någon eller några i deras närhet som har eller har haft problem med spel 
om pengar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Närstående med spelproblem Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 11,3 
(9,1–13,4) 

20,4 
(17,1–23,6) 

15,3 
(13,4–17,2) 

10,1 
(8,1–12,0) 

16,5 
(13,8–19,2) 

13,0 
(11,3–14,6) 

10,7 
(9,2–12,2) 

18,5 
(16,3–20,6) 

14,2 
(12,9–15,5) 

Antal svar 835 593 1 428 934 728 1 662 1 769 1 321 3 090 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 106. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger finns det någon eller några i deras närhet som, enligt deras uppfattning, har eller har haft 
problem med spel om pengar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Närstående med spelproblem PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Nej 64,3 
(54,6–74,0) 

49,3 
(39,4–59,1) 

56,1 
(49,1–63,2) 

53,5 
(37,8–69,2) 

31,2 
(15,6–46,9) 

42,3 
(31,0–53,6) 

Förälder/vårdnadshavare som ungdomen bor med - (a) 5,7 
(1,1–10,3) 

5,5 
(2,2–8,7) 

- (a) - (a) 11,1 
(4,0–18,2) 

Förälder/vårdnadshavare som ungdomen inte bor med - (a) - (a) 2,7 
(0,3-5,1) 

- (a) - (a) - (a) 

Släkt, som ungdomen inte bor tillsammans med 6,7 
(1,5–12,0) 

7,6 
(2,4–12,7) 

7,2 
(3,5–10,9) 

15,6 
(3,9–27,2) 

- (a) 11,9 
(4,5–19,3) 

Pojkvän, flickvän eller annan partner - (a) - (a) 3,5 
(0,8-6,1) 

- (a) - (a) 7,6 
(1,5–13,7) 

Någon av vän 16,6 
(9,1–24,2) 

25,0 
(16,4–33,5) 

21,1 
(15,3–27,0) 

20,3 
(7,5–33,0) 

34,4 
(18,3–50,6) 

27,4 
(17,0–37,7) 

Någon annan - (a) 10,2 
(4,4–16,0) 

7,9 
(4,1–11,6) 

- (a) - (a) 8,7 
(2,4–15,0) 

Vet inte 11,2 
(5,1–17,4) 

9,9 
(3,5–16,2) 

10,5 
(6,1–14,9) 

- (a) 17,3 
(4,3–30,2) 

14,7 
(6,5–22,9) 

Antal svar 96 104 200 41 36 77 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 107. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger finns det någon eller några i deras närhet som, enligt deras uppfattning, har eller har haft 
problem med spel om pengar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Närstående med spelproblem PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 24,5 
(15,8–33,2) 

40,9 
(31,2–50,5) 

33,4 
(26,7–40,0) 

34,4 
(19,4–49,3) 

51,5 
(34,6–68,4) 

43,0 
(31,6–54,3) 

Antal svar 96 104 200 41 36 77 

 

Tabell 108. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om någon av deras föräldrar spelat om pengar de senaste 12 månaderna efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Föräldrar som har spelat om pengar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 17,3 
(14,7–19,8) 

17,6 
(14,5–20,7) 

17,4 
(15,5–19,4) 

14,0 
(11,7–16,2) 

17,0 
(14,2–19,7) 

15,3 
(13,6–17,1) 

15,7 
(14,0–17,4) 

17,3 
(15,2–19,4) 

16,4 
(15,1–17,7) 

Nej 51,1 
(47,6–54,5) 

51,8 
(47,8–55,9) 

51,4 
(48,8–54,0) 

55,9 
(52,7–59,1) 

48,7 
(45,1–52,4) 

52,6 
(50,2–55,0) 

53,4 
(51,0–55,7) 

50,3 
(47,6–53,1) 

52,0 
(50,2–53,8) 

Ja 31,7 
(28,5–34,8) 

30,5 
(26,8–34,2) 

31,2 
(28,8–33,6) 

30,2 
(27,2–33,1) 

34,3 
(30,8–37,7) 

32,0 
(29,8–34,3) 

30,9 
(28,8–33,1) 

32,4 
(29,8–34,9) 

31,6 
(29,9–33,2) 

Antal svar 852 604 1 456 958 748 1 706 1 810 1 352 3 162 
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Tabell 109. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om någon av deras föräldrar spelat om pengar under de senaste 12 månaderna efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Föräldrar som har spelat om pengar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 20,5 
(12,5–28,5) 

23,7 
(15,3–32,0) 

22,2 
(16,4–28,0) 

17,7 
(6,2–29,2) 

28,0 
(13,4–42,5) 

22,9 
(13,6–32,2) 

Nej 41,7 
(31,8–51,6) 

29,9 
(20,9–38,9) 

35,3 
(28,6–42,0) 

42,8 
(27,5–58,1) 

26,8 
(12,2–41,5) 

34,7 
(24,0–45,5) 

Ja 37,8 
(28,0–47,5) 

46,4 
(36,7–56,1) 

42,5 
(35,6–49,3) 

39,5 
(24,7–54,3) 

45,2 
(28,8–61,6) 

42,4 
(31,4–53,4) 

Antal svar 100 107 207 43 38 81 

 

Tabell 110. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det är lite eller mycket orolig för någon av deras föräldrars spelande efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Orolig för mina föräldrars spelande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, lite eller mycket 1,4 
(0,5–2,3) 

1,9 
(0,7–3,2) 

1,6 
(0,9–2,4) 

1,8 
(0,9–2,8) 

2,5 
(1,2–3,8) 

2,1 
(1,4–2,9) 

1,6 
(1,0–2,3) 

2,2 
(1,3–3,1) 

1,9 
(1,4–2,4) 

Antal svar 703 498 1 201 823 622 1 445 1 526 1 120 2 646 
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Tabell 111. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att det är lite eller mycket orolig för någon av deras föräldrars spelande efter någon grad 
av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Orolig för mina föräldrars spelande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja, lite eller mycket 8,9 
(2,5–15,3) 

6,3 
(0,7–11,8) 

7,5 
(3,3–11,7) 

- (a) - (a) 11,1 
(3,1–19,2) 

Antal svar 79 82 161 35 27 62 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

Sjukdom eller funktionsnedsättning 

Tabell 112. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig och som 
innebär att de har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t,ex, i skolan, med vänner eller på deras fritid efter kön, åldersgrupp och totalt 

Har någon sjukdom eller funktionsnedsättning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vill inte svara 6,5 
(4,7–8,2) 

3,7 
(2,0–5,3) 

5,2 
(4,0–6,4) 

5,2 
(3,6–6,7) 

4,5 
(2,8–6,2) 

4,9 
(3,7–6,0) 

5,8 
(4,7–7,0) 

4,1 
(2,9–5,3) 

5,0 
(4,2–5,9) 

Nej 78,7 
(75,8–81,6) 

85,1 
(82,0–88,1) 

81,6 
(79,4–83,7) 

78,7 
(75,9–81,4) 

82,0 
(79,0–85,0) 

80,2 
(78,2–82,2) 

78,7 
(76,7–80,7) 

83,6 
(81,4–85,7) 

80,9 
(79,4–82,4) 

Ja 14,8 
(12,3–17,4) 

11,3 
(8,6–13,9) 

13,2 
(11,4–15,1) 

16,2 
(13,7–18,7) 

13,5 
(10,8–16,1) 

14,9 
(13,1–16,8) 

15,5 
(13,7–17,3) 

12,3 
(10,5–14,2) 

14,1 
(12,8–15,4) 

Antal svar 822 581 1 403 918 721 1 639 1 740 1 302 3 042 
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Tabell 113. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig och som 
innebär att de har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t,ex, i skolan, med vänner eller på deras fritid efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Har någon sjukdom eller funktionsnedsättning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vill inte svara 12,3 
(5,3–19,3) 

11,0 
(4,1–17,8) 

11,6 
(6,7–16,5) 

- (a) 18,4 
(4,9–32,0) 

14,0 
(5,8–22,3) 

Nej 61,1 
(50,7–71,5) 

74,9 
(65,9–84,0) 

68,7 
(61,9–75,6) 

65,5 
(50,0–80,9) 

55,2 
(38,1–72,4) 

60,3 
(48,7–71,8) 

Ja 26,6 
(17,1–36,1) 

14,1 
(7,0–21,2) 

19,7 
(13,8–25,5) 

25,1 
(10,7–39,4) 

26,3 
(10,9–41,7) 

25,7 
(15,2–36,2) 

Antal svar 90 100 190 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 114. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger vilken typ av sjukdom eller funktionsnedsättning de har efter kön, åldersgrupp och totalt 

Har någon typ av sjukdom eller funktionsnedsättning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Fysisk 3,2 
(1,9–4,5) 

2,3 
(1,0–3,6) 

2,8 
(1,9–3,7) 

3,8 
(2,5–5,2) 

4,5 
(2,9–6,1) 

4,1 
(3,1–5,2) 

3,5 
(2,6–4,4) 

3,4 
(2,3–4,4) 

3,4 
(2,8–4,1) 

ADHD 6,3 
(4,5–8,1) 

5,2 
(3,3–7,1) 

5,8 
(4,5–7,1) 

6,2 
(4,5–8,0) 

3,9 
(2,3–5,5) 

5,2 
(4,0–6,3) 

6,3 
(5,0–7,5) 

4,6 
(3,3–5,8) 

5,5 
(4,6–6,4) 

Intellektuell 2,0 
(0,9–3,2) 

- (a) 1,5 
(0,8–2,1) 

1,0 
(0,3–1,8) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

1,6 
(0,9–2,2) 

0,5 
(0,1–0,9) 

1,1 
(0,7–1,5) 

Ångestsyndrom 2,1 
(1,0–3,1) 

1,7 
(0,6–2,9) 

1,9 
(1,1–2,7) 

5,4 
(3,8–7,0) 

5,0 
(3,2–6,7) 

5,2 
(4,0–6,4) 

3,7 
(2,7–4,6) 

3,3 
(2,3–4,3) 

3,5 
(2,8–4,2) 

Annan 9,7 
(7,5–11,9) 

4,3 
(2,5–6,1) 

7,2 
(5,8–8,7) 

9,1 
(7,1–11,2) 

7,1 
(5,0–9,2) 

8,2 
(6,7–9,7) 

9,4 
(7,9–10,9) 

5,7 
(4,3–7,0) 

7,7 
(6,7–8,7) 

Vill inte svara - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) 1,0 
(0,2–1,8) 

0,7 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,8 
(0,2–1,3) 

0,5 
(0,2–0,8) 

Antal svar 771 562 1 333 873 692 1 565 1 644 1 254 2 898 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 115. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger vilken typ av sjukdom eller funktionsnedsättning de har efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Har någon typ av sjukdom eller funktionsnedsättning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Fysisk - (a) - (a) 3,4 
(0,4–6,5) 

- (a) - (a) 8,8 
(1,3–16,4) 

ADHD 16,7 
(8,2–25,1) 

- (a) 9,1 
(4,8–13,5) 

18,4 
(4,8–32,1) 

- (a) 10,9 
(3,1–18,6) 

Intellektuell - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Ångestsyndrom - (a) - (a) 3,5 
(0,7–6,3) 

- (a) - (a) - (a) 

Annan 17,4 
(8,6–26,1) 

11,1 
(4,1–18,2) 

13,9 
(8,4–19,4) 

- (a) 27,7 
(10,0–45,4) 

18,1 
(7,8–28,4) 

Vill inte svara - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 79 91 170 35 29 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Ungas mående gällande sömnproblem och stress 

Tabell 116. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de haft sömnproblem under de senaste 30 dagarna efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Hur ofta jag har haft sömnproblem Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet ej 3,4 
(2,1–4,7) 

1,8 
(0,6–2,9) 

2,7 
(1,8–3,5) 

2,0 
(1,0–3,0) 

1,2 
(0,4–2,1) 

1,6 
(1,0–2,3) 

2,7 
(1,9–3,5) 

1,5 
(0,8–2,2) 

2,2 
(1,6–2,7) 

Aldrig 30,4 
(27,2–33,6) 

31,0 
(27,2–34,8) 

30,6 
(28,2–33,1) 

20,2 
(17,5–22,8) 

26,0 
(22,8–29,3) 

22,8 
(20,8–24,9) 

25,5 
(23,4–27,6) 

28,6 
(26,1–31,1) 

26,9 
(25,3–28,5) 

Sällan 28,2 
(25,1–31,3) 

29,7 
(26,0–33,4) 

28,9 
(26,5–31,3) 

28,3 
(25,4–31,3) 

24,2 
(21,1–27,4) 

26,5 
(24,3–28,6) 

28,3 
(26,1–30,4) 

27,0 
(24,6–29,5) 

27,7 
(26,1–29,3) 

Ibland 24,6 
(21,6–27,5) 

21,5 
(18,1–24,8) 

23,2 
(20,9–25,4) 

28,3 
(25,3–31,2) 

25,0 
(21,9–28,2) 

26,8 
(24,6–29,0) 

26,3 
(24,2–28,4) 

23,2 
(20,9–25,5) 

24,9 
(23,4–26,5) 

Ofta 10,8 
(8,7–13,0) 

12,7 
(10,0–15,4) 

11,7 
(10,0–13,4) 

16,4 
(13,9–18,8) 

17,1 
(14,3–20,0) 

16,7 
(14,8–18,6) 

13,5 
(11,8–15,1) 

14,9 
(12,9–16,8) 

14,1 
(12,8–15,4) 

Alltid 2,7 
(1,6–3,8) 

3,4 
(1,8–4,9) 

3,0 
(2,1–3,9) 

4,9 
(3,5–6,3) 

6,3 
(4,5–8,2) 

5,6 
(4,4–6,7) 

3,8 
(2,8–4,7) 

4,8 
(3,6–6,0) 

4,2 
(3,5–5,0) 

Antal svar 833 590 1 423 923 725 1 648 1 756 1 315 3 071 
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Tabell 117. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de ibland eller oftare har haft sömnproblem under de senaste 30 dagarna efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Hur ofta jag har haft sömnproblem Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller oftare 38,1 
(34,7–41,4) 

37,5 
(33,5–41,5) 

37,8 
(35,3–40,4) 

49,5 
(46,2–52,8) 

48,5 
(44,8–52,3) 

49,1 
(46,6–51,5) 

43,6 
(41,2–45,9) 

42,9 
(40,1–45,6) 

43,2 
(41,5–45,0) 

Antal svar 833 590 1 423 923 725 1 648 1 756 1 315 3 071 
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Tabell 118. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de haft sömnproblem under de senaste 30 dagarna efter kön, åldersgrupp och 
totalt efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har haft sömnproblem PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet ej - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Aldrig 20,1 
(11,7–28,6) 

22,4 
(14,1–30,7) 

21,4 
(15,5–27,3) 

- (a) - (a) 11,7 
(4,4–19,0) 

Sällan 25,5 
(16,5–34,6) 

36,1 
(26,5–45,8) 

31,4 
(24,6–38,1) 

28,4 
(13,9–42,9) 

35,0 
(18,2–51,9) 

31,7 
(20,6–42,8) 

Ibland 27,9 
(18,3–37,5) 

20,5 
(12,6–28,4) 

23,9 
(17,7–30,0) 

28,0 
(13,5–42,4) 

18,7 
(5,7–31,6) 

23,3 
(13,6–33,0) 

Ofta 17,9 
(9,9–26,0) 

18,5 
(10,4–26,6) 

18,3 
(12,5–24,0) 

24,5 
(10,4–38,6) 

31,7 
(15,1–48,3) 

28,1 
(17,2–38,9) 

Alltid - (a) - (a) 3,0 
(0,8–5,3) 

- (a) - (a) - (a) 

Antal svar 92 101 193 39 34 73 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 119. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har haft sömnproblem under de senaste 30 dagarna efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har haft sömnproblem PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 49,6 
(39,1–60,0) 

41,5 
(31,6–51,4) 

45,1 
(37,9–52,3) 

56,3 
(40,4–72,3) 

52,1 
(34,7–69,5) 

54,2 
(42,5–66,0) 

Antal svar 92 101 193 39 34 73 
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Tabell 120. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har känt sig stressad under de senaste 30 dagarna efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Har känt mig stressad Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet ej 3,1 
(1,8–4,3) 

2,6 
(1,2–4,0) 

2,9 
(1,9–3,8) 

1,0 
(0,3–1,7) 

1,2 
(0,4–2,1) 

1,1 
(0,5–1,6) 

2,1 
(1,3–2,8) 

1,9 
(1,1–2,8) 

2,0 
(1,5–2,5) 

Aldrig 17,8 
(15,1–20,5) 

16,1 
(13,1–19,2) 

17,0 
(15,0–19,1) 

5,1 
(3,6–6,6) 

6,7 
(4,8–8,6) 

5,8 
(4,7–7,0) 

11,7 
(10,1–13,3) 

11,5 
(9,7–13,4) 

11,6 
(10,4–12,8) 

Sällan 25,8 
(22,8–28,9) 

27,0 
(23,3–30,6) 

26,3 
(24,0–28,7) 

12,3 
(10,2–14,5) 

12,8 
(10,3–15,3) 

12,6 
(10,9–14,2) 

19,3 
(17,4–21,2) 

20,1 
(17,8–22,4) 

19,7 
(18,2–21,1) 

Ibland 32,3 
(29,1–35,5) 

31,0 
(27,2–34,8) 

31,7 
(29,3–34,2) 

31,5 
(28,4–34,5) 

35,1 
(31,6–38,6) 

33,1 
(30,8–35,4) 

31,9 
(29,7–34,1) 

33,0 
(30,4–35,6) 

32,4 
(30,7–34,1) 

Ofta 17,6 
(15,0–20,2) 

21,1 
(17,8–24,4) 

19,2 
(17,1–21,2) 

38,5 
(35,3–41,6) 

34,1 
(30,6–37,7) 

36,5 
(34,1–38,9) 

27,6 
(25,5–29,7) 

27,4 
(25,0–29,9) 

27,5 
(25,9–29,1) 

Alltid 3,4 
(2,2–4,7) 

2,2 
(1,0–3,4) 

2,9 
(2,0–3,8) 

11,6 
(9,5–13,7) 

10,0 
(7,8–12,3) 

10,9 
(9,4–12,4) 

7,4 
(6,1–8,6) 

6,0 
(4,8–7,3) 

6,8 
(5,9–7,6) 

Antal svar 831 591 1 422 927 726 1 653 1 758 1 317 3 075 
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Tabell 121. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har känt sig stressad under de senaste 30 dagarna efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Har känt mig stressad PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet ej - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Aldrig 13,5 
(6,3–20,7) 

9,2 
(3,3–15,1) 

11,2 
(6,6–15,7) 

15,6 
(3,8–27,4) 

- (a) 13,1 
(5,3–20,8) 

Sällan 22,9 
(13,9–31,9) 

31,3 
(22,0–40,5) 

27,5 
(21,0–34,0) 

23,9 
(9,9–37,9) 

23,5 
(8,9–38,1) 

23,7 
(13,6–33,8) 

Ibland 30,5 
(20,9–40,1) 

25,3 
(16,8–33,8) 

27,6 
(21,2–34,0) 

29,7 
(14,6–44,7) 

29,6 
(14,2–44,9) 

29,6 
(18,9–40,3) 

Ofta 25,6 
(16,6–34,5) 

26,3 
(17,5–35,1) 

26,0 
(19,7–32,2) 

20,7 
(7,6–33,9) 

26,4 
(10,6–42,2) 

23,7 
(13,4–34,0) 

Alltid - (a) 8,0 
(2,4–13,5) 

6,0 
(2,4–9,6) 

- (a) - (a) - (a) 

Antal svar 92 102 194 38 35 73 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Nöjdhet med olika delar i livet 

Tabell 122. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med skolan efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med skolan Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,4 
(3,0–5,9) 

8,6 
(6,2–11,0) 

6,3 
(5,0–7,7) 

3,5 
(2,2–4,8) 

8,0 
(5,9–10,0) 

5,5 
(4,3–6,7) 

4,0 
(3,0–5,0) 

8,3 
(6,7–9,9) 

5,9 
(5,0–6,8) 

Mycket missnöjd 4,6 
(3,1–6,1) 

4,7 
(2,9–6,5) 

4,6 
(3,5–5,8) 

4,6 
(3,2–6,0) 

4,9 
(3,2–6,6) 

4,7 
(3,6–5,9) 

4,6 
(3,6–5,6) 

4,8 
(3,6–6,0) 

4,7 
(3,9–5,5) 

Ganska missnöjd 8,3 
(6,4–10,2) 

12,5 
(9,8–15,2) 

10,2 
(8,6–11,8) 

12,8 
(10,6–15,0) 

12,3 
(9,9–14,7) 

12,6 
(10,9–14,2) 

10,5 
(9,0–11,9) 

12,4 
(10,6–14,2) 

11,4 
(10,2–12,5) 

Ganska nöjd 50,3 
(46,9–53,8) 

44,7 
(40,6–48,8) 

47,8 
(45,1–50,4) 

53,0 
(49,7–56,3) 

47,2 
(43,5–50,9) 

50,4 
(47,9–52,9) 

51,6 
(49,2–54,0) 

45,9 
(43,2–48,7) 

49,0 
(47,2–50,9) 

Mycket nöjd 32,3 
(29,1–35,6) 

29,5 
(25,8–33,2) 

31,0 
(28,6–33,5) 

26,1 
(23,2–29,0) 

27,6 
(24,3–30,9) 

26,8 
(24,6–28,9) 

29,3 
(27,1–31,5) 

28,6 
(26,1–31,1) 

29,0 
(27,3–30,6) 

Antal svar 827 588 1 415 924 724 1 648 1 751 1 312 3 063 
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Tabell 123. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med skolan efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Nöjdhet med skolan PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,3 
(2,0–12,6) 

9,7 
(3,6–15,8) 

8,6 
(4,5–12,7) 

- (a) - (a) 10,3 
(3,4–17,2) 

Mycket missnöjd 9,1 
(3,0–15,1) 

10,2 
(3,7–16,6) 

9,7 
(5,2–14,1) 

16,2 
(4,1–28,3) 

15,5 
(2,6–28,4) 

15,8 
(7,0–24,6) 

Ganska missnöjd 15,7 
(8,0–23,4) 

18,5 
(10,9–26,0) 

17,2 
(11,8–22,6) 

13,4 
(2,2–24,5) 

22,5 
(8,2–36,8) 

18,0 
(8,9–27,1) 

Ganska nöjd 46,3 
(35,8–56,8) 

42,7 
(32,8–52,6) 

44,3 
(37,1–51,5) 

38,8 
(23,0–54,5) 

35,1 
(18,6–51,6) 

36,9 
(25,6–48,2) 

Mycket nöjd 21,7 
(13,0–30,3) 

19,0 
(11,3–26,6) 

20,2 
(14,5–25,9) 

22,5 
(9,2–35,7) 

15,6 
(3,8–27,4) 

19,0 
(10,1–27,8) 

Antal svar 91 101 192 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 124. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sina kompisar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med mina kompisar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,3 
(2,8–5,7) 

5,3 
(3,3–7,2) 

4,7 
(3,5–5,9) 

3,5 
(2,2–4,7) 

3,5 
(2,1–4,9) 

3,5 
(2,5–4,4) 

3,9 
(2,9–4,9) 

4,4 
(3,2–5,6) 

4,1 
(3,4–4,9) 

Mycket missnöjd 2,9 
(1,7–4,1) 

1,0 
(0,2–1,9) 

2,1 
(1,3–2,8) 

1,5 
(0,7–2,3) 

2,1 
(1,0–3,1) 

1,7 
(1,1–2,4) 

2,2 
(1,5–3,0) 

1,5 
(0,9–2,2) 

1,9 
(1,4–2,4) 

Ganska missnöjd 3,7 
(2,4–5,0) 

5,0 
(3,2–6,8) 

4,3 
(3,2–5,4) 

5,5 
(4,0–7,0) 

6,8 
(4,8–8,8) 

6,1 
(4,9–7,3) 

4,6 
(3,6–5,6) 

5,9 
(4,5–7,2) 

5,2 
(4,3–6,0) 

Ganska nöjd 31,3 
(28,0–34,5) 

30,1 
(26,3–33,8) 

30,7 
(28,3–33,2) 

33,5 
(30,3–36,6) 

35,8 
(32,2–39,3) 

34,5 
(32,2–36,9) 

32,3 
(30,1–34,6) 

32,8 
(30,2–35,4) 

32,6 
(30,9–34,3) 

Mycket nöjd 57,8 
(54,4–61,3) 

58,7 
(54,6–62,7) 

58,2 
(55,6–60,8) 

56,1 
(52,8–59,4) 

51,9 
(48,2–55,6) 

54,2 
(51,7–56,6) 

57,0 
(54,6–59,4) 

55,4 
(52,6–58,1) 

56,3 
(54,5–58,1) 

Antal svar 828 587 1 415 924 723 1 647 1 752 1 310 3 062 
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Tabell 125. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sina kompisar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Nöjdhet med mina kompisar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,1 
(3,7–16,4) 

- (a) 6,9 
(3,2–10,6) 

16,4 
(4,1–28,7) 

- (a) 11,8 
(3,9–19,6) 

Mycket missnöjd - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Ganska missnöjd - (a) - (a) 4,5 
(1,4–7,6) 

- (a) - (a) - (a) 

Ganska nöjd 30,7 
(21,0–40,5) 

35,9 
(26,3–45,4) 

33,6 
(26,8–40,4) 

28,3 
(13,7–43,0) 

46,8 
(29,5–64,1) 

37,8 
(26,4–49,2) 

Mycket nöjd 50,3 
(39,7–60,9) 

54,5 
(44,5–64,5) 

52,7 
(45,4–59,9) 

46,0 
(29,7–62,2) 

42,8 
(25,5–60,1) 

44,3 
(32,5–56,1) 

Antal svar 90 101 191 38 34 72 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 126. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sina föräldrar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med mina föräldrar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 3,3 
(2,0–4,6) 

3,1 
(1,6–4,6) 

3,2 
(2,2–4,2) 

3,4 
(2,1–4,6) 

2,9 
(1,6–4,1) 

3,1 
(2,3–4,0) 

3,3 
(2,5–4,2) 

3,0 
(2,0–4,0) 

3,2 
(2,5–3,8) 

Mycket missnöjd 1,5 
(0,7–2,4) 

1,0 
(0,2–1,8) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,5 
(0,7–2,2) 

1,4 
(0,5–2,3) 

1,4 
(0,8–2,0) 

1,5 
(0,9–2,1) 

1,2 
(0,6–1,8) 

1,4 
(0,9–1,8) 

Ganska missnöjd 2,3 
(1,2–3,4) 

3,5 
(2,0–4,9) 

2,8 
(1,9–3,7) 

3,7 
(2,5–5,0) 

5,0 
(3,4–6,7) 

4,3 
(3,3–5,3) 

3,0 
(2,2–3,8) 

4,2 
(3,1–5,3) 

3,5 
(2,9–4,2) 

Ganska nöjd 17,6 
(15,0–20,3) 

21,5 
(18,2–24,9) 

19,4 
(17,3–21,5) 

23,4 
(20,6–26,2) 

23,9 
(20,7–27,1) 

23,6 
(21,5–25,7) 

20,4 
(18,5–22,3) 

22,7 
(20,3–25,0) 

21,4 
(19,9–22,9) 

Mycket nöjd 75,2 
(72,2–78,2) 

70,9 
(67,2–74,6) 

73,3 
(70,9–75,6) 

68,1 
(65,0–71,2) 

66,8 
(63,3–70,4) 

67,5 
(65,2–69,8) 

71,8 
(69,6–73,9) 

68,9 
(66,3–71,5) 

70,5 
(68,8–72,2) 

Antal svar 827 587 1 414 923 722 1 645 1 750 1 309 3 059 
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Tabell 127. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sina föräldrar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Nöjdhet med mina föräldrar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,1 
(3,8–16,5) 

- (a) 5,3 
(2,0–8,6) 

15,6 
(3,9–27,3) 

- (a) 9,7 
(2,7–16,7) 

Mycket missnöjd - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Ganska missnöjd 6,4 
(0,8–12,0) 

- (a) 5,4 
(2,2–8,7) 

- (a) - (a) - (a) 

Ganska nöjd 26,6 
(17,3–35,9) 

27,2 
(18,3–36,1) 

26,9 
(20,5–33,4) 

22,6 
(9,1–36,0) 

21,2 
(7,0–35,5) 

21,9 
(12,2–31,6) 

Mycket nöjd 54,6 
(44,1–65,2) 

65,6 
(56,1–75,1) 

60,7 
(53,6–67,8) 

54,8 
(38,8–70,8) 

68,5 
(52,5–84,5) 

61,8 
(50,5–73,1) 

Antal svar 90 102 192 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 128. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin övriga familj och släkt efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med min övriga familj och släkt Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,5 
(3,0–5,9) 

6,8 
(4,6–8,9) 

5,5 
(4,2–6,8) 

5,5 
(3,9–7,0) 

4,8 
(3,1–6,5) 

5,2 
(4,0–6,3) 

4,9 
(3,9–6,0) 

5,8 
(4,4–7,2) 

5,3 
(4,5–6,2) 

Mycket missnöjd 1,2 
(0,4–1,9) 

1,5 
(0,5–2,5) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,7 
(0,9–2,6) 

1,6 
(0,6–2,6) 

1,7 
(1,0–2,3) 

1,4 
(0,9–2,0) 

1,5 
(0,8–2,2) 

1,5 
(1,0–1,9) 

Ganska missnöjd 3,7 
(2,4–5,1) 

3,6 
(2,1–5,2) 

3,7 
(2,7–4,7) 

7,3 
(5,5–9,0) 

8,2 
(6,1–10,3) 

7,7 
(6,3–9,0) 

5,4 
(4,4–6,5) 

5,9 
(4,5–7,2) 

5,6 
(4,8–6,5) 

Ganska nöjd 26,2 
(23,1–29,2) 

32,2 
(28,4–36,0) 

28,9 
(26,5–31,3) 

32,4 
(29,3–35,5) 

33,2 
(29,7–36,7) 

32,7 
(30,4–35,1) 

29,2 
(27,0–31,3) 

32,7 
(30,1–35,3) 

30,8 
(29,1–32,4) 

Mycket nöjd 64,5 
(61,1–67,8) 

55,9 
(51,8–60,0) 

60,6 
(58,0–63,2) 

53,2 
(49,9–56,5) 

52,2 
(48,5–55,9) 

52,7 
(50,3–55,2) 

59,0 
(56,7–61,4) 

54,1 
(51,3–56,9) 

56,8 
(55,0–58,6) 

Antal svar 826 588 1 414 925 723 1 648 1 751 1 311 3 062 
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Tabell 129. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner meds sin övriga familj och släkt efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Nöjdhet med mina övriga familj och släkt PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,0 
(5,2–18,9) 

8,5 
(2,7–14,3) 

10,1 
(5,7–14,5) 

18,7 
(6,0–31,5) 

15,7 
(2,8–28,6) 

17,2 
(8,2–26,2) 

Mycket missnöjd - (a) - (a) - (a) - (a) - (a)  

Ganska missnöjd 16,4 
(8,3–24,4) 

7,6 
(2,6–12,6) 

11,5 
(6,9–16,1) 

19,2 
(6,1–32,3) 

- (a) 14,7 
(6,4–23,1) 

Ganska nöjd 22,9 
(14,1–31,8) 

31,2 
(21,9–40,5) 

27,5 
(21,0–34,0) 

20,1 
(7,4–32,9) 

31,4 
(15,6–47,3) 

25,9 
(15,7–36,1) 

Mycket nöjd 47,5 
(37,0–58,0) 

51,6 
(41,6–61,5) 

49,8 
(42,5–57,0) 

41,9 
(26,1–57,7) 

42,5 
(25,5–59,4) 

42,2 
(30,7–53,7) 

Antal svar 91 102 193 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 130. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin ekonomi efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med min ekonomi Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,9 
(6,0–9,9) 

4,8 
(2,8–6,7) 

6,5 
(5,1–7,9) 

6,2 
(4,6–7,8) 

5,6 
(3,8–7,3) 

5,9 
(4,7–7,1) 

7,1 
(5,8–8,4) 

5,2 
(3,8–6,5) 

6,2 
(5,3–7,1) 

Mycket missnöjd 4,5 
(3,0–6,0) 

6,2 
(4,1–8,2) 

5,2 
(4,0–6,5) 

6,0 
(4,3–7,7) 

5,7 
(3,9–7,5) 

5,8 
(4,6–7,1) 

5,2 
(4,1–6,3) 

5,9 
(4,5–7,3) 

5,5 
(4,7–6,4) 

Ganska missnöjd 12,4 
(10,1–14,7) 

15,8 
(12,8–18,8) 

13,9 
(12,1–15,8) 

15,3 
(12,9–17,7) 

16,3 
(13,5–19,1) 

15,8 
(14,0–17,6) 

13,8 
(12,2–15,5) 

16,1 
(14,0–18,1) 

14,8 
(13,5–16,1) 

Ganska nöjd 42,3 
(38,8–45,7) 

43,2 
(39,2–47,3) 

42,7 
(40,1–45,3) 

45,7 
(42,5–49,0) 

51,0 
(47,3–54,8) 

48,1 
(45,7–50,6) 

44,0 
(41,6–46,3) 

47,0 
(44,3–49,8) 

45,3 
(43,5–47,1) 

Mycket nöjd 32,9 
(29,6–36,1) 

30,0 
(26,3–33,8) 

31,6 
(29,1–34,0) 

26,7 
(23,8–29,6) 

21,4 
(18,4–24,4) 

24,3 
(22,2–26,4) 

29,9 
(27,7–32,1) 

25,8 
(23,4–28,3) 

28,1 
(26,4–29,7) 

Antal svar 823 586 1 409 922 720 1 642 1 745 1 306 3 051 
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Tabell 131. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin ekonomi efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Nöjdhet med min ekonomi PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 6,2 
(1,3–11,2) 

5,1 
(0,1–10,0) 

5,6 
(2,1–9,1) 

- (a) - (a) - (a) 

Mycket missnöjd 6,1 
(0,8–11,3) 

15,5 
(8,0–22,9) 

11,3 
(6,5–16,1) 

- (a) 30,7 
(14,5–46,9) 

18,1 
(8,6–27,5) 

Ganska missnöjd 28,2 
(18,6–37,8) 

20,6 
(12,6–28,7) 

24,0 
(17,8–30,1) 

28,3 
(13,7–42,8) 

18,4 
(5,6–31,3) 

23,2 
(13,5–32,9) 

Ganska nöjd 40,1 
(29,7–50,6) 

39,0 
(29,3–48,6) 

39,5 
(32,4–46,6) 

40,2 
(24,5–56,0) 

25,4 
(10,6–40,3) 

32,7 
(21,8–43,5) 

Mycket nöjd 19,3 
(11,1–27,6) 

19,9 
(12,1–27,6) 

19,6 
(14,0–25,3) 

18,8 
(6,0–31,6) 

21,4 
(7,8–35,1) 

20,1 
(10,8–29,4) 

Antal svar 89 102 191 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 132. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin fritid efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med min fritid Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,9 
(3,4–6,5) 

5,1 
(3,2–7,0) 

5,0 
(3,8–6,2) 

5,8 
(4,2–7,4) 

4,9 
(3,3–6,5) 

5,4 
(4,2–6,5) 

5,4 
(4,2–6,5) 

5,0 
(3,7–6,2) 

5,2 
(4,4–6,0) 

Mycket missnöjd 2,8 
(1,6–4,0) 

2,4 
(1,1–3,7) 

2,6 
(1,7–3,5) 

2,5 
(1,5–3,6) 

2,2 
(1,1–3,4) 

2,4 
(1,6–3,2) 

2,7 
(1,9–3,5) 

2,3 
(1,5–3,2) 

2,5 
(1,9–3,1) 

Ganska missnöjd 7,5 
(5,7–9,4) 

10,6 
(8,0–13,1) 

8,9 
(7,4–10,4) 

14,3 
(12,0–16,6) 

14,5 
(11,9–17,2) 

14,4 
(12,7–16,1) 

10,8 
(9,3–12,3) 

12,5 
(10,7–14,3) 

11,6 
(10,4–12,7) 

Ganska nöjd 44,1 
(40,7–47,6) 

42,5 
(38,4–46,5) 

43,4 
(40,8–46,0) 

46,7 
(43,4–50,0) 

50,1 
(46,3–53,8) 

48,2 
(45,8–50,7) 

45,4 
(43,0–47,8) 

46,2 
(43,4–48,9) 

45,7 
(43,9–47,5) 

Mycket nöjd 40,6 
(37,2–44,0) 

39,5 
(35,4–43,5) 

40,1 
(37,5–42,7) 

30,7 
(27,7–33,7) 

28,3 
(24,9–31,7) 

29,6 
(27,4–31,9) 

35,8 
(33,5–38,1) 

34,0 
(31,4–36,7) 

35,0 
(33,3–36,7) 

Antal svar 822 586 1 408 923 720 1 643 1 745 1 306 3 051 
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Tabell 133. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin fritid efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Nöjdhet med min fritid PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,7 
(4,0–17,5) 

7,2 
(1,5–12,9) 

8,7 
(4,4–13,1) 

16,0 
(4,0–28,0) 

- (a) 11,4 
(3,8–19,1) 

Mycket missnöjd - (a) 6,4 
(1,3–11,6) 

5,1 
(1,8–8,4) 

- (a) - (a) 7,6 
(1,0–14,2) 

Ganska missnöjd 10,0 
(4,0–16,0) 

8,5 
(3,0–14,0) 

9,2 
(5,1–13,2) 

- (a) - (a) 7,4 
(1,0–13,7) 

Ganska nöjd 45,3 
(34,7–55,8) 

42,8 
(33,0–52,6) 

43,9 
(36,7–51,1) 

42,9 
(27,0–58,8) 

30,1 
(14,6–45,6) 

36,4 
(25,2–47,5) 

Mycket nöjd 30,6 
(20,8–40,4) 

35,1 
(25,6–44,6) 

33,1 
(26,3–40,0) 

33,8 
(18,5–49,1) 

40,6 
(23,9–57,3) 

37,2 
(26,0–48,5) 

Antal svar 90 102 192 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 134. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin fysiska hälsa efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med min fysiska hälsa Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,0 
(3,4–6,6) 

3,1 
(1,6–4,7) 

4,2 
(3,0–5,3) 

5,0 
(3,4–6,5) 

3,3 
(1,9–4,7) 

4,2 
(3,1–5,2) 

5,0 
(3,9–6,1) 

3,2 
(2,2–4,2) 

4,2 
(3,4–4,9) 

Mycket missnöjd 3,5 
(2,2–4,8) 

4,4 
(2,7–6,1) 

3,9 
(2,9–5,0) 

7,8 
(6,0–9,6) 

6,3 
(4,4–8,2) 

7,1 
(5,8–8,4) 

5,6 
(4,5–6,7) 

5,3 
(4,1–6,6) 

5,5 
(4,6–6,3) 

Ganska missnöjd 12,5 
(10,2–14,8) 

16,0 
(13,0–19,0) 

14,1 
(12,2–15,9) 

22,0 
(19,3–24,7) 

25,7 
(22,4–28,9) 

23,7 
(21,6–25,8) 

17,1 
(15,3–18,9) 

20,7 
(18,5–22,9) 

18,7 
(17,3–20,1) 

Ganska nöjd 38,3 
(34,9–41,6) 

44,7 
(40,6–48,8) 

41,1 
(38,5–43,7) 

43,7 
(40,4–47,0) 

44,7 
(41,0–48,4) 

44,1 
(41,7–46,6) 

40,9 
(38,5–43,2) 

44,7 
(41,9–47,5) 

42,6 
(40,8–44,4) 

Mycket nöjd 40,8 
(37,4–44,2) 

31,7 
(27,9–35,6) 

36,7 
(34,2–39,3) 

21,6 
(18,9–24,2) 

20,1 
(17,1–23,1) 

20,9 
(18,9–22,9) 

31,5 
(29,3–33,8) 

26,1 
(23,6–28,5) 

29,1 
(27,4–30,7) 

Antal svar 825 584 1 409 923 722 1 645 1 748 1 306 3 054 
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Tabell 135. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin fysiska hälsa efter någon grad av spelproblem, problemspelande 
och åldersgrupp 

Nöjdhet med min fysiska hälsa PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,3 
(2,3–14,4) 

- (a) 6,3 
(2,6–10,1) 

- (a) - (a) 7,5 
(1,0–14,1) 

Mycket missnöjd 7,8 
(2,2–13,5) 

10,0 
(3,6–16,3) 

9,0 
(4,7–13,4) 

- (a) 17,6 
(3,3–31,8) 

11,8 
(3,5–20,2) 

Ganska missnöjd 18,4 
(10,2–26,6) 

18,9 
(11,4–26,4) 

18,7 
(13,2–24,2) 

15,8 
(3,9–27,8) 

18,9 
(5,7–32,1) 

17,4 
(8,6–26,2) 

Ganska nöjd 36,9 
(26,8–47,1) 

41,8 
(31,9–51,6) 

39,6 
(32,5–46,7) 

43,0 
(27,1–58,9) 

25,2 
(10,4–40,0) 

34,1 
(23,0–45,1) 

Mycket nöjd 28,5 
(18,9–38,2) 

24,5 
(15,9–33,2) 

26,3 
(19,9–32,7) 

27,3 
(13,2–41,4) 

31,1 
(15,2–47,0) 

29,2 
(18,6–39,8) 

Antal svar 90 101 191 39 34 73 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 136. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin psykiska hälsa efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med min psykiska hälsa Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,0 
(5,1–8,8) 

4,4 
(2,6–6,2) 

5,8 
(4,5–7,1) 

5,0 
(3,5–6,5) 

3,5 
(2,1–4,9) 

4,3 
(3,3–5,3) 

6,0 
(4,8–7,2) 

4,0 
(2,8–5,1) 

5,1 
(4,3–5,9) 

Mycket missnöjd 5,1 
(3,6–6,7) 

5,7 
(3,7–7,6) 

5,4 
(4,2–6,6) 

12,8 
(10,6–15,0) 

11,4 
(9,0–13,9) 

12,2 
(10,6–13,8) 

8,8 
(7,5–10,2) 

8,5 
(6,9–10,0) 

8,7 
(7,7–9,7) 

Ganska missnöjd 11,9 
(9,7–14,2) 

14,1 
(11,3–16,9) 

12,9 
(11,1–14,7) 

25,0 
(22,1–27,8) 

24,4 
(21,2–27,6) 

24,7 
(22,6–26,8) 

18,2 
(16,4–20,0) 

19,1 
(17,0–21,2) 

18,6 
(17,2–20,0) 

Ganska nöjd 38,1 
(34,7–41,5) 

42,2 
(38,1–46,2) 

39,9 
(37,3–42,5) 

40,5 
(37,3–43,8) 

42,6 
(39,0–46,3) 

41,5 
(39,0–43,9) 

39,3 
(36,9–41,6) 

42,4 
(39,7–45,2) 

40,7 
(38,9–42,5) 

Mycket nöjd 37,9 
(34,5–41,2) 

33,6 
(29,7–37,5) 

36,0 
(33,4–38,5) 

16,7 
(14,3–19,2) 

18,0 
(15,1–20,9) 

17,3 
(15,4–19,2) 

27,7 
(25,5–29,8) 

26,0 
(23,5–28,5) 

26,9 
(25,3–28,6) 

Antal svar 824 585 1 409 920 721 1 641 1 744 1 306 3 050 
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Tabell 137. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med sin psykiska hälsa efter någon grad av spelproblem, problemspelande 
och åldersgrupp 

Nöjdhet med min psykiska hälsa PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,7 
(3,1–16,2) 

9,9 
(3,6–16,3) 

9,8 
(5,3–14,4) 

- (a) - (a) 12,5 
(4,2–20,7) 

Mycket missnöjd 6,7 
(1,5–11,9) 

10,9 
(4,3–17,5) 

9,0 
(4,7–13,4) 

- (a) 17,4 
(4,1–30,7) 

10,3 
(2,8–17,8) 

Ganska missnöjd 19,2 
(11,2–27,3) 

19,3 
(11,6–27,0) 

19,3 
(13,7–24,8) 

19,6 
(7,0–32,2) 

20,2 
(6,4–34,0) 

19,9 
(10,6–29,2) 

Ganska nöjd 41,4 
(30,8–51,9) 

37,5 
(27,8–47,1) 

39,2 
(32,1–46,3) 

40,8 
(24,7–56,9) 

31,1 
(15,4–46,7) 

35,8 
(24,5–47,0) 

Mycket nöjd 23,0 
(13,9–32,1) 

22,4 
(14,2–30,7) 

22,7 
(16,6–28,8) 

25,2 
(11,2–39,3) 

18,1 
(5,5–30,6) 

21,5 
(12,2–30,9) 

Antal svar 89 101 190 38 35 73 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 138. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner inför framtiden efter kön, åldersgrupp och totalt 

Känsla inför framtiden Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 14,5 
(12,0–17,0) 

13,0 
(10,2–15,9) 

13,9 
(12,0–15,7) 

16,5 
(14,0–19,0) 

13,6 
(11,0–16,3) 

15,2 
(13,4–17,0) 

15,5 
(13,7–17,3) 

13,3 
(11,4–15,3) 

14,5 
(13,2–15,8) 

Mycket pessimistisk 3,9 
(2,5–5,3) 

4,4 
(2,7–6,0) 

4,1 
(3,0–5,2) 

3,7 
(2,4–4,9) 

5,1 
(3,4–6,8) 

4,3 
(3,3–5,4) 

3,8 
(2,9–4,8) 

4,7 
(3,5–5,9) 

4,2 
(3,5–5,0) 

Ganska pessimistisk 8,6 
(6,6–10,5) 

11,9 
(9,3–14,5) 

10,1 
(8,5–11,7) 

12,5 
(10,3–14,7) 

14,0 
(11,4–16,6) 

13,2 
(11,5–14,9) 

10,5 
(9,0–11,9) 

12,9 
(11,1–14,8) 

11,6 
(10,4–12,7) 

Ganska optimistisk 43,6 
(40,2–47,1) 

40,4 
(36,4–44,5) 

42,2 
(39,6–44,8) 

46,0 
(42,7–49,3) 

44,2 
(40,5–47,8) 

45,2 
(42,7–47,6) 

44,8 
(42,4–47,2) 

42,2 
(39,5–45,0) 

43,6 
(41,8–45,4) 

Mycket optimistisk 29,3 
(26,2–32,5) 

30,3 
(26,5–34,1) 

29,8 
(27,4–32,2) 

21,2 
(18,5–23,9) 

23,1 
(20,0–26,2) 

22,1 
(20,0–24,1) 

25,4 
(23,3–27,5) 

26,8 
(24,3–29,3) 

26,0 
(24,4–27,6) 

Antal svar 820 585 1 405 919 720 1 639 1 739 1 305 3 044 
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Tabell 139. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner inför framtiden efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Känsla inför framtiden PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 18,1 
(9,9–26,3) 

10,9 
(4,3–17,4) 

14,1 
(8,9–19,3) 

23,3 
(9,6–36,9) 

- (a) 17,1 
(8,4–25,9) 

Mycket pessimistisk 5,9 
(0,7–11,1) 

9,8 
(3,5–16,1) 

8,1 
(3,9–12,3) 

- (a) 17,4 
(3,3–31,5) 

11,2 
(3,2–19,2) 

Ganska pessimistisk 7,2 
(2,0–12,4) 

15,5 
(8,1–22,8) 

11,8 
(7,1–16,5) 

- (a) 23,5 
(8,9–38,1) 

16,7 
(7,9–25,5) 

Ganska optimistisk 44,9 
(34,4–55,4) 

36,2 
(26,6–45,7) 

40,0 
(33,0–47,1) 

43,3 
(27,3–59,4) 

26,1 
(11,5–40,6) 

34,5 
(23,5–45,6) 

Mycket optimistisk 23,9 
(14,9–32,8) 

27,7 
(18,9–36,5) 

26,0 
(19,7–32,3) 

19,0 
(6,6–31,3) 

21,8 
(8,0–35,6) 

20,4 
(11,2–29,6) 

Antal svar 90 101 191 39 35 74 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 140. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med livet som helhet efter kön, åldersgrupp och totalt 

Nöjdhet med livet som helhet Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,5 
(6,5–10,5) 

8,3 
(5,9–10,6) 

8,4 
(6,9–9,9) 

9,3 
(7,3–11,3) 

8,5 
(6,4–10,6) 

8,9 
(7,5–10,4) 

8,9 
(7,5–10,3) 

8,4 
(6,8–9,9) 

8,7 
(7,6–9,7) 

Mycket missnöjd 2,9 
(1,7–4,2) 

2,7 
(1,3–4,1) 

2,8 
(1,9–3,8) 

3,2 
(2,0–4,3) 

3,5 
(2,0–5,0) 

3,3 
(2,4–4,2) 

3,1 
(2,2–3,9) 

3,1 
(2,1–4,1) 

3,1 
(2,4–3,7) 

Ganska missnöjd 7,0 
(5,3–8,8) 

10,7 
(8,2–13,3) 

8,7 
(7,2–10,2) 

9,9 
(7,9–11,9) 

10,8 
(8,5–13,1) 

10,3 
(8,8–11,8) 

8,4 
(7,1–9,7) 

10,8 
(9,0–12,5) 

9,5 
(8,4–10,5) 

Ganska nöjd 45,2 
(41,7–48,7) 

40,9 
(36,9–45,0) 

43,3 
(40,6–45,9) 

51,8 
(48,5–55,1) 

49,5 
(45,8–53,2) 

50,7 
(48,3–53,2) 

48,4 
(46,0–50,8) 

45,1 
(42,4–47,9) 

46,9 
(45,1–48,7) 

Mycket nöjd 36,3 
(32,9–39,6) 

37,4 
(33,4–41,3) 

36,8 
(34,2–39,3) 

25,9 
(23,0–28,8) 

27,7 
(24,4–31,0) 

26,7 
(24,6–28,9) 

31,3 
(29,0–33,5) 

32,7 
(30,0–35,3) 

31,9 
(30,2–33,6) 

Antal svar 820 583 1 403 920 721 1 641 1 740 1 304 3 044 
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Tabell 141. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar hur de känner med livet som helhet efter någon grad av spelproblem, problemspelande 
och åldersgrupp 

Nöjdhet med livet som helhet PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,2 
(6,1–20,3) 

7,5 
(2,0–12,9) 

10,0 
(5,6–14,4) 

- (a) - (a) 10,0 
(3,2–16,9) 

Mycket missnöjd - (a) 8,3 
(2,2–14,3) 

5,5 
(1,9–9,2) 

- (a) - (a) - (a) 

Ganska missnöjd 12,2 
(5,2–19,1) 

14,3 
(6,9–21,6) 

13,3 
(8,2–18,4) 

14,5 
(3,5–25,4) 

27,6 
(11,9–43,2) 

21,2 
(11,5–31,0) 

Ganska nöjd 45,0 
(34,4–55,5) 

40,8 
(31,0–50,6) 

42,6 
(35,5–49,8) 

49,8 
(33,5–66,1) 

35,3 
(19,2–51,5) 

42,3 
(30,7–53,9) 

Mycket nöjd 27,5 
(17,8–37,3) 

29,2 
(20,2–38,3) 

28,5 
(21,9–35,1) 

21,6 
(8,0–35,3) 

18,7 
(5,8–31,7) 

20,1 
(10,8–29,5) 

Antal svar 89 100 189 38 35 73 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Konsumtion och införskaffning av alkohol 

Tabell 142. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna efter kön, åldersgrupp 
och totalt 

Hur ofta jag har druckit alkohol Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 64,1 
(60,8–67,5) 

23,6 
(20,0–27,3) 

45,8 
(43,1–48,5) 

59,8 
(56,6–63,1) 

24,7 
(21,4–28,0) 

43,6 
(41,2–46,1) 

62,1 
(59,7–64,4) 

24,2 
(21,7–26,6) 

44,8 
(42,9–46,6) 

1 gång per månad eller mer sällan 26,7 
(23,6–29,8) 

32,9 
(29,0–36,8) 

29,5 
(27,1–32,0) 

28,5 
(25,5–31,5) 

35,0 
(31,5–38,6) 

31,5 
(29,2–33,8) 

27,6 
(25,4–29,7) 

34,0 
(31,3–36,6) 

30,5 
(28,8–32,2) 

2-4 gånger per månad 7,8 
(5,9–9,6) 

37,0 
(33,0–40,9) 

21,0 
(18,7–23,2) 

11,1 
(9,0–13,1) 

35,9 
(32,3–39,4) 

22,5 
(20,4–24,5) 

9,3 
(8,0–10,7) 

36,4 
(33,8–39,1) 

21,7 
(20,2–23,2) 

2-3 gånger per vecka 0,9 
(0,3–1,6) 

6,2 
(4,2–8,3) 

3,3 
(2,3–4,3) 

- (a) 3,9 
(2,5–5,3) 

1,9 
(1,2–2,6) 

0,6 
(0,2–0,9) 

5,1 
(3,8–6,3) 

2,6 
(2,0–3,2) 

4 gånger per vecka eller mer - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,8) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

0,5 
(0,1–0,8) 

0,4 
(0,0–0,8) 

0,4 
(0,2–0,7) 

Antal svar 791 570 1 361 885 712 1 597 1 676 1 282 2 958 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 143. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta har de har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har druckit alkohol PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Aldrig 41,9 
(31,0–52,8) 

6,6 
(0,9–12,3) 

21,9 
(15,7–28,1) 

40,7 
(23,7–57,6) 

- (a) 24,7 
(14,2–35,3) 

1 gång per månad eller mer sällan 31,5 
(21,2–41,8) 

26,2 
(17,3–35,1) 

28,5 
(21,7–35,2) 

25,6 
(10,6–40,5) 

25,6 
(10,6–40,6) 

25,6 
(15,1–36,2) 

2-4 gånger per månad 20,4 
(11,2–29,5) 

50,5 
(40,3–60,7) 

37,4 
(30,1–44,7) 

21,6 
(7,2–36,0) 

40,9 
(23,8–58,0) 

32,1 
(20,6–43,6) 

2-3 gånger per vecka - (a) 16,0 
(8,5–23,5) 

9,6 
(5,1–14,1) 

- (a) 20,1 
(6,4–33,8) 

10,9 
(3,2–18,6) 

4 gånger per vecka eller mer - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 82 97 179 34 34 68 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 144. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur många ”glas” de drack en typisk dag då de drack alkohol under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Hur många ”glas” jag drack en typisk dag Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte/Har inte fått frågan 67,7 
(64,4–70,9) 

26,2 
(22,4–29,9) 

49,0 
(46,3–51,7) 

64,1 
(60,9–67,3) 

26,9 
(23,5–30,3) 

47,0 
(44,5–49,5) 

66,0 
(63,7–68,3) 

26,5 
(24,0–29,1) 

48,0 
(46,2–49,9) 

1-2 glas 11,1 
(8,9–13,3) 

19,4 
(16,1–22,7) 

14,9 
(12,9–16,8) 

12,0 
(9,8–14,2) 

22,3 
(19,2–25,4) 

16,7 
(14,9–18,6) 

11,5 
(10,0–13,1) 

20,8 
(18,6–23,1) 

15,8 
(14,4–17,1) 

3-4 glas 7,5 
(5,6–9,3) 

18,9 
(15,7–22,1) 

12,6 
(10,8–14,4) 

12,1 
(10,0–14,3) 

27,9 
(24,5–31,2) 

19,4 
(17,4–21,3) 

9,7 
(8,3–11,1) 

23,3 
(21,0–25,6) 

15,9 
(14,6–17,2) 

5-6 glas 6,6 
(4,9–8,3) 

19,2 
(16,0–22,5) 

12,3 
(10,5–14,1) 

8,1 
(6,2–9,9) 

16,3 
(13,6–19,1) 

11,9 
(10,3–13,5) 

7,3 
(6,1–8,6) 

17,8 
(15,7–19,9) 

12,1 
(10,9–13,3) 

7-9 glas 4,2 
(2,9–5,6) 

11,9 
(9,2–14,5) 

7,7 
(6,2–9,1) 

2,1 
(1,1–3,0) 

5,2 
(3,5–6,8) 

3,5 
(2,6–4,4) 

3,2 
(2,3–4,0) 

8,6 
(7,0–10,2) 

5,6 
(4,8–6,5) 

10 eller fler 3,0 
(1,8–4,2) 

4,4 
(2,7–6,1) 

3,6 
(2,6–4,6) 

1,6 
(0,8–2,5) 

1,4 
(0,6–2,2) 

1,5 
(0,9–2,1) 

2,3 
(1,6–3,1) 

2,9 
(2,0–3,9) 

2,6 
(2,0–3,2) 

Antal svar 791 566 1 357 884 711 1 595 1 675 1 277 2 952 
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Tabell 145. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur många ”glas” de har druckit en typisk dag då de har druckit alkohol under de senaste 
12 månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur många ”glas” jag drack en typisk dag PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte/Har inte fått frågan 43,8 
(32,7–54,8) 

10,3 
(3,4–17,2) 

24,8 
(18,2–31,3) 

40,7 
(23,7–57,6) 

19,2 
(4,1–34,3) 

29,2 
(17,8–40,6) 

1-2 glas 12,7 
(5,1–20,2) 

9,4 
(3,7–15,1) 

10,8 
(6,2–15,4) 

- (a) - (a) 8,5 
(1,9–15,1) 

3-4 glas 10,0 
(3,6–16,5) 

28,0 
(19,0–37,0) 

20,2 
(14,3–26,2) 

- (a) 18,6 
(5,3–31,9) 

15,6 
(6,7–24,4) 

5-6 glas 15,3 
(7,2–23,4) 

24,2 
(15,5–33,0) 

20,4 
(14,3–26,5) 

- (a) 23,2 
(8,7–37,7) 

17,8 
(8,5–27,0) 

7-9 glas - (a) 18,8 
(10,8–26,9) 

13,2 
(8,1–18,3) 

- (a) 16,6 
(4,1–29,2) 

12,7 
(4,8–20,6) 

10 eller fler 12,5 
(4,7–20,2) 

9,2 
(3,0–15,3) 

10,6 
(5,8–15,4) 

19,1 
(5,1–33,1) 

- (a) 16,3 
(6,9–25,7) 

Antal svar 81 96 177 34 33 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 146. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har druckit sex ”glas” eller fler vid ett och samma tillfälle under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Hur ofta jag har druckit sex ”glas” Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte/Har inte fått frågan 66,1 
(62,8–69,4) 

25,7 
(21,9–29,4) 

47,9 
(45,2–50,6) 

62,3 
(59,0–65,5) 

26,7 
(23,3–30,1) 

45,9 
(43,4–48,4) 

64,2 
(61,9–66,6) 

26,2 
(23,7–28,7) 

46,9 
(45,1–48,8) 

Aldrig 15,1 
(12,6–17,6) 

20,1 
(16,7–23,4) 

17,3 
(15,3–19,4) 

17,2 
(14,7–19,8) 

24,8 
(21,6–28,0) 

20,7 
(18,7–22,7) 

16,1 
(14,4–17,9) 

22,4 
(20,1–24,7) 

19,0 
(17,5–20,4) 

Mer sällan än en gång i månaden 13,0 
(10,7–15,3) 

32,9 
(29,0–36,8) 

22,0 
(19,7–24,2) 

15,3 
(12,9–17,7) 

31,7 
(28,3–35,2) 

22,9 
(20,8–25,0) 

14,1 
(12,4–15,8) 

32,3 
(29,7–34,9) 

22,4 
(20,9–23,9) 

Varje månad 4,3 
(2,9–5,7) 

17,9 
(14,8–21,1) 

10,4 
(8,8–12,1) 

4,1 
(2,8–5,4) 

14,7 
(12,1–17,3) 

9,0 
(7,6–10,4) 

4,2 
(3,2–5,2) 

16,3 
(14,3–18,4) 

9,7 
(8,6–10,8) 

Varje vecka 1,2 
(0,5–2,0) 

3,5 
(1,9–5,0) 

2,2 
(1,4–3,1) 

0,8 
(0,2–1,4) 

1,7 
(0,8–2,6) 

1,2 
(0,7–1,7) 

1,0 
(0,5–1,5) 

2,6 
(1,7–3,5) 

1,7 
(1,2–2,2) 

Dagligen eller nästan varje dag - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

- (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 789 564 1 353 884 711 1 595 1 673 1 275 2 948 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 147. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta de har druckit sex ”glas” eller fler vid ett och samma tillfälle under de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har druckit sex ”glas” PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte/Har inte fått frågan 44,1 
(33,1–55,1) 

8,1 
(1,8–14,5) 

23,9 
(17,5–30,3) 

40,7 
(23,7–57,6) 

15,7 
(1,6–29,9) 

27,4 
(16,2–38,5) 

Aldrig 14,5 
(6,7–22,3) 

13,6 
(6,5–20,7) 

14,0 
(8,7–19,2) 

- (a) - (a) 11,1 
(3,1–19,1) 

Mer sällan än en gång i månaden 23,4 
(13,9–32,8) 

36,8 
(27,1–46,6) 

30,9 
(24,0–37,8) 

22,9 
(8,5–37,4) 

31,5 
(15,4–47,5) 

27,5 
(16,6–38,3) 

Varje månad 11,8 
(4,4–19,2) 

29,6 
(20,3–38,8) 

21,8 
(15,6–28,0) 

15,6 
(2,7–28,4) 

18,0 
(5,4–30,7) 

16,9 
(8,0–25,8) 

Varje vecka - (a) 11,1 
(4,5–17,6) 

7,3 
(3,2–11,3) 

- (a) 19,5 
(5,2–33,8) 

11,7 
(3,4–19,9) 

Dagligen eller nästan varje dag - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 82 96 178 34 33 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 148. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av killar med riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C för män efter åldersgrupp och totalt 

Riskkonsumtion av alkohol Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 6,6 
(4,9–8,3) 

20,2 
(16,9–23,4) 

12,7 
(11,0–14,5) 

Antal svar 818 585 1 403 

 

Tabell 149. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av tjejer med med riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C för kvinnor efter åldersgrupp och totalt 

Riskkonsumtion av alkohol Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 7,9 
(6,2–9,7) 

21,5 
(18,5–24,5) 

14,1 
(12,4–15,8) 

Antal svar 915 721 1 636 

 

Tabell 150. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av killar med riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C för män efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Riskkonsumtion av alkohol PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 21,0 
(12,0–30,1) 

40,8 
(31,0–50,7) 

32,1 
(25,2–39,0) 

24,7 
(10,4–39,0) 

43,8 
(26,9–60,8) 

34,6 
(23,4–45,8) 

Antal svar 87 100 187 38 35 73 
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Tabell 151. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga med riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C för kvinnor efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Riskkonsumtion av alkohol PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 23,1 
(13,9–32,4) 

50,9 
(40,8–61,0) 

38,7 
(31,5–45,9) 

29,5 
(14,5–44,4) 

55,2 
(38,0–72,3) 

42,7 
(31,1–54,4) 

Antal svar 87 100 187 38 35 73 

 

Tabell 152. Medelvärde och standardavvikelse av ungas totalsumma av AUDIT-C efter kön, åldersgrupp och totalt 

Totalsumma AUDIT-C Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Medelvärde 1,1 3,1 2,0 1,2 2,7 1,8 1,2 2,9 1,9 

Standardavvikelse 2,1 2,6 2,5 1,9 2,3 2,2 2,0 2,4 2,4 

Tabell 153. Medelvärde och standardavvikelse av ungas totalsumma av AUDIT-C efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Totalsumma AUDIT-C PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Medelvärde 2,6 4,6 3,7 3,1 4,6 3,9 

Standardavvikelse 3,2 2,5 3,0 3,8 2,8 3,5 
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Tabell 154. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur de fick tag på alkohol senaste gången de drack efter kön, åldersgrupp och totalt 

Hur jag fick tag på alkohol senaste gången Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Köpte själv på Systembolaget/i butik 1,2 
(0,4–2,0) 

6,3 
(4,2–8,3) 

3,5 
(2,4–4,5) 

- (a) 2,2 
(1,1–3,4) 

1,2 
(0,7–1,8) 

0,8 
(0,3–1,2) 

4,3 
(3,1–5,5) 

2,4 
(1,8–3,0) 

Köpte själv på pub/restaurang 1,4 
(0,6–2,3) 

44,1 
(40,0–48,3) 

20,6 
(18,4–22,9) 

- (a) 50,1 
(46,4–53,9) 

23,3 
(21,2–25,5) 

1,0 
(0,5–1,4) 

47,1 
(44,3–49,9) 

22,0 
(20,4–23,5) 

Från syskon 2,0 
(1,0–2,9) 

3,3 
(1,8–4,8) 

2,6 
(1,7–3,4) 

1,5 
(0,7–2,3) 

3,4 
(2,1–4,7) 

2,4 
(1,6–3,1) 

1,7 
(1,1–2,3) 

3,4 
(2,4–4,4) 

2,5 
(1,9–3,0) 

Från pojk-/flickvän, kompis eller kompis syskon 11,7 
(9,4–13,9) 

14,0 
(11,1–16,8) 

12,7 
(10,9–14,5) 

16,5 
(14,1–19,0) 

17,3 
(14,6–20,1) 

16,9 
(15,1–18,8) 

14,0 
(12,4–15,7) 

15,6 
(13,7–17,6) 

14,8 
(13,5–16,0) 

Från egna föräldrar/vårdnadshavare med lov 3,9 
(2,5–5,2) 

19,5 
(16,2–22,8) 

10,9 
(9,2–12,6) 

5,1 
(3,6–6,5) 

19,2 
(16,3–22,1) 

11,6 
(10,0–13,2) 

4,4 
(3,5–5,4) 

19,4 
(17,2–21,5) 

11,2 
(10,1–12,4) 

Från egna föräldrar/vårdnadshavare utan lov 2,6 
(1,5–3,7) 

0,9 
(0,1–1,7) 

1,8 
(1,1–2,5) 

2,3 
(1,3–3,3) 

- (a) 1,5 
(0,9–2,0) 

2,5 
(1,7–3,2) 

0,7 
(0,2–1,2) 

1,7 
(1,2–2,1) 

Från annan vuxen som bjöd 3,9 
(2,6–5,3) 

9,0 
(6,6–11,4) 

6,2 
(4,9–7,5) 

4,5 
(3,1–5,8) 

7,0 
(5,2–8,9) 

5,7 
(4,5–6,8) 

4,2 
(3,2–5,1) 

8,0 
(6,5–9,6) 

5,9 
(5,1–6,8) 

Köpte själv utomlands 1,7 
(0,8–2,7) 

2,9 
(1,6–4,3) 

2,3 
(1,5–3,1) 

1,7 
(0,9–2,5) 

3,3 
(2,0–4,6) 

2,4 
(1,7–3,2) 

1,7 
(1,1–2,3) 

3,1 
(2,2–4,1) 

2,4 
(1,8–2,9) 

Annat sätt 13,2 
(10,8–15,5) 

7,4 
(5,2–9,5) 

10,5 
(8,9–12,2) 

11,8 
(9,6–14,0) 

6,6 
(4,7–8,4) 

9,4 
(7,9–10,8) 

12,5 
(10,9–14,1) 

7,0 
(5,5–8,4) 

10,0 
(8,9–11,1) 

Antal svar 788 563 1 351 883 712 1 595 1 671 1 275 2 946 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Ungas vanor av ANTS och dataspel 

Tabell 155. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har rökt cigaretter eller e-cigaretter 
efter kön, åldersgrupp och totalt 

Hur ofta jag har rökt cigaretter eller e-cigaretter Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,9 
(7,7–12,1) 

6,5 
(4,3–8,7) 

8,4 
(6,8–9,9) 

9,1 
(7,1–11,0) 

5,8 
(3,9–7,7) 

7,6 
(6,2–8,9) 

9,5 
(8,0–11,0) 

6,1 
(4,7–7,6) 

8,0 
(6,9–9,0) 

Inte de senaste 12 månaderna 74,9 
(71,9–78,0) 

62,7 
(58,7–66,8) 

69,4 
(66,9–71,9) 

74,1 
(71,1–77,0) 

65,2 
(61,6–68,8) 

70,0 
(67,7–72,3) 

74,5 
(72,4–76,7) 

63,9 
(61,2–66,6) 

69,7 
(68,0–71,4) 

En gång i månaden eller mer sällan 9,3 
(7,3–11,3) 

19,0 
(15,7–22,2) 

13,7 
(11,8–15,5) 

10,5 
(8,5–12,5) 

18,0 
(15,2–20,8) 

13,9 
(12,2–15,6) 

9,9 
(8,4–11,3) 

18,5 
(16,3–20,6) 

13,8 
(12,5–15,1) 

Flera gånger i månaden 2,9 
(1,8–4,0) 

7,2 
(5,0–9,4) 

4,9 
(3,7–6,0) 

2,7 
(1,6–3,7) 

4,5 
(3,0–6,0) 

3,5 
(2,6–4,4) 

2,8 
(2,0–3,6) 

5,9 
(4,5–7,2) 

4,2 
(3,4–4,9) 

Flera gånger i veckan 2,9 
(1,7–4,1) 

4,6 
(2,8–6,5) 

3,7 
(2,6–4,8) 

3,7 
(2,4–5,0) 

6,5 
(4,6–8,5) 

5,0 
(3,9–6,2) 

3,3 
(2,4–4,2) 

5,6 
(4,2–6,9) 

4,3 
(3,5–5,1) 

Antal svar 801 578 1 379 904 716 1 620 1 705 1 294 2 999 

 

 

 

 

 



 

146 

Tabell 156. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har rökt cigaretter eller e-cigaretter senaste 12 månaderna respektive varje vecka 
efter kön, åldersgrupp och totalt 

Jag har rökt cigaretter eller e-cigaretter Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 16,8 
(14,0–19,5) 

32,9 
(28,9–37,0) 

24,2 
(21,8–26,7) 

18,5 
(15,8–21,3) 

30,8 
(27,3–34,4) 

24,3 
(22,0–26,5) 

17,6 
(15,7–19,6) 

31,9 
(29,2–34,6) 

24,3 
(22,6–25,9) 

Varje vecka 3,2 
(1,9–4,6) 

4,9 
(3,0–6,9) 

4,0 
(2,9–5,2) 

4,1 
(2,7–5,5) 

6,9 
(4,9–9,0) 

5,4 
(4,2–6,7) 

3,7 
(2,7–4,6) 

5,9 
(4,5–7,4) 

4,7 
(3,9–5,6) 

Antal svar 728 546 1 274 828 681 1 509 1 556 1 227 2 783 
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Tabell 157. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har rökt cigaretter eller e-cigaretter 
efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har rökt cigaretter eller e-cigaretter PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 11,0 
(4,1–17,9) 

- (a) 6,3 
(2,6–10,0) 

18,2 
(4,8–31,6) 

- (a) 10,4 
(3,0–17,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 59,7 
(49,0–70,3) 

41,5 
(31,6–51,5) 

49,6 
(42,2–57,0) 

48,1 
(31,6–64,6) 

33,3 
(17,2–49,4) 

40,4 
(28,9–52,0) 

En gång i månaden eller mer sällan 13,4 
(5,8–21,0) 

24,1 
(15,6–32,6) 

19,4 
(13,5–25,2) 

- (a) 19,1 
(5,7–32,5) 

15,3 
(6,7–23,9) 

Flera gånger i månaden 5,8 
(0,8-10,9) 

15,3 
(7,7–22,9) 

11,1 
(6,3–15,9) 

- (a) 17,1 
(4,1–30,1) 

11,8 
(3,9–19,7) 

Flera gånger i veckan 10,1 
(3,7–16,5) 

16,5 
(8,5–24,4) 

13,6 
(8,4–18,9) 

16,3 
(4,1–28,6) 

27,2 
(11,1–43,4) 

22,0 
(11,7–32,3) 

Antal svar 87 98 185 37 34 71 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 158. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har rökt cigaretter eller e-cigaretter senaste 12 månaderna respektive varje vecka 
efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har rökt cigaretter eller e-cigaretter  PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 33,0 
(22,2–43,8) 

57,4 
(47,3–67,4) 

47,1 
(39,5–54,7) 

41,2 
(23,2–59,2) 

65,6 
(49,1–82,1) 

54,8 
(42,4–67,3) 

Varje vecka 11,4 
(4,2–18,5) 

16,9 
(8,7–25,1) 

14,6 
(8,9–20,2) 

20,0 
(5,3–34,6) 

28,1 
(11,5–44,7) 

24,5 
(13,2–35,8) 

Antal svar 78 96 174 31 33 64 
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Tabell 159. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har snusat efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Hur ofta jag har snusat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,6 
(7,4–11,7) 

5,8 
(3,7–8,0) 

7,9 
(6,3–9,4) 

8,0 
(6,1–9,9) 

6,3 
(4,3–8,3) 

7,2 
(5,9–8,6) 

8,8 
(7,4–10,3) 

6,1 
(4,6–7,5) 

7,6 
(6,5–8,6) 

Inte de senaste 12 månaderna 71,3 
(68,1–74,5) 

58,2 
(54,1–62,3) 

65,4 
(62,8–67,9) 

76,4 
(73,6–79,3) 

64,7 
(61,1–68,2) 

71,0 
(68,8–73,3) 

73,8 
(71,6–75,9) 

61,4 
(58,6–64,1) 

68,1 
(66,4–69,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 7,3 
(5,5–9,1) 

11,0 
(8,5–13,6) 

9,0 
(7,5–10,5) 

9,1 
(7,3–11,0) 

14,8 
(12,2–17,4) 

11,7 
(10,2–13,3) 

8,2 
(6,9–9,5) 

12,9 
(11,0–14,7) 

10,3 
(9,2–11,4) 

Flera gånger i månaden 2,3 
(1,2–3,3) 

3,7 
(2,1–5,2) 

2,9 
(2,0–3,8) 

2,2 
(1,2–3,1) 

3,2 
(1,9–4,4) 

2,6 
(1,9–3,4) 

2,2 
(1,5–2,9) 

3,4 
(2,4–4,4) 

2,8 
(2,2–3,4) 

Flera gånger i veckan 9,6 
(7,5–11,6) 

21,3 
(17,9–24,6) 

14,9 
(13,0–16,8) 

4,2 
(2,9–5,6) 

11,1 
(8,8–13,4) 

7,4 
(6,1–8,7) 

7,0 
(5,7–8,2) 

16,3 
(14,2–18,4) 

11,2 
(10,1–12,4) 

Antal svar 799 576 1 375 900 716 1 616 1 699 1 292 2 991 
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Tabell 160. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har snusat under de senaste 12 månaderna respektive varje vecka efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Jag har snusat Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 21,2 
(18,2–24,1) 

38,2 
(34,1–42,3) 

29,0 
(26,5–31,6) 

16,9 
(14,3–19,5) 

31,0 
(27,5–34,5) 

23,4 
(21,3–25,6) 

19,1 
(17,1–21,1) 

34,7 
(31,9–37,4) 

26,3 
(24,6–28,0) 

Varje vecka 10,6 
(8,3–12,8) 

22,6 
(19,1–26,1) 

16,1 
(14,1–18,2) 

4,6 
(3,1–6,1) 

11,8 
(9,4–14,3) 

8,0 
(6,6–9,4) 

7,7 
(6,3–9,0) 

17,3 
(15,2–19,5) 

12,1 
(10,9–13,4) 

Antal svar 729 549 1 278 834 679 1 513 1 563 1 228 2 791 
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Tabell 161. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har snusat efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har snusat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,0 
(2,9–15,2) 

- (a) 5,5 
(2,1–8,8) 

16,7 
(4,1–29,3) 

- (a) 9,7 
(2,7–16,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 57,5 
(46,8–68,2) 

39,5 
(29,6–49,4) 

47,4 
(40,0–54,8) 

48,1 
(31,3–64,8) 

35,0 
(18,4–51,6) 

41,2 
(29,3–53,0) 

En gång i månaden eller mer sällan 12,4 
(5,7–19,1) 

16,2 
(8,8–23,7) 

14,5 
(9,4–19,6) 

- (a) - (a) 11,4 
(3,7–19,2) 

Flera gånger i månaden 7,5 
(1,6–13,5) 

6,9 
(1,3–12,4) 

7,2 
(3,1–11,2) 

- (a) - (a) 9,0 
(1,9–16,0) 

Flera gånger i veckan 13,5 
(6,0–21,1) 

34,8 
(25,2–44,4) 

25,4 
(19,0–31,9) 

14,3 
(2,5–26,1) 

41,7 
(24,7–58,7) 

28,7 
(17,9–39,6) 

Antal svar 86 98 184 36 34 70 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 162. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har snusat under de senaste 12 månaderna respektive varje vecka efter någon 
grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har snusat PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 36,8 
(25,8–47,7) 

59,4 
(49,3–69,5) 

49,8 
(42,2–57,5) 

42,3 
(24,2–60,4) 

63,8 
(46,7–80,8) 

54,4 
(41,7–67,0) 

Varje vecka 14,9 
(6,6–23,1) 

35,7 
(25,9–45,5) 

26,9 
(20,1–33,7) 

17,2 
(3,2–31,2) 

43,1 
(25,7–60,5) 

31,8 
(20,0–43,6) 

Antal svar 78 96 174 30 33 63 
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Tabell 163. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har brukat cannabis efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Hur ofta jag har brukat cannabis Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,3 
(8,0–12,5) 

8,9 
(6,3–11,4) 

9,6 
(7,9–11,3) 

8,6 
(6,7–10,6) 

7,1 
(5,0–9,2) 

7,9 
(6,5–9,4) 

9,5 
(8,0–11,0) 

8,0 
(6,4–9,7) 

8,8 
(7,7–9,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 84,9 
(82,3–87,5) 

81,4 
(78,1–84,7) 

83,3 
(81,2–85,4) 

89,3 
(87,2–91,4) 

88,8 
(86,3–91,3) 

89,1 
(87,4–90,7) 

87,0 
(85,3–88,7) 

85,0 
(82,9–87,1) 

86,1 
(84,8–87,4) 

En gång i månaden eller mer sällan 3,2 
(2,0–4,4) 

8,6 
(6,2–11,0) 

5,7 
(4,4–6,9) 

1,5 
(0,7–2,3) 

2,9 
(1,6–4,2) 

2,2 
(1,4–2,9) 

2,4 
(1,6–3,1) 

5,8 
(4,5–7,2) 

4,0 
(3,2–4,7) 

Flera gånger i månaden 1,3 
(0,5–2,1) 

- (a) 0,9 
(0,4–1,3) 

- (a) 0,8 
(0,1–1,5) 

0,4 
(0,1–0,8) 

0,7 
(0,3–1,1) 

0,6 
(0,2–1,0) 

0,6 
(0,4–0,9) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,8) 

0,4 
(0,1–0,7) 

0,6 
(0,2–1,0) 

0,5 
(0,2–0,8) 

Antal svar 791 573 1 364 898 713 1 611 1 689 1 286 2 975 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 164. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har brukat cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna respektive varje 
vecka efter kön, åldersgrupp och totalt 

Jag har brukat cannabis Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 5,4 
(3,8–7,1) 

10,7 
(8,0–13,4) 

7,8 
(6,3–9,4) 

2,3 
(1,2–3,3) 

4,5 
(2,8–6,1) 

3,3 
(2,3–4,2) 

3,9 
(2,9–4,9) 

7,6 
(6,0–9,2) 

5,6 
(4,7–6,5) 

Varje vecka - (a) - (a) 0,6 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

0,5 
(0,1–0,8) 

0,6 
(0,2–1,1) 

0,5 
(0,3–0,8) 

Antal svar 716 529 1 245 827 671 1 498 1 543 1 200 2 743 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 165. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har brukat cannabis efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har brukat cannabis PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,4 
(3,8–16,9) 

8,5 
(2,3–14,7) 

9,3 
(4,8–13,8) 

19,8 
(6,3–33,3) 

- (a) 13,6 
(5,6–21,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 74,8 
(65,4–84,3) 

75,5 
(66,6–84,4) 

75,2 
(68,7–81,7) 

57,1 
(40,4–73,8) 

69,4 
(53,5–85,2) 

63,6 
(52,0–75,1) 

En gång i månaden eller mer sällan 8,9 
(2,5–15,3) 

12,0 
(5,5–18,6) 

10,7 
(6,0–15,3) 

- (a) - (a) 11,9 
(4,0–19,9) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) 3,3 
(0,7–5,9) 

- (a) - (a) - (a) 

Antal svar 86 98 184 36 34 70 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 166. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har brukat cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna respektive varje 
vecka efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har brukat cannabis PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 16,5 
(7,8–25,2) 

17,4 
(9,5–25,4) 

17,0 
(11,2–22,9) 

28,8 
(11,6–45,9) 

24,6 
(9,1–40,1) 

26,4 
(15,0–37,8) 

Varje vecka - (a) - (a) 3,6 
(0,7–6,5) 

- (a) - (a) - (a) 

Antal svar 77 91 168 29 31 60 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 167. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har brukat annan narkotika än cannabis 
efter kön, åldersgrupp och totalt 

Hur ofta jag har brukat annan narkotika Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,1 
(7,9–12,3) 

8,3 
(5,9–10,8) 

9,3 
(7,7–10,9) 

8,6 
(6,6–10,5) 

7,0 
(4,9–9,2) 

7,9 
(6,4–9,3) 

9,4 
(7,9–10,8) 

7,7 
(6,1–9,3) 

8,6 
(7,5–9,7) 

Inte de senaste 12 månaderna 88,2 
(85,8–90,5) 

88,7 
(85,9–91,4) 

88,4 
(86,6–90,2) 

90,2 
(88,1–92,3) 

91,7 
(89,4–93,9) 

90,9 
(89,3–92,4) 

89,2 
(87,6–90,7) 

90,1 
(88,3–91,9) 

89,6 
(88,4–90,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,0 
(0,4–1,7) 

1,9 
(0,8–3,1) 

1,4 
(0,8–2,1) 

0,9 
(0,2–1,6) 

- (a) 0,8 
(0,3–1,3) 

1,0 
(0,5–1,4) 

1,3 
(0,7–2,0) 

1,1 
(0,7–1,5) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,6 
(0,1–1,0) 

0,4 
(0,1–0,6) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 791 568 1 359 894 712 1 606 1 685 1 280 2 965 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 168. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har brukat annan narkotika än cannabis någon gång under de senaste 12 
månaderna respektive varje vecka efter kön, åldersgrupp och totalt 

Jag har brukat annan narkotika Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 1,9 
(0,9–2,9) 

3,3 
(1,7–4,8) 

2,5 
(1,6–3,4) 

1,4 
(0,5–2,2) 

1,4 
(0,5–2,3) 

1,4 
(0,7–2,0) 

1,6 
(1,0–2,3) 

2,3 
(1,4–3,2) 

2,0 
(1,4–2,5) 

Varje vecka - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Antal svar 716 527 1 243 824 671 1 495 1 540 1 198 2 738 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 169. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur ofta under de senaste 12 månaderna som de har brukat annan narkotika än cannabis 
efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Hur ofta jag har brukat annan narkotika PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,7 
(6,3–21,0) 

6,0 
(0,7–11,2) 

9,3 
(5,0–13,7) 

24,8 
(10,3–39,2) 

- (a) 15,8 
(7,4–24,3) 

Inte de senaste 12 månaderna 77,5 
(68,4–86,6) 

84,1 
(76,3–91,9) 

81,2 
(75,3–87,1) 

58,3 
(41,8–74,9) 

80,0 
(66,2–93,8) 

69,7 
(58,8–80,7) 

En gång i månaden eller mer sällan - (a) 6,6 
(1,4–11,8) 

5,5 
(1,9–9,0) 

- (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 86 98 184 36 34 70 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 170. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har brukat annan narkotika än cannabis någon gångunder de senaste 12 
månaderna respektive varje vecka efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har brukat annan narkotika PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 10,2 
(2,9–17,5) 

10,6 
(3,9–17,2) 

10,4 
(5,5–15,3) 

22,5 
(6,2–38,8) 

- (a) 17,2 
(7,2–27,1) 

Varje vecka - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 74 93 167 27 31 58 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 171. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur många timmar i veckan de har spelat dataspel i genomsnitt under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Antal timmar som jag har spelat dataspel  Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

0 9,7 
(7,5–11,9) 

15,6 
(12,6–18,7) 

12,4 
(10,5–14,2) 

52,9 
(49,6–56,2) 

61,5 
(57,8–65,1) 

56,8 
(54,4–59,3) 

30,7 
(28,5–32,9) 

38,1 
(35,4–40,7) 

34,1 
(32,3–35,8) 

1-7 34,0 
(30,7–37,4) 

33,6 
(29,6–37,5) 

33,8 
(31,3–36,4) 

31,7 
(28,6–34,7) 

26,8 
(23,5–30,1) 

29,4 
(27,2–31,7) 

32,9 
(30,6–35,2) 

30,3 
(27,7–32,8) 

31,7 
(30,0–33,4) 

8-20 32,3 
(29,0–35,6) 

25,4 
(21,9–29,0) 

29,2 
(26,8–31,6) 

10,4 
(8,3–12,4) 

6,9 
(5,0–8,8) 

8,8 
(7,4–10,2) 

21,6 
(19,6–23,6) 

16,4 
(14,3–18,4) 

19,2 
(17,8–20,7) 

21-30 14,3 
(11,8–16,7) 

13,7 
(10,9–16,6) 

14,0 
(12,2–15,9) 

2,6 
(1,5–3,7) 

2,2 
(1,1–3,3) 

2,4 
(1,6–3,2) 

8,6 
(7,2–10,0) 

8,1 
(6,5–9,7) 

8,4 
(7,3–9,4) 

31 eller mer 9,7 
(7,6–11,8) 

11,7 
(8,9–14,4) 

10,6 
(8,9–12,3) 

2,5 
(1,4–3,6) 

2,6 
(1,3–3,9) 

2,5 
(1,7–3,4) 

6,2 
(5,0–7,4) 

7,2 
(5,7–8,8) 

6,7 
(5,7–7,6) 

Antal svar 798 575 1 373 908 715 1 623 1 706 1 290 2 996 
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Tabell 172. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur många timmar i veckan de har spelat dataspel i genomsnitt under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Antal timmar som jag har spelat dataspel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

0 9,7 
(7,5–11,9) 

15,6 
(12,6–18,7) 

12,4 
(10,5–14,2) 

52,9 
(49,6–56,2) 

61,5 
(57,8–65,1) 

56,8 
(54,4–59,3) 

30,7 
(28,5–32,9) 

38,1 
(35,4–40,7) 

34,1 
(32,3–35,8) 

1-30 80,6 
(77,8–83,4) 

72,7 
(68,9–76,5) 

77,0 
(74,7–79,3) 

44,6 
(41,3–47,9) 

35,9 
(32,3–39,5) 

40,7 
(38,2–43,1) 

63,1 
(60,8–65,4) 

54,7 
(51,9–57,5) 

59,3 
(57,5–61,1) 

31 eller mer 9,7 
(7,6–11,8) 

11,7 
(8,9–14,4) 

10,6 
(8,9–12,3) 

2,5 
(1,4–3,6) 

2,6 
(1,3–3,9) 

2,5 
(1,7–3,4) 

6,2 
(5,0–7,4) 

7,2 
(5,7–8,8) 

6,7 
(5,7–7,6) 

Antal svar 798 575 1 373 908 715 1 623 1 706 1 290 2 996 

 

Tabell 173. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har spelat dataspel mer än 21 timmar i veckan i genomsnitt under de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Spelat dataspel mer än 21 timmar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 24,0 
(21,0–27,0) 

25,4 
(21,8–29,1) 

24,6 
(22,3–27,0) 

5,1 
(3,5–6,6) 

4,8 
(3,1–6,5) 

5,0 
(3,8–6,1) 

14,8 
(13,0–16,6) 

15,3 
(13,2–17,5) 

15,0 
(13,7–16,4) 

Antal svar 798 575 1 373 908 715 1 623 1 706 1 290 2 996 
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Tabell 174. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur många timmar i veckan de har spelat dataspel i genomsnitt under de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Antal timmar som jag har spelat dataspel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

0 16,0 
(8,0–24,0) 

18,3 
(10,2–26,4) 

17,3 
(11,6–23,0) 

- (a) 17,5 
(4,0–31,0) 

12,9 
(4,6–21,2) 

1-7 25,2 
(16,0–34,3) 

35,9 
(26,2–45,7) 

31,2 
(24,4–38,0) 

32,0 
(16,6–47,5) 

42,9 
(25,6–60,1) 

37,7 
(26,0–49,4) 

8-20 25,1 
(15,8–34,4) 

21,5 
(13,3–29,7) 

23,1 
(17,0–29,2) 

16,0 
(3,9–28,1) 

22,0 
(8,0–35,9) 

19,2 
(9,9–28,4) 

21-30 22,7 
(13,3–32,1) 

14,0 
(6,8–21,2) 

17,9 
(12,0–23,7) 

20,5 
(6,7–34,3) 

- (a) 14,7 
(6,1–23,3) 

31 eller mer 11,1 
(4,2–17,9) 

10,3 
(3,8–16,8) 

10,6 
(5,9–15,3) 

23,7 
(9,2–38,3) 

- (a) 15,6 
(7,0–24,2) 

Antal svar 86 97 183 36 34 70 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 175. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger hur många timmar i veckan de har spelat dataspel i genomsnitt under de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Antal timmar som jag har spelat dataspel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

0 16,0 
(8,0–24,0) 

18,3 
(10,2–26,4) 

17,3 
(11,6–23,0) 

- (a) 17,5 
(4,0–31,0) 

12,9 
(4,6–21,2) 

1-30 73,0 
(63,3–82,7) 

71,4 
(62,0–80,9) 

72,1 
(65,3–78,9) 

68,5 
(52,8–84,2) 

74,3 
(59,1–89,6) 

71,6 
(60,7–82,5) 

31 eller fler 11,1 
(4,2–17,9) 

10,3 
(3,8–16,8) 

10,6 
(5,9–15,3) 

23,7 
(9,2–38,3) 

- (a) 15,6 
(7,0–24,2) 

Antal svar 86 97 183 36 34 70 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

Tabell 176. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har spelat dataspel mer än 21 timmar i veckan i genomsnitt senaste året efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Spelat dataspel mer än 21 timmar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ja 33,8 
(23,3–44,2) 

24,3 
(15,3–33,2) 

28,5 
(21,6–35,3) 

44,2 
(27,5–61,0) 

17,7 
(4,4–30,9) 

30,3 
(19,2–41,3) 

Antal svar 86 97 183 36 34 70 
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Tabell 177. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har köpt lootlådor de senaste 12 månaderna i dataspel efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Köpt lootlådor Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,1 
(1,1–3,1) 

2,0 
(0,7–3,2) 

2,0 
(1,2–2,8) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,2 
(0,6–1,9) 

1,3 
(0,8–1,7) 

Nej 64,5 
(61,1–67,9) 

54,8 
(50,6–58,9) 

60,1 
(57,4–62,7) 

42,7 
(39,4–46,0) 

34,7 
(31,1–38,2) 

39,0 
(36,6–41,5) 

53,9 
(51,5–56,3) 

44,9 
(42,1–47,7) 

49,8 
(48,0–51,7) 

Ja, under de senaste 12 månaderna 21,0 
(18,2–23,8) 

25,9 
(22,3–29,5) 

23,2 
(20,9–25,5) 

3,0 
(1,9–4,1) 

2,8 
(1,5–4,1) 

2,9 
(2,1–3,8) 

12,2 
(10,6–13,8) 

14,6 
(12,5–16,6) 

13,3 
(12,0–14,6) 

Ja, varje månad, men inte varje vecka 2,3 
(1,3–3,3) 

1,4 
(0,4–2,3) 

1,9 
(1,2–2,6) 

- (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

1,4 
(0,8–2,0) 

0,9 
(0,3–1,4) 

1,2 
(0,8–1,6) 

Ja, varje vecka - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Har inte spelat dataspel 9,7 
(7,6–11,9) 

15,7 
(12,6–18,7) 

12,4 
(10,6–14,3) 

53,1 
(49,8–56,4) 

61,5 
(57,9–65,2) 

57,0 
(54,5–59,4) 

30,8 
(28,6–33,1) 

38,1 
(35,5–40,8) 

34,2 
(32,4–35,9) 

Antal svar 795 573 1 368 905 714 1 619 1 700 1 287 2 987 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 178. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har köpt lootlådor de senaste 12 månaderna i dataspel efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Jag har köpt lootlådor Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 23,7 
(20,7–26,6) 

27,6 
(23,9–31,3) 

25,5 
(23,1–27,8) 

3,7 
(2,4–5,0) 

3,3 
(1,9–4,7) 

3,5 
(2,6–4,4) 

14,0 
(12,3–15,6) 

15,7 
(13,6–17,8) 

14,7 
(13,4–16,1) 

Varje vecka - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,6) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 795 573 1 368 905 714 1 619 1 700 1 287 2 987 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 179. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har köpt lootlådor de senaste 12 månaderna i dataspel efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Köpt lootlådor PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 7,6 
(1,6–13,7) 

5,7 
(1,9–9,5) 

- (a) - (a) 7,9 
(1,0–14,9) 

Nej 37,6 
(27,0–48,2) 

47,7 
(37,6–57,9) 

43,3 
(36,0–50,7) 

38,2 
(21,4–55,0) 

46,0 
(28,7–63,3) 

42,5 
(30,4–54,5) 

Ja, någon eller några gånger totalt under de senaste 12 månaderna 30,9 
(20,6–41,1) 

25,3 
(16,4–34,2) 

27,7 
(21,0–34,5) 

26,8 
(11,6–42,1) 

26,3 
(11,1–41,6) 

26,6 
(15,8–37,3) 

Ja, varje månad, men inte varje vecka 6,8 
(1,5–12,1) 

- (a) 3,5 
(0,9–6,1) 

- (a) - (a) - (a) 

Ja, varje vecka - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat dataspel 16,5 
(8,3–24,7) 

18,3 
(10,2–26,4) 

17,5 
(11,7–23,3) 

- (a) 17,5 
(4,0–31,0) 

13,3 
(4,8–21,9) 

Antal svar 84 97 181 34 34 68 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 180. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har köpt lootlådor de senaste 12 månaderna i dataspel efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har köpt lootlådor PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 42,8 
(31,9–53,7) 

26,3 
(17,3–35,3) 

33,5 
(26,4–40,5) 

48,1 
(30,9–65,4) 

26,3 
(11,1–41,6) 

36,3 
(24,6–47,9) 

Varje vecka - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 84 97 181 34 34 68 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 181. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har deltagit i handel eller spel med skins, som Coin-Flip eller skin-roulett de 
senaste 12 månaderna i dataspel efter kön, åldersgrupp och totalt 

Deltagit i handel eller spel med skins Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,4 
(0,6–2,3) 

2,0 
(0,7–3,3) 

1,7 
(1,0–2,4) 

- (a) - (a) - (a) 0,9 
(0,5–1,4) 

1,1 
(0,5–1,8) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Nej 74,3 
(71,2–77,4) 

71,0 
(67,2–74,8) 

72,8 
(70,4–75,2) 

44,6 
(41,3–47,9) 

37,2 
(33,5–40,8) 

41,2 
(38,8–43,7) 

59,8 
(57,5–62,2) 

54,4 
(51,6–57,2) 

57,4 
(55,6–59,2) 

Ja, under de senaste 12 månaderna 12,0 
(9,7–14,2) 

10,4 
(7,9–12,9) 

11,2 
(9,5–12,9) 

1,5 
(0,6–2,3) 

0,9 
(0,2–1,6) 

1,2 
(0,6–1,8) 

6,8 
(5,6–8,1) 

5,7 
(4,4–7,1) 

6,3 
(5,4–7,2) 

Ja, varje månad, men inte varje vecka 2,0 
(1,0–2,9) 

- (a) 1,4 
(0,8–2,0) 

- (a) - (a) - (a) 1,1 
(0,6–1,6) 

0,5 
(0,1–0,9) 

0,8 
(0,5–1,1) 

Ja, varje vecka - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,2 
(0,1–0,4) 

Har inte spelat dataspel 9,8 
(7,6–12,0) 

15,7 
(12,6–18,7) 

12,5 
(10,6–14,3) 

53,2 
(49,9–56,5) 

61,5 
(57,8–65,1) 

57,0 
(54,5–59,4) 

31,0 
(28,8–33,2) 

38,1 
(35,4–40,8) 

34,2 
(32,5–36,0) 

Antal svar 789 573 1 362 904 715 1 619 1 693 1 288 2 981 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 182. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har deltagit i handel eller spel med skins, som Coin-Flip eller skin-roulett de 
senaste 12 månaderna i dataspel efter kön, åldersgrupp och totalt 

Jag har deltagit i handel eller spel med skins Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 14,4 
(12,0–16,9) 

11,3 
(8,7–13,9) 

13,0 
(11,2–14,8) 

1,8 
(0,9–2,7) 

1,1 
(0,3–1,9) 

1,5 
(0,9–2,1) 

8,3 
(6,9–9,6) 

6,3 
(4,9–7,7) 

7,4 
(6,4–8,3) 

Varje vecka - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,2 
(0,1–0,4) 

Antal svar 789 573 1 362 904 715 1 619 1 693 1 288 2 981 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 183. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har deltagit i handel eller spel med skins, som Coin-Flip eller skin-roulett de 
senaste 12 månaderna i dataspel efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Deltagit i handel eller spel med skins PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 5,6 
(0,2–11,1) 

5,1 
(1,5–8,7) 

- (a) - (a) - (a) 

Nej 39,9 
(29,1–50,7) 

56,8 
(46,6–67,0) 

49,5 
(42,0–57,0) 

24,6 
(9,5–39,8) 

56,1 
(38,7–73,4) 

42,1 
(29,9–54,3) 

Ja, någon eller några gånger totalt under de senaste 12 månaderna 23,4 
(14,1–32,8) 

16,1 
(8,7–23,5) 

19,2 
(13,4–25,1) 

27,8 
(12,1–43,5) 

17,0 
(4,0–29,9) 

21,8 
(11,8–31,8) 

Ja, varje månad, men inte varje vecka 11,5 
(4,7–18,3) 

- (a) 6,8 
(3,2–10,4) 

20,6 
(6,7–34,6) 

- (a) 10,7 
(3,5–17,8) 

Ja, varje vecka - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat dataspel 16,7 
(8,4–25,1) 

18,3 
(10,2–26,4) 

17,6 
(11,8–23,5) 

- (a) 17,5 
(4,0–31,0) 

13,6 
(4,9–22,2) 

Antal svar 83 97 180 33 34 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 184. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har deltagit i handel eller spel med skins, som Coin-Flip eller skin-roulett de 
senaste 12 månaderna i dataspel efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har deltagit i handel eller spel med skins PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 39,1 
(28,3–49,9) 

19,3 
(11,3–27,3) 

27,8 
(21,2–34,4) 

59,0 
(41,9–76,2) 

19,6 
(6,0–33,3) 

37,2 
(25,4–49,0) 

Varje vecka - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 83 97 180 33 34 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 185. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har följt strömmat material om kasino, slots eller gambling de senaste 12 
månaderna efter kön, åldersgrupp och totalt 

Följt strömmat material Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,6 
(1,4–3,7) 

2,1 
(0,8–3,4) 

2,4 
(1,5–3,2) 

1,4 
(0,5–2,2) 

1,4 
(0,4–2,4) 

1,4 
(0,7–2,0) 

2,0 
(1,3–2,7) 

1,8 
(0,9–2,6) 

1,9 
(1,3–2,4) 

Nej 89,0 
(86,7–91,2) 

85,6 
(82,7–88,6) 

87,5 
(85,6–89,3) 

97,9 
(96,9–98,9) 

97,9 
(96,7–99,1) 

97,9 
(97,2–98,7) 

93,3 
(92,1–94,6) 

91,7 
(90,0–93,3) 

92,6 
(91,6–93,6) 

Ja, under de senaste 12 månaderna 6,3 
(4,6–8,1) 

9,1 
(6,7–11,5) 

7,6 
(6,2–9,0) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

3,5 
(2,5–4,4) 

4,9 
(3,7–6,2) 

4,1 
(3,4–4,9) 

Ja, varje månad, men inte varje vecka 1,3 
(0,5–2,2) 

1,0 
(0,2–1,9) 

1,2 
(0,6–1,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

0,5 
(0,1–1,0) 

0,6 
(0,3–0,9) 

Ja, varje vecka 0,8 
(0,1–1,4) 

2,2 
(1,0–3,3) 

1,4 
(0,8–2,0) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

1,1 
(0,5–1,7) 

0,8 
(0,4–1,1) 

Antal svar 794 569 1 363 904 714 1 618 1 698 1 283 2 981 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 186. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har följt strömmat material om kasino, slots eller gambling de senaste 12 
månaderna i dataspel efter kön, åldersgrupp och totalt 

Jag har följt strömmat material Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 8,4 
(6,5–10,4) 

12,3 
(9,6–15,0) 

10,2 
(8,6–11,8) 

0,7 
(0,2–1,3) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

4,7 
(3,6–5,7) 

6,6 
(5,1–8,0) 

5,5 
(4,7–6,4) 

Varje vecka 0,8 
(0,1–1,4) 

2,2 
(1,0–3,3) 

1,4 
(0,8–2,0) 

- (a) - (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

1,1 
(0,5–1,7) 

0,8 
(0,4–1,1) 

Antal svar 794 569 1 363 904 714 1 618 1 698 1 283 2 981 

(a) För få svar för att publicera andelarna 
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Tabell 187. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har följt strömmat material om kasino, slots eller gambling de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Följt strömmat material PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nej 72,1 
(62,2–81,9) 

68,8 
(59,1–78,5) 

70,3 
(63,3–77,2) 

57,7 
(40,6–74,8) 

48,7 
(30,8–66,7) 

52,9 
(40,5–65,3) 

Ja, någon eller några gånger totalt under de senaste 12 månaderna 14,9 
(6,9–22,8) 

21,0 
(12,5–29,6) 

18,3 
(12,4–24,2) 

18,4 
(4,9–31,9) 

34,4 
(17,3–51,5) 

26,9 
(15,8–38,0) 

Ja, varje månad, men inte varje vecka - (a) - (a) 3,2 
(0,7–5,7) 

- (a) - (a) - (a) 

Ja, varje vecka - (a) 6,5 
(1,4–11,5) 

5,9 
(2,3–9,4) 

- (a) - (a) 10,9 
(3,1–18,6) 

Antal svar 84 94 178 34 32 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 188. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de har följt strömmat material om kasino, slots eller gambling de senaste 12 
månaderna efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Jag har följt strömmat material PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Senaste året 24,6 
(15,0–34,1) 

29,6 
(20,1–39,1) 

27,3 
(20,6–34,1) 

37,0 
(20,2–53,8) 

46,9 
(29,0–64,8) 

42,3 
(30,0–54,6) 

Varje vecka - (a) 6,5 
(1,4–11,5) 

5,9 
(2,3–9,4) 

- (a) - (a) 10,9 
(3,1–18,6) 

Antal svar 84 94 178 34 32 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Ungas upplevelser av deras föräldrars attityd till ANTS-vanor 

Tabell 189. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle dricka alkohol efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Min förälders attityd till alkoholkonsumtion Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,4 
(7,2–11,6) 

5,1 
(3,2–7,0) 

7,4 
(6,0–8,9) 

7,4 
(5,6–9,2) 

4,4 
(2,7–6,1) 

6,0 
(4,8–7,3) 

8,4 
(7,0–9,9) 

4,8 
(3,5–6,0) 

6,8 
(5,8–7,7) 

Stämmer mycket dåligt 43,7 
(40,1–47,3) 

10,3 
(7,6–13,0) 

28,4 
(26,0–30,9) 

40,6 
(37,3–44,0) 

11,1 
(8,6–13,6) 

27,1 
(24,9–29,4) 

42,2 
(39,8–44,6) 

10,7 
(8,9–12,5) 

27,8 
(26,1–29,5) 

Stämmer ganska dåligt 24,6 
(21,5–27,6) 

9,2 
(6,7–11,6) 

17,5 
(15,5–19,6) 

25,6 
(22,7–28,5) 

8,4 
(6,3–10,5) 

17,7 
(15,8–19,6) 

25,0 
(22,9–27,1) 

8,8 
(7,2–10,4) 

17,6 
(16,2–19,0) 

Stämmer ganska bra 18,2 
(15,5–20,9) 

29,5 
(25,7–33,3) 

23,4 
(21,1–25,7) 

21,7 
(19,0–24,5) 

32,1 
(28,6–35,5) 

26,4 
(24,2–28,6) 

19,9 
(18,0–21,8) 

30,7 
(28,2–33,3) 

24,9 
(23,3–26,5) 

Stämmer mycket bra 4,1 
(2,7–5,6) 

45,9 
(41,8–50,1) 

23,2 
(20,9–25,6) 

4,7 
(3,2–6,1) 

44,0 
(40,3–47,8) 

22,7 
(20,6–24,8) 

4,4 
(3,4–5,4) 

45,0 
(42,2–47,8) 

23,0 
(21,4–24,5) 

Antal svar 778 567 1 345 884 700 1 584 1 662 1 267 2 929 
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Tabell 190. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella alkoholdrickande efter 
kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till alkoholkonsumtion Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 68,3 
(64,9–71,6) 

19,4 
(16,0–22,9) 

46,0 
(43,3–48,7) 

66,2 
(63,0–69,4) 

19,5 
(16,5–22,6) 

44,8 
(42,3–47,3) 

67,3 
(64,9–69,6) 

19,5 
(17,2–21,8) 

45,4 
(43,6–47,3) 

Antal svar 778 567 1 345 884 700 1 584 1 662 1 267 2 929 

 

Tabell 191. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle dricka alkohol efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till alkoholkonsumtion PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) 3,6 
(0,7–6,6) 

- (a) - (a) - (a) 

Stämmer mycket dåligt 33,8 
(23,1–44,5) 

- (a) 16,6 
(11,0–22,2) 

27,2 
(11,6–42,7) 

- (a) 13,8 
(5,7–22,0) 

Stämmer ganska dåligt 26,1 
(16,4–35,7) 

7,9 
(2,1–13,6) 

15,6 
(10,2–21,0) 

24,2 
(9,2–39,3) 

- (a) 18,3 
(8,7–28,0) 

Stämmer ganska bra 25,8 
(15,8–35,7) 

30,0 
(20,9–39,2) 

28,2 
(21,5–35,0) 

29,8 
(13,9–45,7) 

29,1 
(13,7–44,4) 

29,4 
(18,4–40,4) 

Stämmer mycket bra 9,6 
(2,7–16,6) 

55,4 
(45,2–65,6) 

36,0 
(28,6–43,3) 

- (a) 47,1 
(29,4–64,7) 

31,6 
(19,8–43,4) 

Antal svar 80 96 176 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 192. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella alkoholdrickande efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till alkoholkonsumtion PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 59,9 
(48,8–71,0) 

11,8 
(4,8–18,8) 

32,2 
(25,2–39,2) 

51,4 
(33,9–68,9) 

16,2 
(2,9–29,5) 

32,2 
(20,7–43,7) 

Antal svar 80 96 176 33 33 66 

 

Tabell 193. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle dricka sig berusad efter kön, åldersgrupp 
och totalt 

Min förälders attityd till berusningsdrickande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,4 
(5,5–9,3) 

9,6 
(7,0–12,1) 

8,4 
(6,8–10,0) 

5,5 
(3,9–7,1) 

8,6 
(6,4–10,8) 

6,9 
(5,6–8,2) 

6,5 
(5,2–7,7) 

9,1 
(7,4–10,8) 

7,7 
(6,6–8,7) 

Stämmer mycket dåligt 63,6 
(60,1–67,0) 

22,0 
(18,5–25,5) 

44,6 
(41,9–47,3) 

65,7 
(62,5–68,9) 

27,5 
(24,0–30,9) 

48,2 
(45,7–50,7) 

64,6 
(62,3–67,0) 

24,7 
(22,2–27,1) 

46,3 
(44,5–48,2) 

Stämmer ganska dåligt 18,1 
(15,4–20,8) 

21,1 
(17,7–24,5) 

19,5 
(17,3–21,6) 

20,5 
(17,8–23,2) 

21,9 
(18,8–25,0) 

21,1 
(19,1–23,2) 

19,3 
(17,3–21,2) 

21,5 
(19,2–23,8) 

20,3 
(18,8–21,8) 

Stämmer ganska bra 9,2 
(7,1–11,2) 

35,0 
(31,0–38,9) 

20,9 
(18,7–23,2) 

6,7 
(5,1–8,3) 

30,6 
(27,2–34,0) 

17,6 
(15,7–19,5) 

8,0 
(6,6–9,3) 

32,8 
(30,2–35,5) 

19,3 
(17,9–20,8) 

Stämmer mycket bra 1,8 
(0,8–2,7) 

12,4 
(9,6–15,1) 

6,6 
(5,2–8,0) 

1,6 
(0,8–2,5) 

11,4 
(9,0–13,8) 

6,1 
(4,9–7,3) 

1,7 
(1,1–2,3) 

11,9 
(10,1–13,7) 

6,4 
(5,4–7,3) 

Antal svar 773 564 1 337 882 700 1 582 1 655 1 264 2 919 
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Tabell 194. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella berusningsdrickande 
efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till berusningsdrickande Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 81,7 
(78,9–84,5) 

43,1 
(39,0–47,3) 

64,1 
(61,4–66,7) 

86,2 
(83,9–88,5) 

49,4 
(45,6–53,1) 

69,3 
(67,0–71,7) 

83,9 
(82,1–85,7) 

46,2 
(43,4–49,0) 

66,6 
(64,9–68,4) 

Antal svar 773 564 1 337 882 700 1 582 1 655 1 264 2 919 

 

Tabell 195. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle dricka sig berusad efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till berusningsdrickande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,2 
(2,6–15,8) 

9,4 
(2,7–16,1) 

9,3 
(4,6–14,1) 

- (a) - (a) 10,6 
(2,4–18,9) 

Stämmer mycket dåligt 56,8 
(45,6–68,0) 

12,9 
(5,9–19,8) 

31,4 
(24,5–38,4) 

52,1 
(34,6–69,6) 

- (a) 29,6 
(18,6–40,7) 

Stämmer ganska dåligt 16,2 
(8,2–24,1) 

20,0 
(12,0–27,9) 

18,4 
(12,7–24,0) 

- (a) 23,2 
(8,5–37,9) 

19,0 
(9,4–28,7) 

Stämmer ganska bra 12,5 
(4,7–20,3) 

38,7 
(28,9–48,6) 

27,6 
(20,9–34,4) 

- (a) 32,4 
(16,0–48,7) 

24,5 
(13,8–35,2) 

Stämmer mycket bra - (a) 19,0 
(10,9–27,1) 

13,2 
(8,0–18,5) 

- (a) 21,6 
(7,0–36,2) 

16,2 
(6,8–25,6) 

Antal svar 80 97 177 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 196. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella berusningsdrickande 
efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till berusningsdrickande PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 73,0 
(62,7–83,2) 

32,8 
(23,3–42,4) 

49,8 
(42,3–57,4) 

66,2 
(49,6–82,8) 

34,1 
(17,6–50,6) 

48,7 
(36,3–61,1) 

Antal svar 80 97 177 33 33 66 

 

Tabell 197. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle röka cigaretter efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Min förälders attityd till cigarrettrökning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,4 
(3,7–7,0) 

9,0 
(6,5–11,5) 

7,0 
(5,6–8,5) 

3,3 
(2,0–4,5) 

6,7 
(4,7–8,7) 

4,9 
(3,7–6,0) 

4,3 
(3,3–5,4) 

7,9 
(6,3–9,5) 

6,0 
(5,0–6,9) 

Stämmer mycket dåligt 84,4 
(81,7–87,0) 

61,2 
(57,1–65,3) 

73,8 
(71,4–76,3) 

83,3 
(80,8–85,9) 

62,9 
(59,2–66,6) 

74,0 
(71,7–76,2) 

83,9 
(82,0–85,7) 

62,0 
(59,3–64,8) 

73,9 
(72,2–75,5) 

Stämmer ganska dåligt 6,9 
(5,1–8,7) 

22,8 
(19,3–26,4) 

14,2 
(12,2–16,1) 

10,7 
(8,6–12,8) 

22,9 
(19,8–26,1) 

16,3 
(14,5–18,2) 

8,7 
(7,4–10,1) 

22,9 
(20,5–25,3) 

15,2 
(13,9–16,6) 

Stämmer ganska bra 2,5 
(1,4–3,6) 

6,2 
(4,1–8,2) 

4,2 
(3,0–5,3) 

2,4 
(1,3–3,5) 

5,1 
(3,4–6,8) 

3,6 
(2,7–4,6) 

2,5 
(1,7–3,2) 

5,6 
(4,3–7,0) 

3,9 
(3,2–4,7) 

Stämmer mycket bra 0,9 
(0,2–1,7) 

- (a) 0,9 
(0,3–1,4) 

- (a) 2,4 
(1,1–3,6) 

1,2 
(0,6–1,8) 

0,6 
(0,2–1,0) 

1,6 
(0,8–2,3) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Antal svar 777 565 1 342 880 701 1 581 1 657 1 266 2 923 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 198. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella cigarrettrökande efter 
kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till cigarrettrökning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 91,2 
(89,2–93,3) 

84,1 
(80,9–87,2) 

88,0 
(86,1–89,8) 

94,0 
(92,4–95,7) 

85,8 
(83,1–88,6) 

90,3 
(88,7–91,8) 

92,6 
(91,2–93,9) 

84,9 
(82,8–87,0) 

89,1 
(87,9–90,3) 

Antal svar 777 565 1 342 880 701 1 581 1 657 1 266 2 923 

 

Tabell 199. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle röka cigaretter efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till cigarrettrökning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 9,7 
(3,2–16,2) 

7,6 
(3,4–11,9) 

- (a) - (a) - (a) 

Stämmer mycket dåligt 69,0 
(58,5–79,5) 

51,2 
(41,0–61,4) 

58,7 
(51,2–66,2) 

64,4 
(47,7–81,1) 

50,4 
(32,7–68,1) 

56,8 
(44,4–69,2) 

Stämmer ganska dåligt 15,4 
(7,2–23,5) 

25,3 
(16,4–34,3) 

21,1 
(14,9–27,4) 

- (a) 24,1 
(8,4–39,8) 

19,8 
(9,5–30,0) 

Stämmer ganska bra - (a) 8,0 
(2,5–13,5) 

7,2 
(3,3–11,1) 

- (a) - (a) - (a) 

Stämmer mycket bra - (a) 5,8 
(0,7–10,8) 

5,3 
(1,6–9,0) 

- (a) 16,0 
(2,6–29,3) 

11,7 
(3,3–20,1) 

Antal svar 79 97 176 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 



 

183 

Tabell 200. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella cigarrettrökande efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till cigarrettrökning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 84,4 
(76,1–92,7) 

76,6 
(67,6–85,5) 

79,8 
(73,5–86,1) 

79,0 
(64,8–93,2) 

74,5 
(58,6–90,4) 

76,5 
(65,8–87,3) 

Antal svar 79 97 176 33 33 66 

 

Tabell 201. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle snusa efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till snusning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 6,4 
(4,6–8,2) 

11,6 
(8,8–14,4) 

8,8 
(7,2–10,4) 

3,7 
(2,4–5,0) 

8,6 
(6,4–10,8) 

5,9 
(4,7–7,2) 

5,1 
(4,0–6,2) 

10,1 
(8,3–11,9) 

7,4 
(6,4–8,4) 

Stämmer mycket dåligt 69,1 
(65,8–72,4) 

39,8 
(35,7–43,9) 

55,7 
(53,0–58,4) 

72,9 
(69,9–75,9) 

47,6 
(43,9–51,4) 

61,4 
(58,9–63,8) 

71,0 
(68,7–73,2) 

43,6 
(40,8–46,4) 

58,4 
(56,6–60,3) 

Stämmer ganska dåligt 14,5 
(12,0–16,9) 

26,4 
(22,7–30,0) 

19,9 
(17,7–22,1) 

18,0 
(15,4–20,5) 

28,9 
(25,5–32,3) 

23,0 
(20,9–25,1) 

16,2 
(14,4–18,0) 

27,6 
(25,1–30,1) 

21,4 
(19,9–22,9) 

Stämmer ganska bra 5,9 
(4,2–7,6) 

16,3 
(13,2–19,3) 

10,6 
(8,9–12,3) 

4,1 
(2,7–5,5) 

10,5 
(8,2–12,8) 

7,0 
(5,7–8,3) 

5,0 
(3,9–6,1) 

13,4 
(11,5–15,4) 

8,9 
(7,8–9,9) 

Stämmer mycket bra 4,2 
(2,7–5,6) 

6,0 
(3,9–8,0) 

5,0 
(3,8–6,2) 

1,3 
(0,5–2,1) 

4,4 
(2,8–5,9) 

2,7 
(1,9–3,6) 

2,8 
(1,9–3,6) 

5,2 
(3,9–6,5) 

3,9 
(3,1–4,6) 

Antal svar 773 565 1 338 882 700 1 582 1 655 1 265 2 920 
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Tabell 202. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella snusande efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till snusning Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 83,5 
(80,9–86,2) 

66,2 
(62,2–70,2) 

75,6 
(73,2–78,0) 

90,9 
(88,9–92,9) 

76,6 
(73,3–79,8) 

84,3 
(82,5–86,2) 

87,1 
(85,4–88,8) 

71,2 
(68,6–73,8) 

79,9 
(78,3–81,4) 

Antal svar 773 565 1 338 882 700 1 582 1 655 1 265 2 920 

 

Tabell 203. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle snusa efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till snusning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 9,6 
(3,2–16,1) 

8,1 
(3,8–12,4) 

- (a) - (a) 10,0 
(2,2–17,9) 

Stämmer mycket dåligt 53,6 
(42,4–64,8) 

23,4 
(14,9–31,8) 

36,1 
(29,0–43,3) 

44,7 
(27,3–62,1) 

- (a) 27,7 
(17,0–38,5) 

Stämmer ganska dåligt 22,9 
(13,6–32,2) 

30,1 
(20,8–39,4) 

27,1 
(20,4–33,7) 

23,9 
(9,1–38,6) 

28,5 
(12,3–44,6) 

26,4 
(15,3–37,4) 

Stämmer ganska bra 6,5 
(0,9–12,0) 

21,5 
(13,1–29,8) 

15,1 
(9,7–20,6) 

- (a) 24,5 
(9,9–39,1) 

17,8 
(8,4–27,1) 

Stämmer mycket bra 11,0 
(3,7–18,4) 

15,4 
(7,7–23,0) 

13,5 
(8,1–18,9) 

- (a) 22,6 
(7,5–37,6) 

18,1 
(8,2–27,9) 

Antal svar 80 97 177 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 204. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella snusande efter någon 
grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till snusning PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 76,5 
(66,8–86,1) 

53,5 
(43,3–63,8) 

63,2 
(55,8–70,6) 

68,6 
(52,1–85,0) 

42,1 
(24,6–59,5) 

54,1 
(41,7–66,5) 

Antal svar 80 97 177 33 33 66 

 

Tabell 205. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle bruka cannabis efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Min förälders attityd till cannabisbruk Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,1 
(3,5–6,7) 

9,9 
(7,3–12,5) 

7,3 
(5,8–8,8) 

3,2 
(2,0–4,5) 

6,3 
(4,3–8,2) 

4,6 
(3,5–5,8) 

4,2 
(3,2–5,2) 

8,1 
(6,5–9,8) 

6,0 
(5,1–6,9) 

Stämmer mycket dåligt 90,6 
(88,5–92,7) 

80,5 
(77,1–83,8) 

86,0 
(84,1–87,9) 

94,6 
(93,0–96,1) 

86,9 
(84,3–89,5) 

91,1 
(89,6–92,5) 

92,5 
(91,2–93,9) 

83,6 
(81,5–85,8) 

88,5 
(87,2–89,7) 

Stämmer ganska dåligt 3,6 
(2,3–5,0) 

8,0 
(5,7–10,3) 

5,6 
(4,4–6,9) 

1,8 
(0,9–2,6) 

5,4 
(3,6–7,1) 

3,4 
(2,5–4,3) 

2,7 
(1,9–3,6) 

6,7 
(5,3–8,2) 

4,6 
(3,8–5,4) 

Stämmer ganska bra - (a) 1,0 
(0,2–1,9) 

0,7 
(0,3–1,2) 

- (a) 1,4 
(0,5–2,4) 

0,8 
(0,3–1,2) 

- (a) 1,2 
(0,6–1,9) 

0,7 
(0,4–1,1) 

Stämmer mycket bra - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 776 567 1 343 886 702 1 588 1 662 1 269 2 931 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 206. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella cannabisbrukande efter 
kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till cannabisbruk Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 94,3 
(92,6–96,0) 

88,5 
(85,8–91,2) 

91,6 
(90,1–93,2) 

96,3 
(95,0–97,7) 

92,3 
(90,1–94,4) 

94,5 
(93,3–95,7) 

95,3 
(94,2–96,4) 

90,3 
(88,6–92,1) 

93,0 
(92,0–94,0) 

Antal svar 776 567 1 343 886 702 1 588 1 662 1 269 2 931 

 

Tabell 207. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle bruka cannabis efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till cannabisbruk PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 9,5 
(2,7–16,4) 

9,9 
(3,3–16,6) 

9,8 
(5,0–14,5) 

- (a) 18,4 
(3,6–33,1) 

16,1 
(6,3–25,9) 

Stämmer mycket dåligt 82,8 
(74,2–91,5) 

76,5 
(67,5–85,5) 

79,2 
(72,8–85,5) 

70,4 
(54,0–86,9) 

69,7 
(52,8–86,6) 

70,0 
(58,2–81,8) 

Stämmer ganska dåligt - (a) 11,6 
(4,9–18,3) 

8,8 
(4,4–13,2) 

- (a) - (a) 9,3 
(1,9–16,7) 

Stämmer ganska bra - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Stämmer mycket bra - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 80 96 176 32 32 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 208. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella cannabisbrukande efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till cannabisbruk PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 87,8 
(80,2–95,4) 

88,1 
(81,0–95,1) 

88,0 
(82,8–93,1) 

80,0 
(65,4–94,6) 

78,8 
(63,5–94,1) 

79,3 
(68,8–89,9) 

Antal svar 80 96 176 32 32 64 

 

Tabell 209. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle bruka annan narkotika än cannabis efter 
kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till bruk av annan narkotika Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,1 
(2,6–5,5) 

8,1 
(5,7–10,4) 

5,9 
(4,5–7,2) 

2,3 
(1,2–3,4) 

4,4 
(2,7–6,1) 

3,3 
(2,3–4,3) 

3,2 
(2,3–4,1) 

6,3 
(4,8–7,8) 

4,6 
(3,8–5,5) 

Stämmer mycket dåligt 94,1 
(92,3–95,8) 

89,2 
(86,5–91,9) 

91,9 
(90,3–93,4) 

96,8 
(95,5–98,0) 

92,6 
(90,5–94,7) 

94,8 
(93,7–96,0) 

95,4 
(94,3–96,5) 

90,8 
(89,1–92,6) 

93,3 
(92,3–94,3) 

Stämmer ganska dåligt 1,4 
(0,6–2,3) 

2,0 
(0,8–3,1) 

1,7 
(1,0–2,4) 

0,6 
(0,1–1,2) 

2,9 
(1,6–4,1) 

1,7 
(1,0–2,3) 

1,0 
(0,5–1,6) 

2,4 
(1,5–3,3) 

1,7 
(1,2–2,2) 

Stämmer ganska bra - (a) - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Stämmer mycket bra - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Antal svar 776 567 1 343 882 701 1 583 1 658 1 268 2 926 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 210. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella burkande av annan 
narkotika än cannabis efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till bruk av annan narkotika Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 95,5 
(94,0–97,0) 

91,2 
(88,7–93,6) 

93,5 
(92,1–94,9) 

97,4 
(96,3–98,6) 

95,4 
(93,7–97,1) 

96,5 
(95,5–97,5) 

96,4 
(95,5–97,4) 

93,2 
(91,7–94,8) 

95,0 
(94,1–95,8) 

Antal svar 776 567 1 343 882 701 1 583 1 658 1 268 2 926 

 

Tabell 211. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle bruka annan narkotika än cannabis efter 
någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till bruk av annan narkotika PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 7,7 
(1,7–13,6) 

6,7 
(2,6–10,8) 

- (a) 18,0 
(3,5–32,4) 

11,1 
(2,6–19,7) 

Stämmer mycket dåligt 89,4 
(82,3–96,5) 

85,5 
(77,7–93,3) 

87,1 
(81,7–92,6) 

84,2 
(71,2–97,3) 

73,8 
(57,7–89,9) 

78,5 
(67,8–89,2) 

Stämmer ganska dåligt - (a) - (a) 3,2 
(0,2-6,2) 

- (a) - (a) - (a) 

Stämmer ganska bra - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Stämmer mycket bra - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 79 97 176 32 33 65 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 212. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella brukande av annan 
narkotika än cannabis efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till bruk av annan narkotika PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 90,6 
(83,8–97,4) 

90,1 
(83,6–96,7) 

90,3 
(85,6–95,1) 

87,2 
(75,2–99,3) 

79,9 
(65,1–94,6) 

83,1 
(73,4–92,9) 

Antal svar 79 97 176 32 33 65 

 

Tabell 213. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle köpa lotter efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Min förälders attityd till lottköp Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 16,6 
(13,9–19,4) 

18,2 
(15,0–21,5) 

17,4 
(15,3–19,5) 

14,4 
(12,0–16,8) 

15,8 
(13,0–18,6) 

15,0 
(13,2–16,9) 

15,6 
(13,7–17,4) 

17,1 
(14,9–19,2) 

16,2 
(14,8–17,6) 

Stämmer mycket dåligt 45,3 
(41,8–48,9) 

15,2 
(12,1–18,3) 

31,5 
(29,0–34,1) 

38,3 
(35,0–41,6) 

15,9 
(13,1–18,8) 

28,1 
(25,8–30,3) 

41,9 
(39,5–44,4) 

15,6 
(13,5–17,6) 

29,8 
(28,1–31,6) 

Stämmer ganska dåligt 21,8 
(18,9–24,7) 

19,7 
(16,4–23,0) 

20,8 
(18,6–23,0) 

23,3 
(20,5–26,1) 

15,7 
(13,0–18,5) 

19,8 
(17,8–21,8) 

22,5 
(20,5–24,6) 

17,8 
(15,6–19,9) 

20,3 
(18,9–21,8) 

Stämmer ganska bra 13,5 
(11,1–16,0) 

34,6 
(30,6–38,5) 

23,2 
(20,8–25,5) 

19,2 
(16,6–21,8) 

36,1 
(32,5–39,7) 

26,9 
(24,7–29,1) 

16,3 
(14,5–18,1) 

35,3 
(32,6–38,0) 

25,0 
(23,4–26,6) 

Stämmer mycket bra 2,7 
(1,5–3,8) 

12,3 
(9,5–15,1) 

7,1 
(5,6–8,5) 

4,8 
(3,4–6,2) 

16,5 
(13,7–19,2) 

10,1 
(8,6–11,7) 

3,7 
(2,8–4,6) 

14,3 
(12,4–16,3) 

8,6 
(7,5–9,6) 

Antal svar 772 565 1 337 881 699 1 580 1 653 1 264 2 917 
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Tabell 214. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella lottköpande efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till lottköp Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 67,1 
(63,8–70,5) 

34,9 
(30,9–38,9) 

52,4 
(49,6–55,1) 

61,6 
(58,3–64,9) 

31,7 
(28,1–35,2) 

47,9 
(45,4–50,4) 

64,4 
(62,1–66,8) 

33,3 
(30,6–36,0) 

50,2 
(48,3–52,0) 

Antal svar 772 565 1 337 881 699 1 580 1 653 1 264 2 917 

 

Tabell 215. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle köpa lotter efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till lottköp PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 21,4 
(12,6–30,3) 

14,9 
(9,1–20,6) 

- (a) 21,1 
(5,9–36,2) 

13,3 
(4,0–22,6) 

Stämmer mycket dåligt 36,3 
(25,3–47,3) 

- (a) 17,9 
(12,1–23,7) 

41,8 
(24,0–59,7) 

- (a) 19,6 
(10,0–29,1) 

Stämmer ganska dåligt 29,4 
(19,4–39,4) 

15,7 
(8,4–23,0) 

21,4 
(15,4–27,5) 

24,7 
(9,4–40,0) 

17,7 
(4,3–31,1) 

20,8 
(10,8–30,8) 

Stämmer ganska bra 24,7 
(14,8–34,5) 

40,6 
(30,7–50,6) 

33,9 
(26,8–41,1) 

23,1 
(7,7–38,5) 

45,6 
(28,1–63,1) 

35,7 
(23,7–47,7) 

Stämmer mycket bra - (a) 17,6 
(9,8–25,4) 

11,9 
(6,9–16,8) 

- (a) - (a) 10,6 
(2,4–18,8) 

Antal svar 79 97 176 31 33 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 216. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella lottköpande efter någon 
grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till lottköp PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 65,7 
(54,9–76,4) 

20,4 
(12,3–28,4) 

39,4 
(32,0–46,7) 

66,6 
(49,3–83,8) 

19,9 
(6,0–33,7) 

40,4 
(28,2–52,6) 

Antal svar 79 97 176 31 33 64 

 

Tabell 217. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle spela om pengar (bortsett från att köpa 
lotter) efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till spel om pengar ej lotter Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,3 
(9,9–14,7) 

16,3 
(13,2–19,5) 

14,2 
(12,2–16,1) 

8,7 
(6,7–10,6) 

12,9 
(10,3–15,5) 

10,6 
(9,0–12,2) 

10,6 
(9,0–12,1) 

14,6 
(12,6–16,7) 

12,4 
(11,2–13,7) 

Stämmer mycket dåligt 59,8 
(56,3–63,4) 

37,9 
(33,8–42,0) 

49,9 
(47,1–52,6) 

72,1 
(69,0–75,1) 

52,5 
(48,8–56,3) 

63,1 
(60,7–65,5) 

65,8 
(63,4–68,1) 

45,1 
(42,3–47,9) 

56,3 
(54,5–58,2) 

Stämmer ganska dåligt 20,5 
(17,6–23,3) 

26,5 
(22,9–30,2) 

23,2 
(20,9–25,5) 

16,8 
(14,3–19,3) 

25,4 
(22,1–28,7) 

20,7 
(18,7–22,8) 

18,7 
(16,8–20,6) 

26,0 
(23,5–28,4) 

22,0 
(20,5–23,5) 

Stämmer ganska bra 6,1 
(4,4–7,8) 

15,8 
(12,8–18,9) 

10,5 
(8,9–12,2) 

2,1 
(1,1–3,0) 

7,9 
(5,9–9,9) 

4,7 
(3,7–5,8) 

4,1 
(3,1–5,1) 

11,9 
(10,1–13,8) 

7,7 
(6,7–8,7) 

Stämmer mycket bra 1,2 
(0,4–2,1) 

3,4 
(1,9–4,9) 

2,2 
(1,4–3,1) 

- (a) 1,3 
(0,5–2,1) 

0,8 
(0,4–1,2) 

0,8 
(0,3–1,3) 

2,4 
(1,5–3,2) 

1,5 
(1,1–2,0) 

Antal svar 774 563 1 337 878 700 1 578 1 652 1 263 2 915 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 



 

192 

Tabell 218. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella spelande om pengar 
(bortsett från att köpa lotter) efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälders attityd till spel om pengar ej lotter Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 80,3 
(77,4–83,2) 

64,4 
(60,4–68,5) 

73,1 
(70,6–75,5) 

88,9 
(86,7–91,1) 

77,9 
(74,8–81,1) 

83,9 
(82,0–85,8) 

84,5 
(82,6–86,3) 

71,1 
(68,5–73,7) 

78,3 
(76,8–79,9) 

Antal svar 774 563 1 337 878 700 1 578 1 652 1 263 2 915 

 

Tabell 219. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar om det är okej för deras förälder om de skulle spela om pengar (bortsett från att köpa 
lotter) efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till spel om pengar ej lotter PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 14,7 
(6,9–22,5) 

11,2 
(6,1–16,4) 

- (a) - (a) 10,9 
(2,6–19,3) 

Stämmer mycket dåligt 43,4 
(32,2–54,7) 

17,9 
(10,1–25,8) 

28,6 
(21,8–35,3) 

39,7 
(22,2–57,3) 

22,1 
(7,0–37,3) 

29,9 
(18,4–41,4) 

Stämmer ganska dåligt 28,2 
(18,2–38,2) 

26,3 
(17,5–35,2) 

27,1 
(20,5–33,7) 

32,1 
(15,3–48,9) 

23,0 
(8,5–37,6) 

27,0 
(16,0–38,0) 

Stämmer ganska bra 16,8 
(7,7–26,0) 

31,2 
(21,8–40,5) 

25,2 
(18,5–31,9) 

- (a) 33,8 
(17,4–50,1) 

23,8 
(13,1–34,5) 

Stämmer mycket bra - (a) 9,9 
(3,6–16,1) 

7,9 
(3,7–12,1) 

- (a) - (a) 8,4 
(1,1–15,7) 

Antal svar 78 97 175 31 33 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 220. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som skattar att deras föräldrar har en negativ attityd till sitt barns eventuella spelande om pengar 
(bortsett från att köpa lotter) efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälders attityd till spel om pengar ej lotter PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 71,6 
(61,0–82,3) 

44,3 
(34,2–54,4) 

55,7 
(48,1–63,3) 

71,9 
(55,1–88,6) 

45,2 
(27,6–62,8) 

56,9 
(44,3–69,5) 

Antal svar 78 97 175 31 33 64 

 

Tabell 221. Medelvärde och standardavvikelse för föräldrarnas totalsumma av ANTS-attityd efter kön, åldersgrupp och totalt 

Totalsumma föräldrars ANTS-attityd Killar 
 16–17 år 

Killar 
 18–19 år 

Killar 
 Totalt 

Tjejer 
 16–17 år 

Tjejer 
 18–19 år 

Tjejer 
 Totalt 

Ålder 
 16–17 år 

Ålder 
 18–19 år 

Ålder 
 Totalt 

Medelvärde 2,8 7,3 4,8 2,8 6,8 4,6 2,8 7,0 4,7 

Standardavvikelse 3,2 3,9 4,1 2,8 3,9 3,9 3,0 3,9 4,0 

 

Tabell 222. Medelvärde och standardavvikelse för föräldrarnas totalsumma av ANTS-attityd efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Totalsumma föräldrars ANTS-attityd  PGSI+1 
 16-17 år 

PGSI+1 
 18-19 år 

PGSI+1 
 Totalt 

PGSI+3 
 16-17 år 

PGSI+3 
 18-19 år 

PGSI+3 
 Totalt 

Medelvärde 4,9 9,6 7,5 5,9 10,1 8,1 

Standardavvikelse 4,7 3,7 4,8 5,8 4,2 5,5 
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Samtal om ANTS, sex, dataspel och ekonomi 

Tabell 223. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder/föräldrar pratar med dem om alkohol efter kön, åldersgrupp och totalt 

Samtal om alkohol Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,3 
(2,9–5,7) 

2,5 
(1,2–3,9) 

3,5 
(2,5–4,5) 

3,5 
(2,2–4,7) 

2,4 
(1,2–3,6) 

3,0 
(2,1–3,9) 

3,9 
(2,9–4,9) 

2,5 
(1,6–3,4) 

3,2 
(2,6–3,9) 

Aldrig 17,4 
(14,6–20,1) 

12,7 
(9,9–15,6) 

15,3 
(13,3–17,3) 

14,7 
(12,2–17,1) 

12,4 
(9,8–15,1) 

13,7 
(11,9–15,4) 

16,0 
(14,2–17,9) 

12,6 
(10,7–14,5) 

14,5 
(13,1–15,8) 

Sällan 30,6 
(27,3–33,9) 

27,0 
(23,3–30,7) 

28,9 
(26,5–31,4) 

25,5 
(22,6–28,4) 

20,0 
(17,0–23,0) 

23,0 
(20,9–25,1) 

28,1 
(25,9–30,3) 

23,5 
(21,1–25,9) 

26,0 
(24,4–27,7) 

Ibland 38,8 
(35,4–42,3) 

47,2 
(43,0–51,4) 

42,6 
(40,0–45,3) 

42,9 
(39,6–46,3) 

52,9 
(49,1–56,6) 

47,5 
(45,0–50,0) 

40,8 
(38,4–43,2) 

50,0 
(47,2–52,8) 

45,0 
(43,2–46,8) 

Ofta 8,9 
(6,9–11,0) 

10,6 
(8,0–13,1) 

9,7 
(8,0–11,3) 

13,4 
(11,1–15,6) 

12,3 
(9,8–14,8) 

12,9 
(11,2–14,5) 

11,1 
(9,6–12,6) 

11,4 
(9,6–13,2) 

11,2 
(10,1–12,4) 

Antal svar 784 567 1 351 895 707 1 602 1 679 1 274 2 953 

 

Tabell 224. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder/föräldrar pratar med dem om alkohol ibland eller ofta efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Samtal om alkohol Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 49,9 
(46,2–53,5) 

59,3 
(55,1–63,4) 

54,2 
(51,4–56,9) 

58,4 
(55,0–61,7) 

66,8 
(63,2–70,4) 

62,2 
(59,8–64,7) 

54,0 
(51,5–56,5) 

63,0 
(60,2–65,7) 

58,1 
(56,3–60,0) 

Antal svar 750 553 1 303 867 692 1 559 1 617 1 245 2 862 
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Tabell 225. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om alkohol efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om alkohol PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) 3,3 
(0,7–6,0) 

- (a) - (a) - (a) 

Aldrig 12,7 
(5,2–20,3) 

13,6 
(6,0–21,1) 

13,2 
(7,8–18,6) 

- (a) - (a) 12,4 
(3,6–21,1) 

Sällan 32,4 
(22,1–42,7) 

21,8 
(13,3–30,3) 

26,4 
(19,8–33,0) 

33,0 
(16,7–49,4) 

21,0 
(6,6–35,3) 

26,4 
(15,6–37,2) 

Ibland 31,9 
(21,6–42,3) 

48,2 
(38,0–58,4) 

41,2 
(33,9–48,6) 

31,7 
(15,2–48,2) 

44,8 
(27,2–62,4) 

38,8 
(26,7–51,0) 

Ofta 18,3 
(9,7–27,0) 

14,0 
(6,8–21,2) 

15,9 
(10,3–21,4) 

18,8 
(5,8–31,8) 

- (a) 16,1 
(7,4–24,7) 

Antal svar 82 97 179 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 226. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om alkohol efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om alkohol PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 52,7 
(41,3–64,0) 

63,7 
(53,6–73,9) 

59,1 
(51,5–66,6) 

53,6 
(35,5–71,7) 

62,8 
(44,9–80,6) 

58,6 
(45,9–71,3) 

Antal svar 78 95 173 31 31 62 

 

Tabell 227. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om narkotika efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Samtal om narkotika Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,7 
(3,1–6,2) 

2,9 
(1,5–4,4) 

3,9 
(2,8–4,9) 

3,2 
(2,0–4,4) 

3,9 
(2,3–5,5) 

3,5 
(2,6–4,5) 

3,9 
(3,0–4,9) 

3,4 
(2,3–4,5) 

3,7 
(3,0–4,4) 

Aldrig 33,8 
(30,4–37,1) 

35,7 
(31,7–39,7) 

34,6 
(32,0–37,2) 

34,7 
(31,5–37,9) 

33,9 
(30,3–37,5) 

34,3 
(31,9–36,7) 

34,2 
(31,9–36,6) 

34,8 
(32,1–37,5) 

34,5 
(32,7–36,3) 

Sällan 30,3 
(27,0–33,5) 

31,0 
(27,1–34,8) 

30,6 
(28,1–33,1) 

31,5 
(28,4–34,6) 

30,9 
(27,5–34,4) 

31,2 
(28,9–33,5) 

30,9 
(28,6–33,1) 

31,0 
(28,4–33,5) 

30,9 
(29,2–32,6) 

Ibland 24,1 
(21,1–27,2) 

23,4 
(19,9–26,9) 

23,8 
(21,5–26,1) 

24,0 
(21,1–26,8) 

24,4 
(21,3–27,6) 

24,2 
(22,1–26,3) 

24,1 
(22,0–26,1) 

23,9 
(21,5–26,3) 

24,0 
(22,4–25,6) 

Ofta 7,2 
(5,3–9,1) 

7,0 
(4,9–9,2) 

7,1 
(5,7–8,5) 

6,6 
(5,0–8,3) 

6,8 
(4,9–8,8) 

6,7 
(5,5–8,0) 

6,9 
(5,7–8,2) 

6,9 
(5,5–8,4) 

6,9 
(6,0–7,9) 

Antal svar 781 568 1 349 892 704 1 596 1 673 1 272 2 945 
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Tabell 228. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder/föräldrar pratar med dem om narkotika ibland eller ofta efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Samtal om narkotika Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 32,9 
(29,4–36,3) 

31,3 
(27,4–35,2) 

32,1 
(29,6–34,7) 

31,6 
(28,5–34,8) 

32,5 
(29,0–36,1) 

32,0 
(29,7–34,4) 

32,3 
(29,9–34,6) 

31,9 
(29,3–34,6) 

32,1 
(30,3–33,9) 

Antal svar 747 552 1 299 865 681 1 546 1 612 1 233 2 845 
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Tabell 229. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om narkotika efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om narkotika PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,5 
(1,6–13,5) 

- (a) 3,9 
(1,0–6,8) 

- (a) - (a) - (a) 

Aldrig 37,0 
(26,1–47,9) 

37,7 
(27,6–47,7) 

37,4 
(30,0–44,8) 

28,6 
(12,5–44,7) 

36,4 
(19,1–53,7) 

32,9 
(20,9–44,9) 

Sällan 26,2 
(16,7–35,8) 

25,6 
(16,9–34,3) 

25,9 
(19,4–32,3) 

27,7 
(11,8–43,6) 

28,6 
(12,9–44,3) 

28,2 
(17,1–39,3) 

Ibland 17,7 
(9,1–26,2) 

24,9 
(16,2–33,5) 

21,8 
(15,6–28,0) 

16,5 
(3,0–30,0) 

20,8 
(6,6–35,1) 

18,9 
(9,1–28,8) 

Ofta 11,6 
(4,2–18,9) 

10,6 
(4,2–17,0) 

11,0 
(6,2–15,8) 

18,5 
(4,7–32,3) 

- (a) 14,2 
(5,8–22,6) 

Antal svar 81 97 178 32 33 65 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 

 

 



 

199 

Tabell 230. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om narkotika efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om narkotika PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 31,6 
(20,7–42,5) 

35,9 
(26,1–45,7) 

34,2 
(26,9–41,4) 

38,4 
(20,1–56,6) 

32,7 
(16,1–49,4) 

35,2 
(22,9–47,4) 

Antal svar 75 96 171 29 32 61 

 

Tabell 231. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om sex efter kön, åldersgrupp och totalt 

Samtal om sex Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,9 
(3,3–6,5) 

2,9 
(1,4–4,3) 

3,9 
(2,9–5,0) 

2,8 
(1,7–4,0) 

4,6 
(2,9–6,4) 

3,7 
(2,6–4,7) 

3,9 
(2,9–4,9) 

3,7 
(2,6–4,9) 

3,8 
(3,1–4,6) 

Aldrig 41,7 
(38,2–45,2) 

50,5 
(46,3–54,6) 

45,7 
(43,0–48,4) 

43,2 
(39,9–46,5) 

42,4 
(38,6–46,1) 

42,8 
(40,3–45,3) 

42,4 
(40,0–44,8) 

46,5 
(43,7–49,3) 

44,3 
(42,4–46,1) 

Sällan 33,0 
(29,7–36,4) 

31,6 
(27,7–35,5) 

32,4 
(29,8–34,9) 

28,0 
(25,0–31,0) 

33,7 
(30,2–37,2) 

30,6 
(28,3–32,9) 

30,6 
(28,3–32,8) 

32,6 
(30,0–35,2) 

31,5 
(29,8–33,2) 

Ibland 17,5 
(14,7–20,2) 

11,7 
(9,0–14,4) 

14,9 
(12,9–16,8) 

21,2 
(18,5–24,0) 

16,1 
(13,4–18,9) 

18,9 
(17,0–20,9) 

19,3 
(17,4–21,3) 

13,9 
(12,0–15,8) 

16,8 
(15,5–18,2) 

Ofta 3,0 
(1,7–4,2) 

3,3 
(1,8–4,8) 

3,1 
(2,2–4,1) 

4,7 
(3,3–6,2) 

3,2 
(1,9–4,5) 

4,0 
(3,0–5,0) 

3,8 
(2,9–4,8) 

3,3 
(2,2–4,3) 

3,6 
(2,9–4,3) 

Antal svar 781 569 1 350 894 706 1 600 1 675 1 275 2 950 
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Tabell 232. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder/föräldrar pratar med dem om sex ibland eller ofta efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Samtal om sex Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 21,5 
(18,5–24,5) 

15,5 
(12,4–18,6) 

18,7 
(16,5–20,9) 

26,7 
(23,7–29,8) 

20,3 
(17,2–23,4) 

23,8 
(21,6–26,0) 

24,1 
(21,9–26,2) 

17,8 
(15,6–20,0) 

21,2 
(19,7–22,7) 

Antal svar 746 554 1 300 871 678 1 549 1 617 1 232 2 849 

 

Tabell 233. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om sex efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om sex PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 6,4 
(0,8–11,9) 

5,4 
(0,6–10,1) 

5,8 
(2,2–9,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Aldrig 43,6 
(32,6–54,5) 

51,5 
(41,3–61,7) 

48,1 
(40,6–55,6) 

36,7 
(19,8–53,6) 

53,4 
(35,8–71,0) 

45,8 
(33,4–58,2) 

Sällan 28,6 
(18,6–38,5) 

28,1 
(19,0–37,1) 

28,3 
(21,6–35,0) 

22,2 
(8,1–36,3) 

26,2 
(11,0–41,5) 

24,4 
(14,0–34,8) 

Ibland 11,5 
(3,8–19,1) 

11,6 
(5,3–17,8) 

11,5 
(6,7–16,4) 

16,1 
(2,9–29,2) 

- (a) 13,0 
(4,9–21,2) 

Ofta 10,0 
(3,3–16,8) 

- (a) 6,3 
(2,6–10,0) 

19,2 
(5,1–33,4) 

- (a) 9,9 
(2,7–17,1) 

Antal svar 82 97 179 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 234. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om sex efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om sex PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 23,0 
(13,0–33,0) 

15,9 
(8,3–23,5) 

18,9 
(12,8–25,0) 

37,5 
(19,8–55,2) 

- (a) 24,6 
(13,8–35,4) 

Antal svar 77 92 169 31 31 62 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 235. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om dataspel efter kön, åldersgrupp och totalt 

Samtal om dataspel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,9 
(1,7–4,2) 

3,0 
(1,5–4,4) 

3,0 
(2,0–3,9) 

3,4 
(2,2–4,7) 

2,9 
(1,5–4,3) 

3,2 
(2,3–4,2) 

3,2 
(2,3–4,1) 

3,0 
(1,9–4,0) 

3,1 
(2,4–3,7) 

Aldrig 18,6 
(15,7–21,4) 

27,5 
(23,7–31,2) 

22,6 
(20,3–24,9) 

52,0 
(48,6–55,3) 

61,0 
(57,3–64,7) 

56,1 
(53,6–58,6) 

34,9 
(32,6–37,2) 

43,9 
(41,1–46,6) 

39,0 
(37,2–40,8) 

Sällan 30,0 
(26,8–33,3) 

30,0 
(26,2–33,9) 

30,0 
(27,5–32,5) 

24,9 
(22,0–27,7) 

21,1 
(18,1–24,1) 

23,1 
(21,0–25,2) 

27,5 
(25,3–29,7) 

25,7 
(23,2–28,1) 

26,7 
(25,0–28,3) 

Ibland 34,9 
(31,5–38,3) 

29,3 
(25,5–33,1) 

32,3 
(29,8–34,9) 

15,4 
(13,0–17,9) 

11,2 
(8,8–13,7) 

13,5 
(11,8–15,3) 

25,4 
(23,3–27,6) 

20,5 
(18,1–22,8) 

23,2 
(21,6–24,7) 

Ofta 13,6 
(11,1–16,0) 

10,2 
(7,7–12,8) 

12,0 
(10,3–13,8) 

4,3 
(2,9–5,7) 

3,8 
(2,3–5,2) 

4,1 
(3,1–5,1) 

9,0 
(7,6–10,5) 

7,1 
(5,6–8,6) 

8,1 
(7,1–9,2) 

Antal svar 781 566 1 347 893 703 1 596 1 674 1 269 2 943 
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Tabell 236. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om dataspel efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Samtal om dataspel Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 49,9 
(46,3–53,6) 

40,7 
(36,5–44,9) 

45,7 
(43,0–48,5) 

20,5 
(17,7–23,2) 

15,4 
(12,6–18,2) 

18,2 
(16,2–20,2) 

35,6 
(33,2–38,0) 

28,4 
(25,7–31,0) 

32,3 
(30,5–34,1) 

Antal svar 759 550 1 309 865 686 1 551 1 624 1 236 2 860 

 

Tabell 237. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om dataspel efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om dataspel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,5 
(1,6–13,4) 

- (a) 4,4 
(1,4–7,5) 

- (a) - (a) - (a) 

Aldrig 18,7 
(10,2–27,2) 

37,6 
(27,7–47,6) 

29,6 
(22,6–36,5) 

- (a) 38,0 
(20,9–55,0) 

24,8 
(13,9–35,7) 

Sällan 26,7 
(16,9–36,4) 

36,8 
(27,0–46,7) 

32,5 
(25,5–39,5) 

31,1 
(14,6–47,5) 

36,8 
(19,7–53,9) 

34,2 
(22,3–46,1) 

Ibland 29,8 
(19,4–40,3) 

17,7 
(9,9–25,5) 

22,9 
(16,5–29,2) 

24,8 
(9,6–40,1) 

16,4 
(2,9–29,9) 

20,2 
(10,1–30,2) 

Ofta 17,3 
(8,9–25,7) 

5,7 
(1,2–10,1) 

10,6 
(6,1–15,1) 

27,0 
(10,8–43,3) 

- (a) 15,0 
(6,2–23,8) 

Antal svar 81 97 178 32 33 65 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 



 

203 

Tabell 238. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om dataspel efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om dataspel PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 51,0  
(39,4–62,6) 

23,9 
(15,2–32,6) 

35,0 
(27,7–42,4) 

56,8 
(38,3–75,3) 

22,5 
(7,4–37,7) 

37,3 
(24,9–49,8) 

Antal svar 75 95 170 29 32 61 

 

Tabell 239. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om spel om pengar efter kön, åldersgrupp 
och totalt 

Samtal om spel om pengar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,7 
(3,1–6,2) 

3,4 
(1,8–4,9) 

4,1 
(3,0–5,2) 

3,1 
(1,9–4,3) 

3,6 
(2,1–5,2) 

3,3 
(2,4–4,3) 

3,9 
(2,9–4,9) 

3,5 
(2,4–4,6) 

3,7 
(3,0–4,4) 

Aldrig 45,3 
(41,8–48,9) 

44,3 
(40,1–48,4) 

44,9 
(42,1–47,6) 

56,6 
(53,3–59,9) 

51,3 
(47,5–55,1) 

54,2 
(51,7–56,7) 

50,8 
(48,4–53,3) 

47,7 
(44,9–50,5) 

49,4 
(47,6–51,3) 

Sällan 28,5 
(25,3–31,6) 

30,8 
(26,9–34,6) 

29,5 
(27,0–32,0) 

25,1 
(22,2–28,0) 

27,8 
(24,4–31,1) 

26,3 
(24,1–28,5) 

26,8 
(24,7–29,0) 

29,3 
(26,7–31,9) 

28,0 
(26,3–29,6) 

Ibland 16,3 
(13,6–18,9) 

17,5 
(14,4–20,7) 

16,8 
(14,8–18,9) 

12,9 
(10,6–15,1) 

13,7 
(11,2–16,3) 

13,3 
(11,6–14,9) 

14,6 
(12,9–16,3) 

15,7 
(13,6–17,7) 

15,1 
(13,8–16,4) 

Ofta 5,3 
(3,6–6,9) 

4,0 
(2,3–5,8) 

4,7 
(3,5–5,9) 

2,4 
(1,3–3,4) 

3,6 
(2,2–5,0) 

2,9 
(2,1–3,8) 

3,9 
(2,9–4,9) 

3,8 
(2,7–4,9) 

3,8 
(3,1–4,6) 

Antal svar 780 567 1 347 892 704 1 596 1 672 1 271 2 943 
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Tabell 240. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om spel om pengar efter kön, 
åldersgrupp och totalt 

Samtal om spel om pengar Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 22,6 
(19,5–25,7) 

22,3 
(18,8–25,9) 

22,5 
(20,2–24,8) 

15,7 
(13,2–18,2) 

18,0 
(15,0–20,9) 

16,7 
(14,8–18,6) 

19,2 
(17,2–21,2) 

20,2 
(17,9–22,5) 

19,7 
(18,2–21,2) 

Antal svar 745 549 1 294 867 683 1 550 1 612 1 232 2 844 

 

Tabell 241. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om spel om pengar efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om spel om pengar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) 3,8 
(1,0–6,6) 

- (a) - (a) - (a) 

Aldrig 40,8 
(29,8–51,8) 

27,6 
(18,4–36,8) 

33,2 
(26,1–40,3) 

33,3 
(16,8–49,8) 

26,9 
(11,3–42,4) 

29,8 
(18,5–41,1) 

Sällan 24,4 
(14,8–34,0) 

33,9 
(24,3–43,5) 

29,9 
(23,0–36,8) 

16,0 
(3,8–28,1) 

27,8 
(11,9–43,6) 

22,4 
(12,1–32,7) 

Ibland 17,1 
(8,4–25,8) 

30,8 
(21,3–40,2) 

25,0 
(18,4–31,6) 

22,2 
(7,4–37,0) 

31,4 
(15,2–47,6) 

27,3 
(16,2–38,3) 

Ofta 11,7 
(4,4–19,0) 

5,7 
(0,7–10,7) 

8,2 
(4,0–12,5) 

19,5 
(5,2–33,7) 

- (a) 14,5 
(5,5–23,6) 

Antal svar 80 97 177 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 242. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om spel om pengar efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om spel om pengar PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 30,6 
(19,7–41,4) 

37,2 
(27,2–47,2) 

34,5 
(27,1–41,9) 

45,8 
(27,4–64,3) 

43,4 
(25,6–61,2) 

44,5 
(31,7–57,2) 

Antal svar 75 95 170 30 32 62 

 

Tabell 243. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om ekonomi efter kön, åldersgrupp och totalt 

Samtal om ekonomi Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 3,2 
(1,9–4,5) 

2,8 
(1,4–4,2) 

3,0 
(2,1–4,0) 

1,6 
(0,7–2,5) 

2,1 
(0,9–3,3) 

1,8 
(1,1–2,5) 

2,4 
(1,6–3,2) 

2,4 
(1,5–3,3) 

2,4 
(1,8–3,0) 

Aldrig 6,5 
(4,7–8,3) 

5,7 
(3,8–7,7) 

6,2 
(4,8–7,5) 

6,2 
(4,6–7,9) 

4,9 
(3,2–6,7) 

5,6 
(4,5–6,8) 

6,4 
(5,2–7,6) 

5,4 
(4,0–6,7) 

5,9 
(5,0–6,8) 

Sällan 21,5 
(18,6–24,5) 

13,6 
(10,7–16,5) 

17,9 
(15,9–20,0) 

18,3 
(15,7–20,9) 

13,7 
(11,1–16,3) 

16,2 
(14,4–18,1) 

20,0 
(18,0–21,9) 

13,7 
(11,7–15,6) 

17,1 
(15,7–18,5) 

Ibland 45,2 
(41,6–48,7) 

47,5 
(43,3–51,6) 

46,2 
(43,5–48,9) 

46,5 
(43,2–49,9) 

52,2 
(48,4–55,9) 

49,1 
(46,6–51,6) 

45,8 
(43,4–48,3) 

49,8 
(46,9–52,6) 

47,6 
(45,8–49,5) 

Ofta 23,5 
(20,5–26,5) 

30,4 
(26,6–34,3) 

26,7 
(24,2–29,1) 

27,3 
(24,3–30,3) 

27,1 
(23,7–30,5) 

27,2 
(25,0–29,5) 

25,4 
(23,2–27,5) 

28,8 
(26,2–31,4) 

26,9 
(25,3–28,6) 

Antal svar 778 565 1 343 892 703 1 595 1 670 1 268 2 938 
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Tabell 244. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om ekonomi efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Samtal om ekonomi Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 71,0 
(67,7–74,3) 

80,1 
(76,7–83,5) 

75,1 
(72,7–77,5) 

75,0 
(72,1–78,0) 

80,9 
(77,9–84,0) 

77,7 
(75,6–79,8) 

73,0 
(70,8–75,2) 

80,5 
(78,2–82,8) 

76,4 
(74,8–78,0) 

Antal svar 754 550 1 304 879 691 1 570 1 633 1 241 2 874 

 

Tabell 245. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om deras förälder/föräldrar pratar med dem om ekonomi efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om ekonomi PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) 3,2 
(0,6–5,8) 

- (a) - (a) - (a) 

Aldrig 10,3 
(3,5–17,2) 

10,0 
(3,7–16,3) 

10,1 
(5,5–14,8) 

- (a) - (a) 9,9 
(2,2–17,7) 

Sällan 20,4 
(11,3–29,5) 

10,6 
(4,3–16,9) 

14,7 
(9,4–20,0) 

18,8 
(4,9–32,7) 

- (a) 14,7 
(6,1–23,3) 

Ibland 41,4 
(30,2–52,5) 

43,8 
(33,6–54,0) 

42,8 
(35,3–50,3) 

35,1 
(17,9–52,3) 

47,9 
(30,2–65,6) 

42,3 
(29,8–54,8) 

Ofta 22,0 
(12,5–31,5) 

34,3 
(24,8–43,8) 

29,2 
(22,3–36,0) 

23,3 
(7,7–38,8) 

30,2 
(14,4–46,0) 

27,2 
(16,1–38,3) 

Antal svar 79 97 176 31 33 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 246. Andel i procent och konfidensintervall av unga som uppger att deras förälder/föräldrar ibland eller ofta pratar med dem om ekonomi efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om ekonomi PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 67,3 
(56,4–78,3) 

79,1 
(70,6–87,6) 

74,3 
(67,6–81,1) 

64,2 
(45,9–82,4) 

80,9 
(66,7–95,1) 

73,8 
(62,5–85,2) 

Antal svar 74 96 170 28 32 60 

 

Tabell 247. Medelvärde och standardavvikelse av ungas upplevelse av samtal med sina föräldrar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Samtal om ANTS, sex, dataspel och ekonomi Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Medelvärde 7,4 7,4 7,4 6,7 6,8 6,8 7,1 7,1 7,1 

Standardavvikelse 3,7 3,5 3,6 3,4 3,3 3,4 3,6 3,4 3,5 

 

Tabell 248. Medelvärde och standardavvikelse av ungas upplevelse av samtal med sina föräldrar efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Samtal om ANTS, sex, dataspel och ekonomi PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Medelvärde 7,7 7,5 7,6 8,7 7,5 8,0 

Standardavvikelse 4,0 3,8 3,9 3,7 4,1 3,9 
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Ungas relation till sina föräldrar 

Tabell 249. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som berättar för sin förälder om vad som händer i deras liv efter kön, åldersgrupp och totalt 

Berättar om vad som händer i mitt liv Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,6 
(1,5–3,8) 

2,7 
(1,3–4,1) 

2,7 
(1,8–3,6) 

2,0 
(1,0–3,0) 

1,4 
(0,4–2,3) 

1,7 
(1,0–2,4) 

2,3 
(1,5–3,1) 

2,1 
(1,2–2,9) 

2,2 
(1,6–2,8) 

Instämmer inte alls 4,9 
(3,3–6,4) 

7,9 
(5,7–10,2) 

6,3 
(4,9–7,6) 

6,1 
(4,5–7,8) 

3,8 
(2,3–5,3) 

5,1 
(4,0–6,2) 

5,5 
(4,4–6,6) 

5,9 
(4,5–7,3) 

5,7 
(4,8–6,6) 

Instämmer delvis 56,7 
(53,2–60,3) 

56,7 
(52,6–60,9) 

56,7 
(54,0–59,4) 

49,3 
(45,9–52,6) 

50,1 
(46,3–53,8) 

49,6 
(47,2–52,1) 

53,1 
(50,7–55,5) 

53,5 
(50,7–56,3) 

53,3 
(51,4–55,1) 

Instämmer helt och hållet 35,8 
(32,3–39,2) 

32,6 
(28,7–36,5) 

34,3 
(31,8–36,9) 

42,6 
(39,3–45,9) 

44,7 
(41,0–48,4) 

43,6 
(41,1–46,0) 

39,1 
(36,7–41,5) 

38,5 
(35,8–41,3) 

38,8 
(37,0–40,6) 

Antal svar 789 571 1 360 898 712 1 610 1 687 1 283 2 970 
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Tabell 250. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de berättar för sin förälder om vad som händer i deras liv efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Berättar om vad som händer i mitt liv PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) 3,8 
(0,7–6,8) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 13,2 
(5,8–20,7) 

14,7 
(6,9–22,5) 

14,1 
(8,6–19,5) 

- (a) 18,3 
(4,6–32,0) 

16,5 
(7,4–25,7) 

Instämmer delvis 57,1 
(46,1–68,1) 

55,6 
(45,4–65,8) 

56,2 
(48,8–63,7) 

54,0 
(36,7–71,2) 

48,3 
(30,6–66,0) 

50,9 
(38,6–63,2) 

Instämmer helt och hållet 24,8 
(15,0–34,6) 

26,8 
(18,0–35,6) 

25,9 
(19,4–32,5) 

22,9 
(7,8–37,9) 

29,2 
(13,3–45,1) 

26,3 
(15,4–37,2) 

Antal svar 83 97 180 34 33 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 251. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har ett personligt problem, kan de be sin förälder om hjälp efter kön, åldersgrupp 
och totalt 

Kan be min förälder om hjälp Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 3,8 
(2,4–5,2) 

3,2 
(1,7–4,7) 

3,5 
(2,5–4,6) 

2,8 
(1,7–4,0) 

1,6 
(0,6–2,6) 

2,3 
(1,5–3,1) 

3,3 
(2,4–4,3) 

2,4 
(1,5–3,3) 

2,9 
(2,3–3,6) 

Instämmer inte alls 3,4 
(2,1–4,7) 

6,6 
(4,5–8,8) 

4,9 
(3,7–6,1) 

7,3 
(5,5–9,1) 

6,1 
(4,3–8,0) 

6,8 
(5,5–8,0) 

5,3 
(4,2–6,4) 

6,4 
(4,9–7,8) 

5,8 
(4,9–6,7) 

Instämmer delvis 27,4 
(24,2–30,5) 

28,9 
(25,1–32,6) 

28,1 
(25,6–30,5) 

31,0 
(27,9–34,1) 

33,5 
(30,0–37,0) 

32,1 
(29,8–34,5) 

29,1 
(26,9–31,4) 

31,1 
(28,5–33,7) 

30,1 
(28,4–31,7) 

Instämmer helt och hållet 65,4 
(62,0–68,8) 

61,3 
(57,2–65,4) 

63,5 
(60,9–66,1) 

58,9 
(55,6–62,1) 

58,8 
(55,1–62,5) 

58,8 
(56,4–61,3) 

62,2 
(59,8–64,6) 

60,1 
(57,3–62,8) 

61,2 
(59,4–63,0) 

Antal svar 786 570 1 356 900 709 1 609 1 686 1 279 2 965 
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Tabell 252. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger om de har ett personligt problem, kan de be sin förälder om hjälp efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Kan be min förälder om hjälp PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 6,5 
(0,9–12,2) 

- (a) 4,3 
(1,1–7,5) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 13,6 
(6,2–21,0) 

11,1 
(4,1–18,0) 

12,2 
(7,1–17,2) 

- (a) - (a) 10,1 
(2,7–17,5) 

Instämmer delvis 42,1 
(31,3–53,0) 

35,7 
(26,0–45,5) 

38,5 
(31,2–45,8) 

50,6 
(33,3–67,8) 

42,5 
(25,0–60,0) 

46,2 
(34,0–58,5) 

Instämmer helt och hållet 37,7 
(27,1–48,3) 

50,5 
(40,3–60,8) 

45,0 
(37,6–52,4) 

29,8 
(13,9–45,6) 

44,6 
(27,0–62,1) 

37,7 
(25,8–49,7) 

Antal svar 84 97 181 34 33 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 253. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder brukar uppmuntra och stötta dem efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälder uppmuntrar och stöttar mig Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 3,6 
(2,2–5,0) 

3,9 
(2,2–5,6) 

3,7 
(2,7–4,8) 

2,2 
(1,1–3,2) 

1,7 
(0,6–2,7) 

1,9 
(1,2–2,7) 

2,9 
(2,0–3,8) 

2,8 
(1,8–3,8) 

2,9 
(2,2–3,5) 

Instämmer inte alls 3,0 
(1,7–4,3) 

1,8 
(0,7–2,9) 

2,5 
(1,6–3,3) 

2,7 
(1,6–3,9) 

2,9 
(1,6–4,2) 

2,8 
(2,0–3,7) 

2,9 
(2,0–3,7) 

2,3 
(1,5–3,2) 

2,6 
(2,0–3,2) 

Instämmer delvis 15,5 
(13,0–18,1) 

18,6 
(15,3–21,8) 

16,9 
(14,9–18,9) 

20,3 
(17,6–22,9) 

22,5 
(19,3–25,7) 

21,3 
(19,2–23,3) 

17,8 
(16,0–19,7) 

20,5 
(18,2–22,8) 

19,0 
(17,6–20,5) 

Instämmer helt och hållet 77,9 
(74,9–80,9) 

75,7 
(72,1–79,3) 

76,9 
(74,6–79,2) 

74,8 
(71,9–77,7) 

72,9 
(69,5–76,3) 

73,9 
(71,7–76,2) 

76,4 
(74,3–78,5) 

74,3 
(71,8–76,8) 

75,5 
(73,9–77,1) 

Antal svar 789 567 1 356 900 709 1 609 1 689 1 276 2 965 
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Tabell 254. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder brukar uppmuntra och stötta dem efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Min förälder uppmuntrar och stöttar mig PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,8 
(1,7–14,0) 

- (a) 4,2 
(1,1–7,3) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 9,4 
(2,7–16,2) 

- (a) 6,1 
(2,4–9,8) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer delvis 25,0 
(15,6–34,4) 

32,0 
(22,4–41,6) 

29,0 
(22,2–35,8) 

26,5 
(11,3–41,7) 

30,4 
(14,1–46,8) 

28,6 
(17,4–39,8) 

Instämmer helt och hållet 57,7 
(46,8–68,6) 

63,0 
(53,0–72,9) 

60,7 
(53,4–68,0) 

57,5 
(40,3–74,6) 

66,1 
(49,3–82,9) 

62,1 
(50,1–74,1) 

Antal svar 83 97 180 34 33 67 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 255. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder litar på dem efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälder litar på mig Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,1 
(3,5–6,7) 

4,1 
(2,4–5,8) 

4,7 
(3,5–5,8) 

3,2 
(2,0–4,4) 

3,0 
(1,7–4,3) 

3,1 
(2,2–4,0) 

4,2 
(3,2–5,2) 

3,5 
(2,5–4,6) 

3,9 
(3,2–4,6) 

Instämmer inte alls 2,9 
(1,6–4,1) 

2,5 
(1,2–3,9) 

2,7 
(1,8–3,6) 

2,1 
(1,1–3,1) 

1,9 
(0,9–2,9) 

2,0 
(1,3–2,7) 

2,5 
(1,7–3,3) 

2,2 
(1,4–3,1) 

2,4 
(1,8–2,9) 

Instämmer delvis 22,2 
(19,2–25,1) 

20,9 
(17,5–24,3) 

21,6 
(19,4–23,8) 

24,3 
(21,4–27,1) 

17,4 
(14,5–20,3) 

21,2 
(19,1–23,2) 

23,2 
(21,1–25,2) 

19,2 
(16,9–21,4) 

21,4 
(19,9–22,9) 

Instämmer helt och hållet 69,9 
(66,6–73,1) 

72,5 
(68,7–76,3) 

71,1 
(68,6–73,5) 

70,4 
(67,4–73,5) 

77,7 
(74,5–80,9) 

73,7 
(71,5–76,0) 

70,1 
(67,9–72,4) 

75,1 
(72,6–77,5) 

72,4 
(70,7–74,0) 

Antal svar 789 568 1 357 898 709 1 607 1 687 1 277 2 964 
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Tabell 256. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder litar på dem efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Min förälder litar på mig PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,4 
(3,4–17,3) 

- (a) 7,3 
(3,2–11,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 6,3 
(0,9–11,8) 

6,0 
(0,9–11,1) 

6,1 
(2,4–9,9) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer delvis 36,6 
(25,8–47,3) 

33,1 
(23,3–43,0) 

34,6 
(27,4–41,8) 

34,2 
(17,9–50,6) 

43,7 
(26,1–61,3) 

39,4 
(27,2–51,5) 

Instämmer helt och hållet 46,7 
(35,7–57,8) 

55,9 
(45,6–66,2) 

52,0 
(44,4–59,5) 

46,0 
(28,5–63,5) 

49,6 
(31,9–67,2) 

48,0 
(35,6–60,3) 

Antal svar 82 96 178 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 257. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder lyssnar på dem efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälder lyssnar på mig Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,9 
(1,7–4,1) 

3,5 
(1,9–5,2) 

3,2 
(2,2–4,2) 

2,2 
(1,2–3,3) 

1,8 
(0,8–2,9) 

2,1 
(1,3–2,8) 

2,6 
(1,8–3,4) 

2,7 
(1,7–3,7) 

2,6 
(2,0–3,3) 

Instämmer inte alls 2,3 
(1,2–3,3) 

1,9 
(0,8–3,1) 

2,1 
(1,3–2,9) 

2,4 
(1,4–3,4) 

3,5 
(2,1–4,9) 

2,9 
(2,1–3,8) 

2,3 
(1,6–3,1) 

2,7 
(1,8–3,6) 

2,5 
(1,9–3,1) 

Instämmer delvis 21,1 
(18,2–23,9) 

24,0 
(20,5–27,6) 

22,4 
(20,2–24,7) 

30,9 
(27,8–34,0) 

28,9 
(25,4–32,3) 

29,9 
(27,7–32,2) 

25,8 
(23,7–28,0) 

26,4 
(23,9–28,9) 

26,1 
(24,5–27,7) 

Instämmer helt och hållet 73,8 
(70,7–76,9) 

70,5 
(66,7–74,3) 

72,3 
(69,9–74,7) 

64,5 
(61,3–67,7) 

65,8 
(62,2–69,4) 

65,1 
(62,7–67,5) 

69,3 
(67,0–71,5) 

68,2 
(65,6–70,8) 

68,8 
(67,1–70,5) 

Antal svar 787 568 1 355 900 710 1 610 1 687 1 278 2 965 
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Tabell 258. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder lyssnar på dem efter någon grad av spelproblem, problemspelande och 
åldersgrupp 

Min förälder lyssnar på mig PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 6,4 
(0,9–11,9) 

- (a) 4,5 
(1,1–8,0) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls - (a) - (a) 3,6 
(0,7–6,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer delvis 40,6 
(29,9–51,3) 

37,7 
(27,8–47,7) 

39,0 
(31,7–46,2) 

39,7 
(22,8–56,7) 

44,3 
(26,7–62,0) 

42,2 
(29,9–54,5) 

Instämmer helt och hållet 48,3 
(37,2–59,3) 

56,5 
(46,3–66,7) 

52,9 
(45,5–60,4) 

43,4 
(26,0–60,8) 

52,2 
(34,5–69,9) 

48,2 
(35,8–60,6) 

Antal svar 83 97 180 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 259. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de blir tillfrågade om vad de tycker om familjeplaner eller inför andra händelser i 
familjen efter kön, åldersgrupp och totalt 

Min förälder involverar mig i familjeplaner Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,6 
(3,1–6,1) 

5,2 
(3,3–7,2) 

4,9 
(3,7–6,1) 

3,3 
(2,1–4,6) 

4,5 
(2,8–6,2) 

3,9 
(2,8–4,9) 

4,0 
(3,0–5,0) 

4,9 
(3,6–6,2) 

4,4 
(3,6–5,2) 

Instämmer inte alls 5,3 
(3,8–6,9) 

6,0 
(4,0–8,0) 

5,6 
(4,4–6,9) 

5,6 
(4,1–7,2) 

7,0 
(5,1–9,0) 

6,3 
(5,0–7,5) 

5,5 
(4,4–6,6) 

6,5 
(5,1–7,9) 

5,9 
(5,1–6,8) 

Instämmer delvis 27,5 
(24,3–30,6) 

29,8 
(26,0–33,7) 

28,5 
(26,1–31,0) 

30,1 
(27,0–33,2) 

24,8 
(21,5–28,1) 

27,7 
(25,4–29,9) 

28,7 
(26,5–31,0) 

27,4 
(24,8–29,9) 

28,1 
(26,4–29,8) 

Instämmer helt och hållet 62,6 
(59,2–66,1) 

59,0 
(54,8–63,1) 

61,0 
(58,3–63,6) 

61,0 
(57,7–64,2) 

63,7 
(60,0–67,3) 

62,2 
(59,8–64,6) 

61,8 
(59,4–64,2) 

61,3 
(58,5–64,0) 

61,6 
(59,8–63,4) 

Antal svar 786 566 1 352 897 709 1 606 1 683 1 275 2 958 
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Tabell 260. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att de blir tillfrågade om vad de tycker om familjeplaner eller inför andra händelser i 
familjen efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Min förälder involverar mig i familjeplaner PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) 4,6 
(1,1–8,0) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 16,5 
(8,5–24,6) 

7,9 
(2,5–13,4) 

11,6 
(6,9–16,3) 

19,4 
(5,2–33,6) 

- (a) 14,1 
(5,4–22,9) 

Instämmer delvis 39,2 
(28,3–50,2) 

42,8 
(32,7–52,9) 

41,3 
(33,9–48,7) 

33,5 
(16,9–50,0) 

47,7 
(30,1–65,4) 

41,3 
(29,0–53,5) 

Instämmer helt och hållet 39,6 
(28,8–50,4) 

44,8 
(34,6–54,9) 

42,6 
(35,2–50,0) 

41,3 
(24,2–58,5) 

39,0 
(21,9–56,2) 

40,1 
(28,0–52,2) 

Antal svar 82 97 179 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 261. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder vet vad de lägger sina pengar på efter kön, åldersgrupp och totalt 

Förälder har vetskap om vad jag köper Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,9 
(3,3–6,5) 

3,7 
(2,0–5,4) 

4,4 
(3,2–5,5) 

1,8 
(0,9–2,8) 

3,2 
(1,8–4,6) 

2,4 
(1,6–3,3) 

3,4 
(2,5–4,4) 

3,5 
(2,3–4,6) 

3,4 
(2,7–4,1) 

Instämmer inte alls 4,6 
(3,1–6,0) 

10,9 
(8,3–13,6) 

7,4 
(6,0–8,9) 

6,0 
(4,4–7,6) 

7,1 
(5,1–9,0) 

6,5 
(5,2–7,7) 

5,3 
(4,2–6,3) 

9,0 
(7,4–10,7) 

7,0 
(6,0–7,9) 

Instämmer delvis 34,6 
(31,2–38,0) 

49,1 
(44,9–53,3) 

41,2 
(38,5–43,9) 

34,5 
(31,3–37,6) 

44,9 
(41,1–48,6) 

39,2 
(36,8–41,7) 

34,5 
(32,2–36,9) 

47,0 
(44,2–49,8) 

40,2 
(38,4–42,0) 

Instämmer helt och hållet 55,9 
(52,4–59,4) 

36,2 
(32,2–40,3) 

47,0 
(44,3–49,7) 

57,7 
(54,4–61,0) 

44,9 
(41,2–48,6) 

51,9 
(49,4–54,4) 

56,8 
(54,4–59,2) 

40,5 
(37,7–43,3) 

49,4 
(47,5–51,2) 

Antal svar 784 565 1 349 894 708 1 602 1 678 1 273 2 951 
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Tabell 262. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder vet vad de lägger sina pengar på efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Förälder har vetskap om vad jag köper PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,5 
(2,3–14,7) 

- (a) 4,4 
(1,3–7,4) 

- (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 14,8 
(6,9–22,6) 

15,0 
(7,4–22,6) 

14,9 
(9,4–20,4) 

20,4 
(6,6–34,3) 

17,9 
(4,6–31,1) 

19,0 
(9,5–28,6) 

Instämmer delvis 47,1 
(35,9–58,2) 

59,3 
(49,2–69,5) 

54,1 
(46,5–61,6) 

41,8 
(24,6–59,1) 

60,6 
(43,3–77,8) 

52,1 
(39,7–64,4) 

Instämmer helt och hållet 29,7 
(19,5–39,8) 

24,4 
(15,5–33,2) 

26,6 
(20,0–33,3) 

29,1 
(12,8–45,3) 

18,1 
(4,5–31,7) 

23,1 
(12,6–33,6) 

Antal svar 81 96 177 33 33 66 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 263. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder vet vilka kompisar de umgås med på fritiden efter kön, åldersgrupp och 
totalt 

Förälder har vetskap om vilka jag umgås med Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 3,7 
(2,4–5,1) 

3,1 
(1,6–4,6) 

3,4 
(2,4–4,5) 

1,7 
(0,8–2,7) 

1,8 
(0,7–2,9) 

1,8 
(1,1–2,5) 

2,8 
(1,9–3,6) 

2,5 
(1,5–3,4) 

2,6 
(2,0–3,3) 

Instämmer inte alls 3,9 
(2,5–5,3) 

5,9 
(3,9–7,9) 

4,8 
(3,6–6,0) 

2,3 
(1,3–3,3) 

2,5 
(1,3–3,6) 

2,4 
(1,6–3,2) 

3,1 
(2,3–4,0) 

4,2 
(3,0–5,4) 

3,6 
(2,9–4,3) 

Instämmer delvis 26,4 
(23,3–29,6) 

28,3 
(24,5–32,0) 

27,3 
(24,8–29,7) 

23,6 
(20,8–26,5) 

23,7 
(20,5–26,9) 

23,7 
(21,5–25,8) 

25,1 
(22,9–27,2) 

26,0 
(23,5–28,5) 

25,5 
(23,9–27,1) 

Instämmer helt och hållet 65,9 
(62,5–69,3) 

62,7 
(58,7–66,8) 

64,5 
(61,9–67,1) 

72,3 
(69,3–75,3) 

72,1 
(68,7–75,5) 

72,2 
(69,9–74,4) 

69,0 
(66,8–71,3) 

67,3 
(64,6–70,0) 

68,2 
(66,5–70,0) 

Antal svar 781 567 1 348 895 705 1 600 1 676 1 272 2 948 
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Tabell 264. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder vet vilka kompisar de umgås med på fritiden efter någon grad av 
spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Förälder har vetskap om vilka jag umgås med PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 7,7 
(1,6–13,8) 

8,2 
(2,3–14,2) 

8,0 
(3,7–12,3) 

- (a) - (a) 8,2 
(1,1–15,4) 

Instämmer delvis 37,5 
(26,5–48,5) 

34,1 
(24,4–43,9) 

35,5 
(28,2–42,9) 

41,0 
(23,3–58,7) 

30,3 
(13,9–46,7) 

34,9 
(22,9–46,9) 

Instämmer helt och hållet 50,0 
(38,6–61,3) 

56,4 
(46,2–66,6) 

53,7 
(46,1–61,3) 

40,0 
(22,2–57,8) 

58,9 
(41,3–76,4) 

50,6 
(38,0–63,2) 

Antal svar 79 97 176 31 33 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 265. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder vet vad de gör på nätet eller datorn efter kön, åldersgrupp och totalt 

Förälder har vetskap om aktivitet på nätet/datorn Killar 
 16–17 år 
 (KI) 

Killar 
 18–19 år 
 (KI) 

Killar 
 Totalt 
 (KI) 

Tjejer 
 16–17 år 
 (KI) 

Tjejer 
 18–19 år 
 (KI) 

Tjejer 
 Totalt 
 (KI) 

Ålder 
 16–17 år 
 (KI) 

Ålder 
 18–19 år 
 (KI) 

Ålder 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,8 
(4,1–7,5) 

4,2 
(2,5–5,9) 

5,1 
(3,8–6,3) 

4,5 
(3,1–5,9) 

5,1 
(3,4–6,8) 

4,8 
(3,7–5,9) 

5,2 
(4,1–6,3) 

4,6 
(3,4–5,9) 

4,9 
(4,1–5,7) 

Instämmer inte alls 16,6 
(14,0–19,3) 

19,6 
(16,2–22,9) 

18,0 
(15,9–20,1) 

15,1 
(12,8–17,5) 

16,8 
(14,0–19,7) 

15,9 
(14,1–17,7) 

15,9 
(14,1–17,7) 

18,2 
(16,0–20,4) 

17,0 
(15,6–18,4) 

Instämmer delvis 46,2 
(42,7–49,8) 

48,6 
(44,4–52,8) 

47,3 
(44,6–50,0) 

46,5 
(43,1–49,8) 

46,1 
(42,4–49,9) 

46,3 
(43,8–48,8) 

46,4 
(43,9–48,8) 

47,4 
(44,6–50,2) 

46,8 
(45,0–48,7) 

Instämmer helt och hållet 31,4 
(28,0–34,7) 

27,6 
(23,9–31,4) 

29,7 
(27,2–32,1) 

33,9 
(30,7–37,1) 

31,9 
(28,4–35,5) 

33,0 
(30,6–35,3) 

32,6 
(30,3–34,9) 

29,7 
(27,2–32,3) 

31,3 
(29,6–33,0) 

Antal svar 781 566 1 347 892 705 1 597 1 673 1 271 2 944 
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Tabell 266. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av unga som uppger att deras förälder vet vad de gör på nätet eller datorn efter någon grad av spelproblem, 
problemspelande och åldersgrupp 

Förälder har vetskap om aktivitet på nätet/datorn PGSI+1 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+1 
 Totalt 
 (KI) 

PGSI+3 
 16–17 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 18–19 år 
 (KI) 

PGSI+3 
 Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Instämmer inte alls 26,4 
(16,4–36,4) 

26,7 
(17,4–36,0) 

26,6 
(19,8–33,4) 

28,6 
(12,5–44,7) 

30,8 
(14,4–47,3) 

29,8 
(18,3–41,3) 

Instämmer delvis 44,8 
(33,6–56,0) 

51,2 
(40,9–61,5) 

48,5 
(40,9–56,0) 

44,7 
(27,1–62,3) 

48,7 
(30,7–66,6) 

46,9 
(34,3–59,4) 

Instämmer helt och hållet 25,4 
(15,6–35,2) 

20,8 
(12,7–28,9) 

22,8 
(16,5–29,0) 

20,7 
(5,7–35,6) 

16,9 
(4,1–29,6) 

18,6 
(8,9–28,3) 

Antal svar 80 96 176 32 32 64 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 267. Medelvärde och standardavvikelse av ungas upplevelse av närhet från sina föräldrar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Relation närhet Killar 
 16–17 år 

Killar 
 18–19 år 

Killar 
 Totalt 

Tjejer 
 16–17 år 

Tjejer 
 18–19 år 

Tjejer 
 Totalt 

Ålder 
 16–17 år 

Ålder 
 18–19 år 

Ålder 
 Totalt 

Medelvärde 9,8 9,6 9,7 9,6 9,7 9,6 9,7 9,7 9,7 

Standardavvikelse 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 
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Tabell 268. Medelvärde och standardavvikelse av ungas upplevelse av koll från sina föräldrar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Relation koll Killar 
 16–17 år 

Killar 
 18–19 år 

Killar 
 Totalt 

Tjejer 
 16–17 år 

Tjejer 
 18–19 år 

Tjejer 
 Totalt 

Ålder 
 16–17 år 

Ålder 
 18–19 år 

Ålder 
 Totalt 

Medelvärde 4,3 3,9 4,2 4,4 4,3 4,4 4,4 4,1 4,3 

Standardavvikelse 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 

Tabell 269. Medelvärde och standardavvikelse av ungas relation till sina föräldrar efter kön, åldersgrupp och totalt 

Relation till mina föräldrar Killar 
 16–17 år 

Killar 
 18–19 år 

Killar 
 Totalt 

Tjejer 
 16–17 år 

Tjejer 
 18–19 år 

Tjejer 
 Totalt 

Ålder 
 16–17 år 

Ålder 
 18–19 år 

Ålder 
 Totalt 

Medelvärde 14,2 13,6 13,9 14,0 14,0 14,0 14,1 13,8 14,0 

Standardavvikelse 3,1 3,3 3,2 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 

 

Tabell 270. Medelvärde och standardavvikelse av ungas relation till sina föräldrar gällande närhet efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Relation närhet PGSI+1 
 16–17 år 

PGSI+1 
 18–19 år 

PGSI+1 
 Totalt 

PGSI+3 
 16–17 år 

PGSI+3 
 18–19 år 

PGSI+3 
 Totalt 

Medelvärde 8,1 8,7 8,5 8,0 8,5 8,3 

Standardavvikelse 2,7 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 
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Tabell 271. Medelvärde och standardavvikelse av ungas relation till sina föräldrar gällande koll efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Relation koll PGSI+1 
 16–17 år 

PGSI+1 
 18–19 år 

PGSI+1 
 Totalt 

PGSI+3 
 16–17 år 

PGSI+3 
 18–19 år 

PGSI+3 
 Totalt 

Medelvärde 3,6 3,5 3,6 3,3 3,4 3,4 

Standardavvikelse 1,6 1,5 1,6 1,8 1,4 1,6 

 

Tabell 272. Medelvärde och standardavvikelse av ungas relation efter någon grad av spelproblem, problemspelande och åldersgrupp 

Relation till mina föräldrar PGSI+1 
 16–17 år 

PGSI+1 
 18–19 år 

PGSI+1 
 Totalt 

PGSI+3 
 16–17 år 

PGSI+3 
 18–19 år 

PGSI+3 
 Totalt 

Medelvärde 11,8 12,3 12,1 11,6 12 11,8 

Standardavvikelse 3,5 3,5 3,5 2,9 3,1 3 
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Föräldrarnas svar 
Om tabellerna för föräldrar 
I detta kapitel presenteras tabeller för föräldrars bakgrund, spelvanor, spelande med sin tonåring, spelproblem, åsikt om åldersgräns och närståendes 
spelproblem. I kapitlet presenteras tabeller även för föräldrarnas upplevelse av konflikter i hemmet, hälsa, alkoholkonsumtion, föräldrarnas uppfattning av 
och attityd till sin tonårings vanor av ANTS och dataspelande, samtal om ANTS, sex, dataspel, och ekonomi, och relationer till sin tonåring efter kön, ålder 
och inkomst. Om det saknas värden för undergrupper i en tabell beror det på att det är för få svar för att publicera värdena. Det framkommer i sådana fall 
även i tabellens fotnot. 

 Föräldrars bakgrund 

Tabell 273 Andel i procent och antal svar av vilken inkomstgrupp som föräldern tillhör uppdelat på kön och totalt 

Inkomst Kvinnor Män Totalt 

Låg 25 18 21 

Mellan 54 53 54 

Hög 22 29 25 

Antal svar 1 569 1 454 3 023 
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Tabell 274 Andel i procent och antal svar av vilken land som föräldern är född i uppdelat på kön och totalt 

Födelseland Kvinnor Män Totalt 

Sverige 71 74 73 

Norden 2 1 1 

Europa 8 8 8 

Utanför Europa 20 17 18 

Antal svar 1 569 1 454 3 023 

 

Tabell 275 Andel i procent och antal svar av vilken som är föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning uppdelat på kön och totalt 

Sysselsättning Kvinnor Män Totalt 

Anställd 79 74 76 

Egen företagare 7 15 10 

Studerar eller praktiserar 5 2 4 

Arbetslös eller i 
arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd 

3 4 4 

Tjänstledig eller föräldraledig 0,5 - (a) 0,3 

Pensionär, sjuk- 
aktivitetsersättning, 
långtidssjukskriven 

4 4 4 

Antal svar 1 569 1 454 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Spelat om pengar 

Tabell 276. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat om pengar månadsvis respektive senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat om pengar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Månadsvis (totalt) 29,0 
(26,4–31,5) 

13,9 
(12,1–15,8) 

14,1 
(10,8–17,5) 

23,9 
(21,7–26,2) 

21,2 
(18,4–24,0) 

21,2 
(19,6–22,7) 

Månadsvis (online) 26,0 
(23,6–28,5) 

11,5 
(9,8–13,3) 

12,6 
(9,4–15,8) 

21,0 
(18,8–23,2) 

18,2 
(15,6–20,9) 

18,5 
(17,0–20,0) 

Månadsvis (landbaserat) 12,7 
(10,8–14,6) 

6,6 
(5,2–7,9) 

6,7 
(4,3–9,2) 

10,9 
(9,2–12,6) 

9,0 
(7,0–11,0) 

9,5 
(8,4–10,7) 

Senaste året (totalt) 62,1 
(59,4–64,8) 

52,0 
(49,4–54,6) 

34,7 
(30,2–39,2) 

64,3 
(61,9–66,8) 

59,8 
(56,6–63,1) 

56,9 
(54,9–58,8) 

Senaste året (online) 49,7 
(46,9–52,5) 

34,3 
(31,8–36,8) 

24,8 
(20,7–28,9) 

47,9 
(45,3–50,5) 

43,0 
(39,7–46,3) 

41,7 
(39,8–43,6) 

Senaste året (landbaserat) 46,4 
(43,6–49,1) 

42,5 
(39,9–45,1) 

26,6 
(22,4–30,8) 

50,6 
(48,1–53,2) 

46,2 
(42,8–49,5) 

44,4 
(42,5–46,3) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 
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Tabell 277. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat om pengar veckovis efter kön, inkomst och totalt 

Spelat om pengar veckovis Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ja, inklusive lotter 6,9 
(5,5–8,4) 

2,6 
(1,7–3,5) 

4,0 
(2,1–5,9) 

5,2 
(4,0–6,4) 

4,2 
(2,8–5,6) 

4,7 
(3,9–5,5) 

Ja, exklusive lotter 3,5 
(2,4–4,5) 

1,2 
(0,6–1,9) 

2,7 
(1,2–4,3) 

2,4 
(1,5–3,2) 

1,8 
(0,8–2,7) 

2,3 
(1,7–2,9) 

Ja, online 6,9 
(5,4–8,3) 

2,6 
(1,7–3,5) 

5,4 
(3,2–7,6) 

4,8 
(3,7–6,0) 

3,6 
(2,3–4,9) 

4,6 
(3,8–5,5) 

Ja, inte online 2,3 
(1,4–3,1) 

1,0 
(0,4–1,6) 

2,0 
(0,6–3,3) 

1,7 
(1,0–2,4) 

1,3 
(0,5–2,1) 

1,6 
(1,1–2,1) 

Ja, totalt 7,5 
(6,0–9,0) 

3,0 
(2,0–3,9) 

5,6 
(3,4–7,9) 

5,4 
(4,2–6,6) 

4,2 
(2,8–5,6) 

5,1 
(4,3–6,0) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 
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Tabell 278. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger med vem de har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och totalt 

Spelsällskap Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ensam 36,2 
(33,4–39,0) 

23,9 
(21,5–26,2) 

19,7 
(15,8–23,6) 

34,7 
(32,1–37,4) 

28,4 
(25,3–31,5) 

29,8 
(28,0–31,6) 

Med någon eller några av mina barn 4,3 
(3,2–5,4) 

6,2 
(5,0–7,5) 

1,2 
(0,2–2,2) 

6,3 
(5,0–7,6) 

6,9 
(5,2–8,6) 

5,3 
(4,5–6,2) 

Med någon annan i min familj eller släkt 13,1 
(11,1–15,0) 

17,5 
(15,4–19,5) 

6,8 
(4,4–9,2) 

18,0 
(15,9–20,1) 

17,2 
(14,6–19,9) 

15,3 
(13,9–16,8) 

Med vänner 10,4 
(8,6–12,2) 

4,9 
(3,7–6,2) 

3,5 
(1,7–5,4) 

8,2 
(6,7–9,8) 

9,7 
(7,5–11,9) 

7,6 
(6,5–8,7) 

Med arbets- eller studiekamrater 5,5 
(4,1–6,8) 

3,5 
(2,5–4,5) 

1,2 
(0,2–2,3) 

5,8 
(4,5–7,2) 

4,4 
(2,9–5,8) 

4,4 
(3,6–5,3) 

Med okända personer 1,7 
(0,9–2,4) 

0,7 
(0,2–1,2) 

- (a) 1,4 
(0,7–2,0) 

1,2 
(0,4–2,0) 

1,2 
(0,7–1,6) 

Antal svar 1 265 1 464 444 1 396 889 2 729 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 

 

 



 

233 

Tabell 279. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger var de har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och totalt 

Spelplats Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Hemma hos mig 34,2 
(31,4–36,9) 

30,5 
(28,0–33,0) 

17,5 
(13,8–21,2) 

37,7 
(35,1–40,4) 

33,8 
(30,5–37,0) 

32,3 
(30,4–34,1) 

Hemma hos vänner 5,0 
(3,7–6,2) 

2,8 
(1,9–3,7) 

1,6 
(0,4–2,8) 

4,4 
(3,2–5,6) 

4,6 
(3,1–6,1) 

3,8 
(3,1–4,6) 

Skola/arbetsplats 3,5 
(2,5–4,6) 

1,7 
(1,0–2,3) 

- (a) 3,0 
(2,0–3,9) 

3,7 
(2,3–5,1) 

2,6 
(1,9–3,2) 

I spelmiljöer 8,0 
(6,4–9,7) 

5,1 
(3,9–6,3) 

4,7 
(2,6–6,8) 

7,3 
(5,9–8,8) 

6,4 
(4,6–8,1) 

6,5 
(5,5–7,5) 

Annat 7,1 
(5,6–8,6) 

6,5 
(5,1–7,8) 

5,2 
(3,0–7,4) 

7,3 
(5,8–8,7) 

7,2 
(5,3–9,0) 

6,8 
(5,8–7,8) 

Har inte spelat 42,2 
(39,3–45,1) 

53,5 
(50,7–56,3) 

70,8 
(66,3–75,2) 

40,3 
(37,6–43,0) 

44,4 
(40,9–47,8) 

48,0 
(46,0–50,1) 

Antal svar 1 262 1 461 443 1 395 885 2 723 
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Föräldrars spelformer 

Tabell 280. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på lotterier online efter kön, inkomst och totalt 

Lotterier online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,3 
(3,0–5,7) 

5,6 
(4,2–7,1) 

19,1 
(15,1–23,1) 

1,4 
(0,8–2,0) 

0,8 
(0,1–1,4) 

5,0 
(4,0–6,0) 

Inte de senaste 12 månaderna 54,6 
(51,8–57,4) 

63,8 
(61,3–66,4) 

63,0 
(58,3–67,7) 

56,6 
(54,0–59,2) 

62,3 
(59,1–65,6) 

59,4 
(57,5–61,3) 

En gång i månaden eller mer sällan 21,0 
(18,8–23,3) 

21,9 
(19,7–24,0) 

10,6 
(7,7–13,5) 

25,7 
(23,4–28,0) 

21,7 
(18,9–24,4) 

21,5 
(19,9–23,0) 

Flera gånger i månaden 15,5 
(13,4–17,5) 

7,2 
(5,9–8,6) 

5,8 
(3,6–8,1) 

12,6 
(10,8–14,4) 

12,7 
(10,4–15,0) 

11,2 
(10,0–12,4) 

Flera gånger i veckan 4,6 
(3,4–5,7) 

1,4 
(0,8–2,1) 

1,4 
(0,3–2,5) 

3,7 
(2,7–4,8) 

2,5 
(1,4–3,6) 

2,9 
(2,3–3,6) 

Antal svar 1 381 1 603 467 1 550 967 2 984 
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Tabell 281. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på landbaserade lotterier efter kön, inkomst och totalt 

Lotterier landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,2 
(2,8–5,5) 

6,0 
(4,5–7,5) 

19,5 
(15,4–23,5) 

1,6 
(0,9–2,3) 

- (a) 5,1 
(4,1–6,1) 

Inte de senaste 12 månaderna 54,9 
(52,1–57,7) 

53,9 
(51,2–56,6) 

57,7 
(52,8–62,5) 

52,1 
(49,4–54,7) 

56,5 
(53,2–59,8) 

54,4 
(52,4–56,3) 

En gång i månaden eller mer sällan 30,4 
(27,8–33,0) 

34,9 
(32,3–37,4) 

17,9 
(14,3–21,5) 

37,4 
(34,9–40,0) 

35,3 
(32,1–38,5) 

32,7 
(30,9–34,5) 

Flera gånger i månaden 8,9 
(7,3–10,6) 

4,8 
(3,6–6,0) 

4,7 
(2,6–6,9) 

7,7 
(6,2–9,2) 

6,6 
(4,9–8,4) 

6,8 
(5,8–7,8) 

Flera gånger i veckan 1,6 
(0,9–2,3) 

0,4 
(0,1–0,8) 

- (a) 1,2 
(0,6–1,8) 

1,2 
(0,4–2,0) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Antal svar 1 352 1 579 457 1 515 959 2 931 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 282. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på lotter veckovis respektive månadsvis efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på lotter Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 4,5 
(3,3–5,7) 

1,4 
(0,8–2,0) 

1,4 
(0,3–2,5) 

3,7 
(2,7–4,7) 

2,5 
(1,4–3,6) 

2,9 
(2,2–3,5) 

Veckovis (inte online) 1,6 
(0,9–2,2) 

0,4 
(0,1–0,8) 

- (a) 1,2 
(0,6–1,7) 

1,1 
(0,4–1,9) 

1,0 
(0,6–1,3) 

Veckovis (totalt) 5,1 
(3,9–6,3) 

1,6 
(1,0–2,3) 

1,6 
(0,5–2,8) 

4,1 
(3,0–5,1) 

3,0 
(1,8–4,3) 

3,3 
(2,6–4,0) 

Månadsvis (online) 19,8 
(17,5–22,0) 

8,5 
(7,1–10,0) 

7,1 
(4,7–9,5) 

16,1 
(14,1–18,1) 

15,1 
(12,7–17,6) 

13,9 
(12,6–15,3) 

Månadsvis (inte online) 10,1 
(8,4–11,9) 

5,1 
(3,9–6,3) 

4,8 
(2,7–6,9) 

8,6 
(7,1–10,1) 

7,7 
(5,8–9,5) 

7,5 
(6,5–8,6) 

Månadsvis (totalt) 22,3 
(20,0–24,7) 

10,6 
(9,0–12,2) 

8,8 
(6,1–11,5) 

18,7 
(16,6–20,7) 

17,4 
(14,8–20,0) 

16,2 
(14,8–17,7) 

Senaste året (online) 40,5 
(37,8–43,3) 

30,0 
(27,7–32,4) 

17,5 
(14,0–21,1) 

41,4 
(38,8–44,0) 

36,6 
(33,4–39,9) 

35,1 
(33,3–36,9) 

Senaste året (inte online) 39,4 
(36,7–42,1) 

38,8 
(36,3–41,4) 

21,9 
(18,0–25,8) 

44,5 
(41,9–47,1) 

42,2 
(38,9–45,5) 

39,1 
(37,2–40,9) 

Senaste året (totalt) 55,0 
(52,2–57,8) 

48,6 
(45,9–51,2) 

27,2 
(23,0–31,4) 

59,6 
(57,1–62,2) 

55,6 
(52,3–58,9) 

51,7 
(49,8–53,6) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 283. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på bingo online efter kön, inkomst och totalt 

Bingo online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,5 
(3,1–5,8) 

6,3 
(4,7–7,8) 

20,1 
(16,0–24,2) 

1,8 
(1,1–2,5) 

0,7 
(0,1–1,4) 

5,4 
(4,4–6,4) 

Inte de senaste 12 månaderna 92,9 
(91,3–94,5) 

92,1 
(90,5–93,8) 

78,2 
(74,0–82,4) 

95,9 
(94,8–97,0) 

97,3 
(96,1–98,5) 

92,5 
(91,3–93,7) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,6 
(1,6–3,5) 

1,4 
(0,7–2,1) 

1,7 
(0,4–3,0) 

2,2 
(1,4–3,0) 

1,8 
(0,8–2,7) 

2,0 
(1,4–2,5) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 367 1 601 463 1 542 963 2 968 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 284. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på landbaserat bingo efter kön, inkomst och totalt 

Bingo landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,1 
(3,6–6,5) 

6,0 
(4,5–7,5) 

21,0 
(16,8–25,2) 

1,9 
(1,2–2,7) 

- (a) 5,5 
(4,5–6,6) 

Inte de senaste 12 månaderna 92,2 
(90,5–93,9) 

90,5 
(88,7–92,3) 

76,7 
(72,3–81,0) 

94,1 
(92,9–95,4) 

97,3 
(96,2–98,4) 

91,3 
(90,1–92,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,8 
(1,8–3,7) 

3,3 
(2,3–4,3) 

2,3 
(0,8–3,8) 

3,7 
(2,7–4,8) 

2,2 
(1,2–3,2) 

3,0 
(2,4–3,7) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 357 1 587 453 1 529 962 2 944 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 

Tabell 285. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på bingo veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på bingo Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (totalt) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (totalt) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Senaste året (online) 2,6 
(1,7–3,5) 

1,6 
(0,9–2,2) 

1,6 
(0,4–2,9) 

2,3 
(1,5–3,1) 

1,9 
(0,9–2,9) 

2,1 
(1,5–2,6) 

Senaste året (inte online) 2,7 
(1,8–3,6) 

3,4 
(2,4–4,4) 

2,2 
(0,7–3,6) 

3,8 
(2,8–4,8) 

2,2 
(1,2–3,1) 

3,0 
(2,4–3,7) 

Senaste året (totalt) 5,0 
(3,8–6,3) 

4,6 
(3,5–5,8) 

3,5 
(1,7–5,3) 

5,8 
(4,5–7,1) 

3,8 
(2,5–5,2) 

4,8 
(4,0–5,7) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 286. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på sportspel online efter kön, inkomst och totalt 

Sportspel online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,2 
(2,9–5,5) 

5,5 
(4,1–6,9) 

17,8 
(13,9–21,7) 

1,8 
(1,1–2,5) 

0,6 
(0,0–1,2) 

4,9 
(3,9–5,8) 

Inte de senaste 12 månaderna 77,3 
(74,9–79,7) 

89,4 
(87,6–91,2) 

76,3 
(72,1–80,6) 

85,3 
(83,4–87,2) 

86,0 
(83,6–88,4) 

83,6 
(82,1–85,1) 

En gång i månaden eller mer sällan 11,3 
(9,5–13,0) 

3,9 
(2,9–5,0) 

3,4 
(1,6–5,2) 

7,9 
(6,5–9,3) 

9,8 
(7,8–11,9) 

7,4 
(6,5–8,4) 

Flera gånger i månaden 5,2 
(4,0–6,5) 

0,7 
(0,3–1,1) 

1,4 
(0,3–2,6) 

3,6 
(2,6–4,5) 

2,6 
(1,5–3,6) 

2,9 
(2,2–3,5) 

Flera gånger i veckan 2,0 
(1,2–2,8) 

0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 1,4 
(0,8–2,1) 

1,0 
(0,3–1,7) 

1,2 
(0,8–1,7) 

Antal svar 1 368 1 602 462 1 544 964 2 970 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 287. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på landbaserat sportspel efter kön, inkomst och totalt 

Sportspel landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,7 
(3,4–6,1) 

5,4 
(4,0–6,9) 

18,0 
(14,1–21,9) 

2,2 
(1,4–3,0) 

0,7 
(0,1–1,3) 

5,1 
(4,1–6,1) 

Inte de senaste 12 månaderna 86,3 
(84,2–88,3) 

91,3 
(89,6–93,0) 

77,5 
(73,2–81,7) 

90,6 
(89,0–92,2) 

94,6 
(92,9–96,2) 

88,9 
(87,6–90,2) 

En gång i månaden eller mer sällan 7,1 
(5,6–8,6) 

2,4 
(1,5–3,3) 

2,8 
(1,2–4,5) 

5,6 
(4,3–6,8) 

4,3 
(2,8–5,8) 

4,7 
(3,8–5,5) 

Flera gånger i månaden 1,2 
(0,6–1,9) 

0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) 1,2 
(0,7–1,8) 

- (a) 0,8 
(0,5–1,2) 

Flera gånger i veckan 0,6 
(0,1–1,1) 

0,4 
(-0,1–0,8) 

1,4 
(0,1–2,7) 

0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Antal svar 1 356 1 577 447 1 530 956 2 933 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 288. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på sportspel veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på sportspel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 2,0 
(1,2–2,8) 

0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 1,4 
(0,7–2,0) 

1,0 
(0,3–1,7) 

1,2 
(0,8–1,6) 

Veckovis (landbaserat) 0,6 
(0,1–1,1) 

0,4 
(-0,1–0,8) 

1,3 
(0,1–2,5) 

0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Veckovis (totalt) 2,2 
(1,3–3,0) 

0,6 
(0,1–1,1) 

1,7 
(0,4–3,0) 

1,4 
(0,7–2,0) 

1,0 
(0,3–1,7) 

1,4 
(0,9–1,8) 

Månadsvis (online) 7,1 
(5,6–8,5) 

1,2 
(0,6-– 1,7) 

2,4 
(0,9–3,8) 

4,9 
(3,7–6,0) 

3,5 
(2,3–4,8) 

4,0 
(3,2–4,8) 

Månadsvis (landbaserat) 1,8 
(1,0–2,6) 

0,8 
(0,3–1,4) 

1,6 
(0,3–2,9) 

1,6 
(0,9–2,2) 

- (a) 1,3 
(0,8–1,8) 

Månadsvis (totalt) 7,6 
(6,2–9,1) 

1,4 
(0,7–2,0) 

2,7 
(1,1–4,3) 

5,4 
(4,2–6,6) 

3,8 
(2,5–5,1) 

4,4 
(3,6–5,2) 

Senaste året (online) 18,1 
(15,9–20,2) 

5,0 
(3,9–6,2) 

5,6 
(3,4–7,8) 

12,6 
(10,9–14,4) 

13,3 
(11,0–15,6) 

11,3 
(10,1–12,5) 

Senaste året (landbaserat) 8,7 
(7,1–10,3) 

3,1 
(2,1–4,1) 

4,2 
(2,2–6,2) 

7,0 
(5,6–8,4) 

4,6 
(3,1–6,1) 

5,8 
(4,9–6,7) 

Senaste året (totalt) 20,4 
(18,2–22,6) 

6,1 
(4,9–7,4) 

6,5 
(4,1–8,8) 

14,8 
(12,9–16,7) 

14,7 
(12,3–17,2) 

13,0 
(11,7–14,3) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 289. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på hästar online efter kön, inkomst och totalt 

Spel på hästar online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,2 
(3,0–5,5) 

5,5 
(4,1–6,9) 

17,8 
(13,9–21,6) 

2,0 
(1,2–2,7) 

- (a) 4,9 
(3,9–5,9) 

Inte de senaste 12 månaderna 77,2 
(74,8–79,6) 

85,1 
(83,1–87,2) 

74,6 
(70,2–78,9) 

81,8 
(79,7–83,8) 

86,0 
(83,5–88,4) 

81,3 
(79,7–82,9) 

En gång i månaden eller mer sällan 11,2 
(9,4–12,9) 

6,5 
(5,2–7,8) 

4,5 
(2,5–6,6) 

10,1 
(8,5–11,7) 

9,4 
(7,4–11,5) 

8,8 
(7,7–9,9) 

Flera gånger i månaden 6,2 
(4,8–7,6) 

2,7 
(1,8–3,6) 

2,7 
(1,0–4,3) 

5,2 
(4,0–6,5) 

3,9 
(2,5–5,3) 

4,4 
(3,5–5,2) 

Flera gånger i veckan 1,2 
(0,5–1,8) 

- (a) - (a) 0,9 
(0,4–1,5) 

- (a) 0,6 
(0,3–1,0) 

Antal svar 1 376 1 593 459 1 546 964 2 969 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 290. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat landbaserat på hästar efter kön, inkomst och totalt 

Spel på hästar landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,2 
(2,9–5,5) 

6,1 
(4,6–7,6) 

19,0 
(14,9–23,0) 

2,1 
(1,3–2,9) 

- (a) 5,2 
(4,2–6,2) 

Inte de senaste 12 månaderna 85,3 
(83,2–87,4) 

88,8 
(87,0–90,7) 

75,4 
(71,0–79,8) 

88,7 
(87,0–90,4) 

93,4 
(91,7–95,2) 

87,2 
(85,7–88,6) 

En gång i månaden eller mer sällan 8,3 
(6,7–9,9) 

4,3 
(3,1–5,4) 

4,0 
(2,0–5,9) 

7,8 
(6,3–9,2) 

4,7 
(3,3–6,2) 

6,2 
(5,2–7,2) 

Flera gånger i månaden 1,8 
(1,0–2,6) 

0,8 
(0,3–1,3) 

1,5 
(0,3–2,6) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,1 
(0,3–2,0) 

1,3 
(0,8–1,8) 

Flera gånger i veckan 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 1 354 1 581 449 1 527 959 2 935 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 291. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på hästar veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat på hästar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) 1,1 
(0,5–1,8) 

- (a) - (a) 0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,3–1,0) 

Veckovis (inte online) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Veckovis (totalt) 1,2 
(0,6–1,9) 

- (a) - (a) 0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,0) 

Månadsvis (online) 7,2 
(5,7–8,7) 

2,8 
(1,9–3,7) 

3,0 
(1,3–4,7) 

6,0 
(4,7–7,4) 

4,1 
(2,7–5,5) 

4,9 
(4,0–5,8) 

Månadsvis (inte online) 2,1 
(1,2–2,9) 

0,8 
(0,3–1,3) 

1,6 
(0,4–2,7) 

1,4 
(0,8–2,0) 

1,4 
(0,5–2,2) 

1,4 
(0,9–1,9) 

Månadsvis (totalt) 8,2 
(6,6–9,8) 

3,1 
(2,2–4,1) 

3,5 
(1,7–5,4) 

6,7 
(5,3–8,1) 

4,9 
(3,3–6,4) 

5,6 
(4,7–6,5) 

Senaste året (online) 18,2 
(16,1–20,4) 

9,1 
(7,6–10,6) 

7,3 
(4,8–9,9) 

16,0 
(14,0–17,9) 

13,4 
(11,1–15,8) 

13,5 
(12,2–14,8) 

Senaste året (inte online) 10,1 
(8,4–11,8) 

4,9 
(3,7–6,1) 

5,2 
(3,1–7,4) 

8,9 
(7,4–10,5) 

6,0 
(4,3–7,6) 

7,4 
(6,4–8,4) 

Senaste året (totalt) 21,8 
(19,5–24,1) 

10,7 
(9,1–12,4) 

8,7 
(6,0–11,4) 

19,2 
(17,1–21,3) 

15,6 
(13,1–18,1) 

16,0 
(14,6–17,5) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 292. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på spelautomat online efter kön, inkomst och totalt 

Spelautomat online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,4 
(3,1–5,7) 

5,9 
(4,4–7,4) 

18,7 
(14,8–22,7) 

2,0 
(1,2–2,8) 

0,8 
(0,2–1,4) 

5,2 
(4,2–6,2) 

Inte de senaste 12 månaderna 93,6 
(92,1–95,2) 

92,6 
(90,9–94,2) 

79,5 
(75,4–83,6) 

95,9 
(94,8–97,0) 

98,3 
(97,3–99,2) 

93,1 
(92,0–94,2) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,1 
(0,5–1,7) 

1,2 
(0,5–1,9) 

1,5 
(0,2–2,7) 

1,2 
(0,6–1,8) 

0,8 
(0,1–1,4) 

1,1 
(0,7–1,6) 

Flera gånger i månaden 0,6 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) 0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,7) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 373 1 601 460 1 549 965 2 974 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 293. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på landbaserad spelautomat efter kön, inkomst och totalt 

Spelautomat landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,4 
(3,1–5,7) 

5,8 
(4,4–7,3) 

18,8 
(14,8–22,9) 

2,1 
(1,3–2,9) 

0,6 
(0,0–1,1) 

5,2 
(4,2–6,2) 

Inte de senaste 12 månaderna 94,1 
(92,6–95,6) 

93,4 
(91,8–94,9) 

79,5 
(75,3–83,7) 

96,8 
(95,8–97,8) 

98,7 
(97,9–99,5) 

93,7 
(92,7–94,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,3 
(0,6–2,0) 

0,6 
(0,2–1,1) 

1,3 
(0,0–2,5) 

1,0 
(0,4–1,5) 

0,7 
(0,1–1,3) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 353 1 585 447 1 529 962 2 938 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 294. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på spelautomat veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och 
totalt 

Spelat på spelautomat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (totalt) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (online) 0,8 
(0,3–1,4) 

- (a) - (a) 0,9 
(0,3–1,4) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Månadsvis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (totalt) 0,9 
(0,3–1,5) 

0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 1,0 
(0,4–1,5) 

- (a) 0,7 
(0,3–1,1) 

Senaste året (online) 1,9 
(1,1–2,7) 

1,5 
(0,8–2,2) 

1,7 
(0,4–3,0) 

2,0 
(1,3–2,8) 

1,0 
(0,3–1,6) 

1,7 
(1,2–2,2) 

Senaste året (inte online) 1,4 
(0,7–2,1) 

0,8 
(0,2–1,3) 

1,5 
(0,2–2,9) 

1,0 
(0,5–1,6) 

0,7 
(0,1–1,3) 

1,1 
(0,6–1,5) 

Senaste året (totalt) 2,9 
(1,9–3,8) 

2,1 
(1,3–2,9) 

2,6 
(0,9–4,2) 

2,9 
(2,0–3,8) 

1,5 
(0,6–2,3) 

2,5 
(1,8–3,1) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 295. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på kasinospel online efter kön, inkomst och totalt 

Kasinospel online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,2 
(3,0–5,5) 

5,5 
(4,0–6,9) 

17,7 
(13,8–21,6) 

1,9 
(1,2–2,6) 

0,7 
(0,1–1,3) 

4,9 
(3,9–5,8) 

Inte de senaste 12 månaderna 93,6 
(92,1–95,1) 

93,2 
(91,7–94,8) 

80,6 
(76,5–84,6) 

95,9 
(94,8–97,0) 

98,6 
(97,9–99,4) 

93,4 
(92,3–94,5) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,6 
(0,9–2,3) 

1,1 
(0,5–1,7) 

1,2 
(0,0–2,4) 

1,7 
(1,0–2,4) 

0,7 
(0,2–1,2) 

1,3 
(0,9–1,8) 

Flera gånger i månaden 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 1 368 1 594 454 1 544 964 2 962 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 296. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på landbaserat kasinospel efter kön, inkomst och totalt 

Kasinospel landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,6 
(3,2–5,9) 

5,7 
(4,3–7,2) 

19,4 
(15,3–23,5) 

2,1 
(1,3–2,8) 

- (a) 5,2 
(4,2–6,2) 

Inte de senaste 12 månaderna 94,1 
(92,6–95,6) 

93,5 
(91,9–95,0) 

79,1 
(74,9–83,3) 

96,7 
(95,7–97,8) 

99,2 
(98,6–99,8) 

93,8 
(92,7–94,8) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,2 
(0,6–1,9) 

0,7 
(0,1–1,2) 

- (a) 1,1 
(0,5–1,8) 

- (a) 0,9 
(0,5–1,4) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 356 1 580 445 1 529 962 2 936 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 297. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på kasinospel veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och 
totalt 

Spelat kasinospel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (totalt) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Månadsvis (online) 0,6 
(0,1–1,0) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Månadsvis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (totalt) 0,7 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

Senaste året (online) 2,1 
(1,3–3,0) 

1,3 
(0,6–1,9) 

1,6 
(0,3–2,9) 

2,2 
(1,4–3,0) 

0,7 
(0,2–1,2) 

1,7 
(1,1–2,2) 

Senaste året (inte online) 1,3 
(0,6–2,0) 

0,8 
(0,2–1,4) 

1,4 
(0,1–2,6) 

1,2 
(0,5–1,8) 

- (a) 1,0 
(0,6–1,5) 

Senaste året (totalt) 3,2 
(2,2–4,3) 

1,4 
(0,7–2,1) 

2,0 
(0,6–3,5) 

2,9 
(2,0–3,9) 

1,1 
(0,4–1,8) 

2,3 
(1,7–2,9) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 298. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat poker online efter kön, inkomst och totalt 

Poker online Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,4 
(3,1–5,8) 

6,0 
(4,5–7,5) 

19,5 
(15,5–23,6) 

1,9 
(1,2–2,7) 

0,6 
(0,0–1,1) 

5,2 
(4,2–6,2) 

Inte de senaste 12 månaderna 92,6 
(91,0–94,2) 

93,6 
(92,1–95,1) 

79,2 
(75,0–83,3) 

96,0 
(95,0–97,1) 

98,3 
(97,5–99,2) 

93,1 
(92,0–94,2) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,1 
(1,2–2,9) 

- (a) - (a) 1,5 
(0,8–2,2) 

0,7 
(0,2–1,2) 

1,2 
(0,7–1,6) 

Flera gånger i månaden 0,6 
(0,2–1,1) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 368 1 600 454 1 549 965 2 968 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 299. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat landbaserad poker efter kön, inkomst och totalt 

Poker landbaserat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,6 
(3,2–5,9) 

5,7 
(4,3–7,2) 

19,2 
(15,2–23,3) 

2,0 
(1,2–2,8) 

0,6 
(0,0–1,1) 

5,2 
(4,2–6,2) 

Inte de senaste 12 månaderna 93,2 
(91,6–94,8) 

93,3 
(91,7–94,9) 

78,8 
(74,6–83,0) 

96,5 
(95,5–97,6) 

97,9 
(97,0–98,9) 

93,2 
(92,1–94,4) 

En gång i månaden eller mer sällan 2,1 
(1,2–2,9) 

0,8 
(0,3–1,3) 

1,4 
(0,3–2,6) 

1,4 
(0,7–2,1) 

1,3 
(0,5–2,1) 

1,4 
(0,9–1,9) 

Flera gånger i månaden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Flera gånger i veckan - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 354 1 584 446 1 530 962 2 938 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 300. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat poker veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och totalt 

Spelat poker Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis (online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Veckovis (totalt) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Månadsvis (online) 0,8 
(0,3–1,4) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,7) 

Månadsvis (inte online) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Månadsvis (totalt) 0,9 
(0,3–1,5) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Senaste året (online) 2,9 
(1,9–3,9) 

0,4 
(0,1–0,8) 

1,2 
(0,1–2,3) 

2,0 
(1,2–2,8) 

1,1 
(0,4–1,8) 

1,6 
(1,1–2,1) 

Senaste året (inte online) 2,2 
(1,3–3,0) 

0,9 
(0,4–1,5) 

1,8 
(0,5–3,1) 

1,4 
(0,7–2,1) 

1,5 
(0,7–2,3) 

1,5 
(1,0–2,0) 

Senaste året (totalt) 4,0 
(2,9–5,1) 

1,2 
(0,6–1,8) 

2,1 
(0,7–3,5) 

2,8 
(1,9–3,7) 

2,4 
(1,4–3,4) 

2,5 
(1,9–3,2) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 301. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har spelat på annat spel efter kön, inkomst och totalt 

Spelat annat spel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,2 
(3,8–6,7) 

7,6 
(6,0–9,2) 

20,0 
(15,9–24,2) 

3,7 
(2,7–4,8) 

1,5 
(0,7–2,3) 

6,5 
(5,4–7,6) 

Inte de senaste 12 månaderna 92,4 
(90,8–94,0) 

89,6 
(87,8–91,4) 

77,6 
(73,3–81,9) 

93,2 
(91,8–94,6) 

96,7 
(95,6–97,9) 

91,0 
(89,7–92,2) 

En gång i månaden eller mer sällan 1,7 
(1,0–2,5) 

2,0 
(1,2–2,7) 

1,7 
(0,4–3,0) 

2,1 
(1,3–2,9) 

1,5 
(0,7–2,2) 

1,9 
(1,3–2,4) 

Flera gånger i månaden 0,6 
(0,1–1,0) 

- (a) - (a) 0,6 
(0,2–1,1) 

- (a) 0,4 
(0,2–0,7) 

Flera gånger i veckan - (a) 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 1 344 1 578 439 1 526 957 2 922 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 302. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att de har spelat på annat spel veckovis, månadsvis eller senaste året efter kön, inkomst och 
totalt 

Spelat annat spel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Veckovis 0,7 
(0,2–1,3) 

0,8 
(0,3–1,3) 

2,1 
(0,7–3,5) 

0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,1) 

Månadsvis 1,3 
(0,6–2,0) 

1,1 
(0,5–1,7) 

2,2 
(0,8–3,6) 

1,2 
(0,6–1,8) 

- (a) 1,2 
(0,7–1,6) 

Senaste året 3,0 
(2,0–4,0) 

3,0 
(2,1–3,9) 

3,7 
(1,9–5,6) 

3,3 
(2,3–4,3) 

1,7 
(0,9–2,5) 

3,0 
(2,3–3,7) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

Spelat med sin tonåring 

Tabell 303. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som eventuellt har köpt lotter där man kan vinna pengar till sin tonåring efter kön och inkomst 

Köpt lotter Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Minns inte 4,6 
(1,3–7,9) 

6,6 
(4,7–8,6) 

5,7 
(3,4–7,9) 

6,0 
(4,7–7,4) 

4,4 
(1,8–7,1) 

4,9 
(3,3–6,5) 

3,5 
(1,8–5,3) 

4,5 
(3,4–5,6) 

Ja 13,8 
(8,4–19,1) 

28,2 
(24,8–31,7) 

37,6 
(33,2–42,1) 

28,5 
(26,0–31,0) 

19,0 
(14,1–23,9) 

36,7 
(33,3–40,1) 

40,9 
(36,1–45,7) 

33,5 
(31,0–36,0) 

Nej 81,6 
(75,6–87,7) 

65,2 
(61,5–68,8) 

56,7 
(52,1–61,3) 

65,5 
(62,9–68,2) 

76,5 
(71,2–81,9) 

58,4 
(54,9–61,9) 

55,6 
(50,7–60,4) 

62,0 
(59,5–64,6) 

Antal svar 167 691 507 1 365 276 855 454 1 585 
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Tabell 304. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som eventuellt har köpt lotter där man kan vinna pengar till sin tonåring efter inkomst och totalt 

Köpt lotter Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Minns inte 4,5 
(2,4–6,6) 

5,7 
(4,5–7,0) 

4,7 
(3,2–6,2) 

5,2 
(4,3–6,1) 

Ja 16,9 
(13,3–20,5) 

32,6 
(30,2–35,1) 

39,1 
(35,8–42,4) 

31,1 
(29,3–32,8) 

Nej 78,6 
(74,6–82,6) 

61,6 
(59,1–64,2) 

56,2 
(52,9–59,5) 

63,7 
(61,9–65,5) 

Antal svar 443 1 546 961 2 950 

 

Tabell 305. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som eventuellt har tillåtit sin tonåring att vara med och spelat om pengar efter kön och inkomst 

Tonåring varit med och spelat om 
pengar 

Män 
 låg 
inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Minns inte 4,4 
(0,8–7,9) 

3,9 
(2,2–5,6) 

2,9 
(1,3–4,5) 

3,7 
(2,5–4,9) 

4,8 
(1,8–7,9) 

2,7 
(1,4–4,0) 

2,1 
(0,6–3,5) 

3,0 
(2,0–4,0) 

Ja 13,7 
(7,7–19,7) 

35,8 
(31,8–39,8) 

38,8 
(34,1–43,5) 

33,1 
(30,3–35,9) 

16,4 
(11,2–21,5) 

41,0 
(37,3–44,7) 

37,9 
(33,1–42,7) 

35,0 
(32,4–37,7) 

Nej 82,0 
(75,2–88,7) 

60,3 
(56,2–64,4) 

58,3 
(53,5–63,1) 

63,2 
(60,3–66,1) 

78,8 
(73,1–84,5) 

56,3 
(52,6–60,1) 

60,0 
(55,2–64,9) 

62,0 
(59,3–64,7) 

Antal svar 135 593 456 1 184 221 762 419 1 402 
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Tabell 306. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som eventuellt har tillåtit sin tonåring att vara med och spelat om pengar efter inkomst och totalt 

Tonåring varit med och spelat om pengar Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Minns inte 4,6 
(2,3–7,0) 

3,3 
(2,2–4,3) 

2,5 
(1,4–3,6) 

3,3 
(2,5–4,1) 

Ja 15,3 
(11,4–19,2) 

38,6 
(35,9–41,3) 

38,4 
(35,0–41,8) 

34,1 
(32,2–36,0) 

Nej 80,1 
(75,7–84,4) 

58,2 
(55,4–60,9) 

59,1 
(55,7–62,5) 

62,6 
(60,6–64,5) 

Antal svar 356 1 355 875 2 586 
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Tabell 307. Andel i procent och konfidensintervall av vilka spelformer som föräldrarnas tonåringar har fått varit med dem och spelat efter kön och inkomst 

Spelformer som tonåring har fått delta i Män 
 låg 
inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel 
inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög 
inkomst 
 (KI) 

Män 
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg 
inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel 
inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög 
inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
totalt 
 (KI) 

Lotterier (t ex Lotto, Keno, skraplotter, bingolotto) 15,0 
(8,8–21,2) 

36,3 
(32,4–40,2) 

38,7 
(34,0–43,4) 

33,7 
(30,9–
36,5) 

23,6 
(17,9–29,3) 

43,5 
(39,9–47,1) 

39,5 
(34,7–44,4) 

38,3 
(35,7–41,0) 

Bingo - (a) 7,0 
(4,8–9,1) 

7,4 
(4,7–10,1) 

6,4 
(4,9–7,8) 

7,5 
(3,9–11,1) 

8,4 
(6,2–10,5) 

6,5 
(4,0–9,1) 

7,8 
(6,2–9,3) 

Sportspel - (a) 8,3 
(6,1–10,5) 

8,5 
(5,8–11,3) 

7,5 
(6,0–9,1) 

- (a) 2,1 
(1,1–3,1) 

2,5 
(0,9–4,1) 

1,9 
(1,2–2,6) 

Spel på hästar - (a) 6,1 
(4,1–8,0) 

7,1 
(4,5–9,8) 

5,8 
(4,4–7,2) 

- (a) 3,3 
(2,0–4,6) 

2,1 
(0,6–3,6) 

2,6 
(1,7–3,5) 

Spelautomater eller kasinospel (som roulett eller 
black jack) 

- (a) 2,8 
(1,3–4,3) 

2,1 
(0,7–3,6) 

2,2 
(1,2–3,1) 

- (a) 1,8 
(0,8–2,7) 

1,9 
(0,6–3,2) 

1,6 
(1,0–2,3) 

Poker - (a) 0,9 
(0,0–1,7) 

1,7 
(0,3–3,1) 

1,1 
(0,4–1,7) 

- (a) 0,7 
(0,1–1,4) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,2) 

Annat - (a) 2,3 
(1,0–3,6) 

- (a) 1,7 
(0,8–2,5) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

Antal svar 136 629 471 1 236 235 798 432 1 465 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 308. Andel i procent och konfidensintervall av vilka spelformer som föräldrarnas tonåringar har fått varit med dem och spelat efter inkomst och totalt 

Spelformer som tonåring har fått delta i Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Lotterier (t ex Lotto, Keno, skraplotter, bingolotto) 20,2 
(15,9–24,4) 

40,1 
(37,5–42,8) 

39,1 
(35,7–42,4) 

36,1 
(34,2–38,0) 

Bingo 5,5 
(3,0–7,9) 

7,7 
(6,2–9,2) 

7,0 
(5,1–8,9) 

7,1 
(6,0–8,2) 

Sportspel 1,7 
(0,0–3,3) 

5,0 
(3,8–6,2) 

5,8 
(4,1–7,5) 

4,6 
(3,7–5,4) 

Spel på hästar 1,7 
(0,3–3,1) 

4,6 
(3,4–5,8) 

4,9 
(3,2–6,5) 

4,1 
(3,3–4,9) 

Spelautomater eller kasinospel (som roulett eller black jack) - (a) 2,3 
(1,4–3,1) 

2,0 
(1,0–3,0) 

1,9 
(1,3–2,5) 

Poker - (a) 0,8 
(0,3–1,3) 

1,3 
(0,4–2,1) 

0,9 
(0,5–1,3) 

Annat - (a) 1,2 
(0,5–1,8) 

0,8 
(0,2–1,4) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Antal svar 371 1 427 903 2 701 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 309. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om det finns någon annan förälder/vårdnadshavare till din tonåring (16–19 år) som har spelat 
om pengar de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och totalt 

Annan förälder/vårdnadshavare som spelat om pengar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,8 
(9,0–12,6) 

11,6 
(9,9–13,4) 

13,7 
(10,3–17,0) 

11,1 
(9,4–12,7) 

9,8 
(7,7–11,8) 

11,2 
(10,0–12,5) 

Nej 72,7 
(70,2–75,2) 

62,3 
(59,7–64,9) 

75,4 
(71,1–79,7) 

63,8 
(61,3–66,3) 

68,4 
(65,3–71,6) 

67,3 
(65,5–69,1) 

Ja 16,5 
(14,4–18,5) 

26,1 
(23,7–28,4) 

10,9 
(7,8–14,1) 

25,1 
(22,9–27,4) 

21,8 
(19,0–24,6) 

21,4 
(19,9–23,0) 

Antal svar 1 354 1 582 437 1 538 961 2 936 
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Tabell 310. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att spelandet hos någon annan förälder/vårdnadshavare till sin tonåring oroar dem efter kön, 
inkomst och totalt 

Uppfattning av spelandet hos annan förälder/vårdnadshavare till min tonåring  Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Personens spelande oroar mig inte alls 16,9 
(14,7–19,1) 

26,0 
(23,6–28,5) 

7,7 
(4,9–10,6) 

25,9 
(23,4–28,3) 

23,1 
(20,1–26,1) 

21,6 
(19,9–23,3) 

Personens spelande oroar mig lite 1,0 
(0,3–1,7) 

1,7 
(0,9–2,4) 

2,2 
(0,5–3,8) 

1,3 
(0,7–2,0) 

0,8 
(0,1–1,4) 

1,3 
(0,8–1,9) 

Personens spelande oroar mig mycket 0,5 
(0,0–1,0) 

0,6 
(0,1–1,1) 

- (a) 0,6 
(0,1–1,0) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,9) 

Vet inte - (a) 1,3 
(0,6–2,0) 

1,9 
(0,4–3,4) 

0,7 
(0,2–1,2) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,2) 

Antal svar 1 211 1 415 377 1 375 874 2 626 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Föräldrars spelproblem 

Tabell 311. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de under de senaste 12 månaderna har spelat för mer än de verkligen haft råd att förlora 
efter kön, inkomst och totalt 

Spelat för mer än jag hade råd att förlora Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 57,9 
(55,0–60,7) 

48,2 
(45,5–50,9) 

27,5 
(23,2–31,8) 

60,6 
(58,0–63,2) 

57,7 
(54,3–61,0) 

52,8 
(50,9–54,8) 

Ibland 1,4 
(0,7–2,2) 

0,7 
(0,2–1,1) 

1,9 
(0,6–3,3) 

1,0 
(0,4–1,5) 

- (a) 1,0 
(0,6–1,5) 

Ofta 0,4 
(0,1-0,8) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Har inte spelat 40,0 
(37,2–42,8) 

51,0 
(48,3–53,7) 

70,1 
(65,7–74,6) 

38,0 
(35,4–40,5) 

41,7 
(38,4–45,0) 

45,7 
(43,7–47,7) 

Antal svar 1 333 1 536 449 1 481 939 2 869 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 312. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning, under de senaste 
12 månaderna 

Höjt insatserna för att nå samma känsla av spänning Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 57,9 
(55,1–60,8) 

48,7 
(46,0–51,4) 

28,2 
(23,8–32,6) 

60,8 
(58,2–63,4) 

57,7 
(54,3–61,0) 

53,1 
(51,2–55,1) 

Ibland 1,4 
(0,7–2,1) 

0,4 
(0,0–0,9) 

- (a) 1,0 
(0,4–1,6) 

0,6 
(0,0–1,2) 

0,9 
(0,5–1,3) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 40,5 
(37,6–43,3) 

50,7 
(48,0–53,4) 

70,6 
(66,1–75,0) 

38,0 
(35,4–40,6) 

41,7 
(38,4–45,0) 

45,8 
(43,8–47,8) 

Antal svar 1 322 1 543 446 1 479 940 2 865 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 313. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna de förlorat, under de 
senaste 12 månaderna 

Återvänt för att vinna tillbaka mina spelförluster Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 58 
(55,1–60,8) 

48,5 
(45,8–51,2) 

27,5 
(23,2–31,8) 

60,7 
(58,1–63,3) 

58,4 
(55,0–61,7) 

53,1 
(51,1–55,0) 

Ibland 1,5 
(0,8–2,2) 

0,5 
(0,0–0,9) 

1,3 
(0,1–2,6) 

1,3 
(0,6–1,9) 

- (a) 1,0 
(0,5–1,4) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,0–0,5) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 40,1 
(37,3–42,9) 

50,7 
(48,0–53,4) 

70,0 
(65,5–74,4) 

37,9 
(35,3–40,5) 

41,6 
(38,3–45,0) 

45,6 
(43,7–47,6) 

Antal svar 1 332 1 543 449 1 485 941 2 875 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 314. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för, under de senaste 12 
månaderna 

Lånat pengar för att ha pengar att spela för Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 59,7 
(56,8–62,5) 

49,4 
(46,7–52,1) 

29,4 
(25,0–33,8) 

62,2 
(59,6–64,8) 

58,3 
(55,0–61,6) 

54,3 
(52,4–56,3) 

Ibland - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 40,0 
(37,2–42,8) 

50,5 
(47,8–53,2) 

70,2 
(65,8–74,7) 

37,6 
(35,1–40,2) 

41,5 
(38,1–44,8) 

45,4 
(43,5–47,4) 

Antal svar 1 336 1 551 448 1 494 945 2 887 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

267 

Tabell 315. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har känt att de kanske har problem med sitt spelande, under de senaste 12 månaderna 

Känt att jag har problem med mitt spelande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 58,1 
(55,2–60,9) 

49,0 
(46,3–51,6) 

27,3 
(23,0–31,6) 

61,2 
(58,6–63,8) 

58,2 
(54,9–61,5) 

53,3 
(51,4–55,3) 

Ibland 1,6 
(0,8–2,3) 

0,4 
(0,0–0,7) 

1,6 
(0,4–2,7) 

1,0 
(0,4–1,6) 

- (a) 1,0 
(0,6–1,4) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,5) 

Har inte spelat 39,9 
(37,1–42,8) 

50,5 
(47,8–53,2) 

70,5 
(66,0–74,9) 

37,6 
(35,0–40,1) 

41,4 
(38,1–44,8) 

45,4 
(43,5–47,4) 

Antal svar 1 337 1 551 447 1 495 946 2 888 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 316. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras spelande orsakat dem några problem med sin hälsa, inräknat stress eller ångest, under 
de senaste 12 månaderna  

Mitt spelande har orsakat problem med min hälsa Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 58,0 
(55,2–60,9) 

48,9 
(46,2–51,6) 

27,0 
(22,7–31,3) 

61,2 
(58,6–63,8) 

58,2 
(54,8–61,5) 

53,3 
(51,3–55,3) 

Ibland 1,8 
(1,0–2,6) 

- (a) 2,1 
(0,7–3,4) 

1,0 
(0,4–1,5) 

- (a) 1,0 
(0,6–1,4) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 40,0 
(37,2–42,8) 

50,7 
(48,0–53,4) 

70,6 
(66,1–75,0) 

37,6 
(35,1–40,2) 

41,7 
(38,4–45,0) 

45,5 
(43,6–47,5) 

Antal svar 1 334 1 547 447 1 493 941 2 881 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 317. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om någon har kritiserat deras spelande eller sagt att de har problem med spelandet, oavsett om 
de tyckt det varit sant eller inte, under de senaste 12 månaderna 

Andra har kritiserat mitt spelande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 58,1 
(55,3–61,0) 

49,0 
(46,3–51,7) 

27,7 
(23,3–32,1) 

61,1 
(58,5–63,6) 

58,2 
(54,9–61,5) 

53,4 
(51,4–55,4) 

Ibland 1,7 
(0,9–2,5) 

0,4 
(0,0–0,7) 

1,3 
(0,2–2,4) 

1,2 
(0,6–1,8) 

- (a) 1,0 
(0,6–1,4) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 39,9 
(37,1–42,7) 

50,6 
(47,9–53,3) 

70,9 
(66,4–75,3) 

37,6 
(35,0–40,1) 

41,3 
(38,0–44,6) 

45,5 
(43,5–47,4) 

Antal svar 1 338 1 551 445 1 495 949 2 889 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 318. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras spelande orsakat några ekonomiska problem för dem eller deras hushåll, under de 
senaste 12 månaderna 

Mitt spelande har orsakat ekonomiska problem Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 59,3 
(56,5–62,1) 

49,2 
(46,5–51,9) 

27,9 
(23,5–32,2) 

62,1 
(59,5–64,6) 

58,6 
(55,3–61,9) 

54,0 
(52,1–56,0) 

Ibland 0,7 
(0,2–1,2) 

- (a) 1,5 
(0,3–2,8) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 39,9 
(37,1–42,7) 

50,6 
(47,9–53,3) 

70,6 
(66,2–75,1) 

37,6 
(35,0–40,2) 

41,4 
(38,1–44,7) 

45,4 
(43,5–47,4) 

Antal svar 1 338 1 551 446 1 495 948 2 889 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 319. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har känt skuld över hur de spelar, eller vad som händer när de spelar, under de senaste 
12 månaderna  

Känt skuld på grund av mitt spelande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 57,1 
(54,3–60,0) 

48,6 
(45,9–51,3) 

27,6 
(23,2–32,0) 

60,2 
(57,6–62,8) 

57,5 
(54,1–60,8) 

52,7 
(50,8–54,7) 

Ibland 2,3 
(1,5–3,2) 

0,7 
(0,2–1,2) 

1,3 
(0,2–2,3) 

1,8 
(1,1–2,6) 

0,9 
(0,3–1,6) 

1,5 
(1,0–2,0) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0-0,3) 

Nästan alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Har inte spelat 40,0 
(37,2–42,8) 

50,5 
(47,9–53,2) 

70,8 
(66,4–75,2) 

37,6 
(35,0–40,1) 

41,5 
(38,2–44,8) 

45,5 
(43,5–47,5) 

Antal svar 1 336 1 551 445 1 496 946 2 887 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 320. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har problem med sitt spelande efter kön, inkomst och totalt 

Grad av spelproblem Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inga spelproblem 94,5 
(93,1–95,8) 

98,1 
(97,2–98,9) 

93,2 
(90,7–95,7) 

96,4 
(95,3–97,4) 

99,0 
(98,2–99,7) 

96,3 
(95,5–97,1) 

Någon grad av spelproblem 6,3 
(4,9–7,7) 

2,1 
(1,3–2,8) 

5,2 
(3,1–7,4) 

4,5 
(3,3–5,6) 

2,4 
(1,3–3,5) 

4,1 
(3,3–4,9) 

Viss risk 4,2 
(3,1–5,4) 

1,1 
(0,6–1,6) 

2,2 
(0,8–3,5) 

3,0 
(2,1–3,9) 

2,1 
(1,1–3,2) 

2,6 
(2,0–3,2) 

Förhöjd risk 1,6 
(0,9–2,3) 

1,0 
(0,4–1,6) 

2,8 
(1,1–4,4) 

1,2 
(0,6–1,7) 

- (a) 1,3 
(0,8–1,8) 

Problemspelande 2,1 
(1,3–2,9) 

1,0 
(0,4–1,6) 

3,1 
(1,4–4,7) 

1,5 
(0,8–2,1) 

- (a) 1,5 
(1,0–2,0) 

Spelproblem 0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 1 396 1 627 478 1 572 973 3 023 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 321. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för totalsumman av PGSI efter kön, inkomst och totalt 

Totalsumma PGSI Män Kvinnor Låg inkomst Medel inkomst Hög inkomst Totalt 

Medelvärde 0,3 0,1 0,7 0,2 0,1 0,2 

Standardavvikelse 1,3 0,6 1,7 1,1 0,3 1,0 

KI 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 

Antal svar 821 790 139 923 549 1 611 
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Åsikt om åldersgräns 

Tabell 322. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger vad de tycker om att man måste vara minst 18 år för att spela om pengar enligt 
spellagen efter kön, inkomst och totalt 

Åsikt om åldersgräns Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte/ingen åsikt 5,5 
(4,1–7,0) 

5,4 
(4,0–6,8) 

17,5 
(13,6–21,5) 

3,0 
(2,1–3,9) 

1,1 
(0,3–1,8) 

5,5 
(4,5–6,5) 

Åldersgränsen borde vara lägre eller inte finnas 0,4 
(0,1–0,8) 

0,8 
(0,2–1,3) 

2,0 
(0,6–3,5) 

- (a) - (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Det är bra 66,9 
(64,2–69,6) 

56,0 
(53,4–58,7) 

43,7 
(38,8–48,5) 

62,9 
(60,4–65,4) 

71,8 
(68,8–74,8) 

61,2 
(59,3–63,1) 

Åldersgränsen borde vara högre 27,1 
(24,6–29,7) 

37,8 
(35,3–40,4) 

36,8 
(32,0–41,5) 

33,8 
(31,4–36,3) 

27,0 
(24,0–29,9) 

32,7 
(30,9–34,5) 

Antal svar 1 368 1 601 450 1 551 968 2 969 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Närstående med spelproblem 

Tabell 323. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om det finns någon eller några i deras närhet som, enligt deras uppfattning, har eller har haft 
problem med spel om pengar efter kön, inkomst och totalt 

Närstående med spelproblem Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Nej 68,8 
(66,2–71,4) 

71,0 
(68,6–73,4) 

70,7 
(66,3–75,1) 

67,2 
(64,7–69,7) 

75,1 
(72,2–78,1) 

69,9 
(68,1–71,7) 

Ett eller flera av mina barn 0,5 
(0,1–0,9) 

1,1 
(0,6–1,7) 

1,1 
(0,2–2,0) 

1,0 
(0,5–1,5) 

- (a) 0,8 
(0,5–1,2) 

Någon eller några vuxna som jag bor med helt eller delvis - (a) 1,3 
(0,7–1,9) 

- (a) 1,0 
(0,5–1,5) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,1) 

Släkting som jag inte bor tillsammans med 4,1 
(3,0–5,2) 

6,8 
(5,5–8,1) 

5,1 
(3,1–7,1) 

5,7 
(4,5–7,0) 

5,3 
(3,9–6,8) 

5,5 
(4,6–6,4) 

Någon eller några på min arbetsplats, skola eller motsvarande 6,0 
(4,7–7,4) 

3,0 
(2,1–3,9) 

1,5 
(0,4-2,5) 

5,6 
(4,4–6,9) 

4,3 
(2,9–5,7) 

4,4 
(3,6–5,3) 

Någon eller några av mina vänner 7,9 
(6,4–9,5) 

4,1 
(3,0–5,2) 

5,4 
(3,3–7,6) 

6,9 
(5,5–8,3) 

4,3 
(2,9–5,8) 

6,0 
(5,0–6,9) 

Annan 3,5 
(2,5–4,6) 

4,3 
(3,3–5,4) 

- (a) 5,3 
(4,1–6,5) 

3,4 
(2,2–4,7) 

3,9 
(3,2–4,7) 

Vet inte 11,5 
(9,6–13,3) 

10,6 
(8,9–12,3) 

16,8 
(13,1–20,5) 

10,2 
(8,6–11,7) 

8,1 
(6,2–9,9) 

11,0 
(9,8–12,3) 

Antal svar 1 380 1 603 458 1 558 967 2 983 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 324. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att det finns någon eller några i deras närhet som, enligt deras uppfattning, har eller har haft 
problem med spel om pengar efter kön, inkomst och totalt 

Närstående med spelproblem Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ja 20,1 
(17,8–22,3) 

18,6 
(16,6–20,7) 

12,9 
(9,8–16,0) 

23,0 
(20,7–25,2) 

16,9 
(14,3–19,4) 

19,3 
(17,8–20,9) 

Antal svar 1 380 1 603 458 1 558 967 2 983 

Konflikter i hemmet 

Tabell 325. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om det har varit konflikter hemma kopplat till spel om pengar de senaste 12 månaderna efter 
kön, inkomst och totalt 

Konflikter om spel om pengar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,4 
(0,6–2,2) 

0,7 
(0,2–1,2) 

3,7 
(1,8–5,6) 

0,4 
(0,0–0,8) 

- (a) 1,0 
(0,6–1,5) 

Aldrig 96,2 
(95,0–97,4) 

96,8 
(95,8–97,8) 

93,1 
(90,4–95,7) 

97,0 
(96,1–97,9) 

98,2 
(97,4–99,1) 

96,5 
(95,7–97,3) 

Ibland 2,1 
(1,3–3,0) 

2,2 
(1,4–3,0) 

2,9 
(1,1–4,6) 

2,2 
(1,4–2,9) 

1,5 
(0,7–2,4) 

2,1 
(1,6–2,7) 

Ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Alltid - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 354 1 577 441 1 533 957 2 931 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 326. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att det har varit konflikter hemma kopplat till spel om pengar de senaste 12 månaderna efter 
kön, inkomst och totalt 

Konflikter om spel om pengar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ja, Ibland eller oftare 2,4 
(1,5–3,3) 

2,5 
(1,6–3,3) 

3,2 
(1,3–5,1) 

2,6 
(1,7–3,4) 

1,5 
(0,7–2,4) 

2,4 
(1,8–3,1) 

Antal svar 1 354 1 577 441 1 533 957 2 931 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 327. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om det har varit konflikter hemma kopplat till dataspelande de senaste 12 månaderna efter kön, 
inkomst och totalt 

Konflikter om dataspelande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Nej, aldrig 38,1 
(35,3–40,8) 

35,2 
(32,7–37,8) 

38,9 
(34,0–43,8) 

35,9 
(33,4–38,4) 

36,2 
(33,0–39,4) 

36,6 
(34,7–38,5) 

Ja, men sällan 20,5 
(18,2–22,7) 

18,7 
(16,7–20,7) 

13,5 
(10,2–16,7) 

20,9 
(18,8–23,1) 

21,4 
(18,7–24,1) 

19,6 
(18,0–21,1) 

Ja, ibland 9,3 
(7,7–10,9) 

9,6 
(8,0–11,2) 

11,4 
(8,2–14,5) 

8,5 
(7,0–9,9) 

10,1 
(8,1–12,1) 

9,5 
(8,3–10,6) 

Ja, ofta 3,0 
(2,0–3,9) 

3,5 
(2,5–4,4) 

2,0 
(0,7–3,3) 

3,8 
(2,8–4,8) 

3,1 
(1,9–4,2) 

3,2 
(2,6–3,9) 

Har inte fått frågan 29,2 
(26,6–31,8) 

33,0 
(30,4–35,5) 

34,3 
(29,4–39,1) 

30,9 
(28,4–33,3) 

29,2 
(26,2–32,3) 

31,1 
(29,3–33,0) 

Antal svar 1 351 1 566 433 1 535 949 2 917 
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Tabell 328. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger att det har varit konflikter hemma kopplat till dataspelande de senaste 12 månaderna efter kön, 
inkomst och totalt 

Konflikter om dataspelande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ja, ibland eller oftare 32,5 
(29,9–35,2) 

31,6 
(29,2–34,1) 

26,4 
(22,1–30,7) 

33,1 
(30,6–35,5) 

34,4 
(31,2–37,6) 

32,1 
(30,3–33,9) 

Antal svar 1 357 1 572 439 1 538 952 2 929 

Socialt och praktiskt stöd 

Tabell 329. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om det finns någon de kan dela sina innersta känslor med eller anförtro sig till efter män, kvinnor 
och inkomst 

Dela känslor med eller anförtro mig till  Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Vet inte 11,5 
(6,3–16,6) 

4,3 
(2,7–6,0) 

2,2 
(0,8–3,6) 

5,0 
(3,6–6,3) 

9,0 
(5,2–12,7) 

2,9 
(1,6–4,1) 

1,9 
(0,6–3,2) 

4,1 
(2,9–5,3) 

Nej 17,5 
(11,5–23,5) 

10,4 
(8,0–12,8) 

5,2 
(3,2–7,2) 

10,1 
(8,3–11,9) 

16,4 
(11,6–21,2) 

5,0 
(3,4–6,6) 

2,6 
(0,9–4,2) 

7,2 
(5,6–8,7) 

Ja, en person 20,3 
(13,9–26,8) 

26,8 
(23,4–30,2) 

25,8 
(21,7–29,8) 

25,4 
(22,9–27,8) 

27,7 
(22,0–33,4) 

17,4 
(14,7–20,2) 

13,8 
(10,4–17,3) 

19,1 
(16,9–21,3) 

Ja, flera personer 50,7 
(42,9–58,5) 

58,5 
(54,7–62,3) 

66,9 
(62,5–71,3) 

59,6 
(56,8–62,4) 

47,0 
(40,7–53,2) 

74,7 
(71,6–77,9) 

81,7 
(77,8–85,6) 

69,6 
(67,0–72,2) 

Ja, totalt 71,1 
(63,9–78,2) 

85,3 
(82,5–88,1) 

92,6 
(90,2–95,1) 

84,9 
(82,8–87,1) 

74,7 
(69,0–80,3) 

92,2 
(90,2–94,2) 

95,5 
(93,4–97,6) 

88,7 
(86,9–90,6) 

Antal svar 172 697 507 1 376 285 857 454 1 596 
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Tabell 330. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger att det finns någon de kan dela sina innersta känslor eller anförtro sig åt efter män, 
kvinnor och inkomst 

Dela känslor med eller anförtro mig till  Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ja, en eller flera personer 71,1 
(63,9-78,2) 

85,3 
(82,5-88,1) 

92,6 
(90,2-95,1) 

84,9 
(82,8-87,1) 

74,7 
(69,0-80,3) 

92,2 
(90,2-94,2) 

95,5 
(93,4-97,6) 

88,7 
(86,9-90,6) 

Antal svar 172 697 507 1 376 285 857 454 1 596 

 

Tabell 331. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om det finns någon de kan dela sina innersta känslor eller anförtro sig åt efter inkomst 

Dela känslor med eller anförtro mig till  Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,0 
(6,9–13,0) 

3,6 
(2,5–4,6) 

2,1 
(1,1–3,1) 

4,5 
(3,6–5,4) 

Nej 16,8 
(13,1–20,6) 

7,6 
(6,1–9,0) 

4,0 
(2,7–5,4) 

8,6 
(7,4–9,8) 

Ja, en person 24,7 
(20,4–29,0) 

21,9 
(19,7–24,1) 

20,4 
(17,7–23,2) 

22,1 
(20,5–23,8) 

Ja, flera personer 48,5 
(43,6–53,4) 

67,0 
(64,5–69,4) 

73,5 
(70,5–76,5) 

64,8 
(62,9–66,6) 

Antal svar 457 1 554 961 2 972 
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Tabell 332. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om att det finns någon de kan dela sina innersta känslor eller anförtro sig åt efter inkomst 

Dela känslor med eller anförtro mig till  Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ja, en eller flera personer 73,2 
(68,8–77,6) 

88,9 
(87,2–90,6) 

93,9 
(92,3–95,6) 

86,9 
(85,5–88,3) 

Antal svar 457 1 554 961 2 972 

 

Tabell 333. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om de kan få hjälp av någon eller några personer om de har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. 
få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. efter kön och inkomst 

Hjälp med praktiska problem Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,1 
(7,5–18,6) 

3,9 
(2,4–5,5) 

1,9 
(0,5–3,3) 

4,9 
(3,6–6,3) 

9,1 
(5,2–13,0) 

1,7 
(0,7–2,6) 

- (a) 3,3 
(2,2–4,4) 

Nej, aldrig 12,5 
(7,2–17,9) 

4,3 
(2,7–5,9) 

1,0 
(0,2–1,9) 

4,8 
(3,4–6,1) 

8,3 
(4,9–11,6) 

1,4 
(0,5–2,3) 

1,1 
(0,0–2,2) 

3,0 
(2,0–3,9) 

Nej, för det mesta inte 3,4 
(0,4–6,5) 

2,0 
(1,0–3,0) 

1,4 
(0,2–2,5) 

2,1 
(1,2–2,9) 

5,4 
(2,5–8,3) 

2,5 
(1,4–3,6) 

1,1 
(0,2–2,0) 

2,9 
(2,0–3,8) 

Ja, för det mesta 32,7 
(25,4–40,0) 

33,4 
(29,8–37,1) 

32,3 
(28,0–36,6) 

33,0 
(30,3–35,6) 

36,5 
(30,4–42,6) 

28,7 
(25,5–31,9) 

23,4 
(19,3–27,5) 

29,4 
(26,9–31,8) 

Ja, alltid 38,3 
(30,7–45,9) 

56,3 
(52,5–60,2) 

63,4 
(58,9–67,8) 

55,3 
(52,5–58,1) 

40,7 
(34,5–46,9) 

65,8 
(62,4–69,1) 

73,5 
(69,3–77,8) 

61,5 
(58,9–64,1) 

Antal svar 169 698 509 1 376 282 856 456 1 594 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 334. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som kan få hjälp av någon eller några personer om de har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. få 
råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. efter kön och inkomst 

Hjälp med praktiska problem Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

 För det mesta eller alltid 71,0 
(63,7–78,3) 

89,8 
(87,4–92,2) 

95,7 
(93,7–97,6) 

88,3 
(86,3–90,2) 

77,2 
(71,8–82,6) 

94,4 
(92,8–96,1) 

96,9 
(95,2–98,7) 

90,9 
(89,2–92,6) 

Antal svar 169 698 509 1 376 282 856 456 1 594 

 

Tabell 335. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om de kan få hjälp av någon eller några personer om de har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. 
få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. efter inkomst och totalt 

Hjälp med praktiska problem Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,7 
(7,5–13,9) 

2,8 
(1,9–3,7) 

1,4 
(0,6–2,3) 

4,1 
(3,2–4,9) 

Nej, aldrig 10,0 
(7,0–12,9) 

2,8 
(1,9–3,7) 

1,1 
(0,4–1,8) 

3,8 
(3,0–4,6) 

Nej, för det mesta inte 4,6 
(2,5–6,8) 

2,3 
(1,5–3,0) 

1,3 
(0,5–2,0) 

2,5 
(1,9–3,1) 

Ja, för det mesta 35,0 
(30,3–39,6) 

31,0 
(28,5–33,4) 

28,3 
(25,3–31,3) 

31,1 
(29,3–32,9) 

Ja, alltid 39,7 
(34,9–44,5) 

61,2 
(58,7–63,8) 

67,9 
(64,8–71,0) 

58,5 
(56,6–60,4) 

Antal svar 451 1 554 965 2 970 
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Tabell 336. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som kan få hjälp av någon eller några personer om de har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. få 
råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. efter inkomst och totalt 

Hjälp med praktiska problem Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 För det mesta eller alltid 74,7 
(70,3–79,1) 

92,2 
(90,7–93,6) 

96,2 
(94,9–97,6) 

89,6 
(88,3–90,9) 

Antal svar 451 1 554 965 2 970 

Psykisk hälsa 

Tabell 337. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om de har känt sig oroliga under de senaste 30 dagarna efter kön, inkomst och totalt 

Känt mig orolig Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ingen del av tiden 28,9 
(26,3–31,5) 

16,8 
(14,8–18,9) 

24,9 
(20,4–29,4) 

20,5 
(18,4–22,7) 

25,3 
(22,4–28,3) 

22,6 
(21,0–24,3) 

Liten del av tiden 45,9 
(43,1–48,8) 

44,5 
(41,8–47,1) 

36,5 
(31,6–41,3) 

48,0 
(45,4–50,7) 

45,9 
(42,6–49,3) 

45,2 
(43,3–47,1) 

Viss del av tiden 20,9 
(18,6–23,2) 

29,3 
(26,9–31,8) 

26,4 
(22,0–30,8) 

25,3 
(23,1–27,6) 

24,3 
(21,5–27,2) 

25,3 
(23,6–27,0) 

Mesta delen av tiden 3,5 
(2,5–4,6) 

7,2 
(5,7–8,6) 

9,9 
(7,0–12,9) 

4,9 
(3,7–6,0) 

3,0 
(1,9–4,2) 

5,4 
(4,5–6,3) 

Hela tiden 0,7 
(0,2–1,3) 

2,2 
(1,3–3,0) 

2,3 
(0,7–3,9) 

1,2 
(0,7–1,8) 

1,4 
(0,5–2,3) 

1,5 
(1,0–2,0) 

Antal svar 1 346 1 570 428 1 530 958 2 916 
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Tabell 338. Andel i procent och konfidensintervall av hur ofta föräldern under de senaste 30 dagarna känt sig utan hopp efter kön, inkomst och totalt 

Känt mig utan hopp Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ingen del av tiden 78,5 
(76,1–80,9) 

72,7 
(70,3–75,2) 

61,5 
(56,6–66,5) 

76,7 
(74,4–78,9) 

83,8 
(81,3–86,2) 

75,5 
(73,8–77,2) 

Liten del av tiden 13,2 
(11,2–15,1) 

16,9 
(14,8–18,9) 

21,3 
(17,2–25,4) 

14,8 
(12,9–16,6) 

11,1 
(8,9–13,2) 

15,1 
(13,7–16,5) 

Viss del av tiden 6,5 
(5,0–7,9) 

8,0 
(6,5–9,5) 

11,1 
(7,9–14,3) 

7,3 
(5,9–8,7) 

4,2 
(2,9–5,5) 

7,3 
(6,2–8,3) 

Mesta delen av tiden 1,6 
(0,8–2,4) 

1,9 
(1,1–2,7) 

5,0 
(2,8–7,3) 

1,0 
(0,5–1,5) 

0,9 
(0,2–1,5) 

1,8 
(1,2–2,3) 

Hela tiden - (a) 0,5 
(0,1–1,0) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Antal svar 1 349 1 553 417 1 529 956 2 902 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 339. Andel i procent och konfidensintervall av hur ofta föräldern under de senaste 30 dagarna känt sig rastlös efter kön, inkomst och totalt 

Känt mig rastlös Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ingen del av tiden 40,9 
(38,1–43,8) 

41,3 
(38,7–44,0) 

43,6 
(38,6–48,7) 

41,9 
(39,3–44,4) 

37,8 
(34,5–41,0) 

41,1 
(39,2–43,1) 

Liten del av tiden 35,7 
(33,0–38,4) 

35,6 
(33,1–38,2) 

27,6 
(23,1–32,1) 

36,4 
(33,9–38,9) 

40,3 
(37,0–43,6) 

35,7 
(33,8–37,5) 

Viss del av tiden 18,6 
(16,4–20,8) 

18,0 
(16,0–20,0) 

18,3 
(14,4–22,2) 

18,1 
(16,1–20,1) 

18,7 
(16,0–21,3) 

18,3 
(16,8–19,8) 

Mesta delen av tiden 4,1 
(2,9–5,3) 

4,0 
(2,8–5,1) 

8,4 
(5,6–11,3) 

3,2 
(2,2–4,1) 

2,6 
(1,4–3,7) 

4,0 
(3,2–4,9) 

Hela tiden 0,7 
(0,1–1,2) 

1,1 
(0,5–1,6) 

2,1 
(0,7–3,5) 

0,5 
(0,1–0,9) 

0,7 
(0,1–1,3) 

0,9 
(0,5–1,3) 

Antal svar 1 339 1 562 420 1 526 955 2 901 
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Tabell 340. Andel i procent och konfidensintervall av hur ofta föräldern under de senaste 30 dagarna känt sig så pass nedstämd att inget kunnat muntra upp dem efter kön, 
inkomst och totalt 

Känt mig nedstämd Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ingen del av tiden 78,4 
(76,1–80,8) 

71,1 
(68,6–73,6) 

63,7 
(58,7–68,6) 

77,1 
(74,9–79,3) 

77,5 
(74,8–80,3) 

74,6 
(72,9–76,3) 

Liten del av tiden 15,4 
(13,3–17,4) 

19,3 
(17,2–21,4) 

19,5 
(15,4–23,5) 

16,3 
(14,4–18,2) 

18,2 
(15,6–20,7) 

17,4 
(15,9–18,9) 

Viss del av tiden 5,2 
(3,8–6,5) 

7,8 
(6,3–9,4) 

13,2 
(9,7–16,8) 

5,5 
(4,3–6,7) 

3,6 
(2,4–4,9) 

6,5 
(5,5–7,6) 

Mesta delen av tiden 0,7 
(0,2–1,2) 

1,7 
(0,9–2,4) 

3,1 
(1,4–4,9) 

0,9 
(0,3–1,4) 

- (a) 1,2 
(0,7–1,7) 

Hela tiden - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,5) 

Antal svar 1 338 1 552 414 1 517 959 2 890 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 341. Andel i procent och konfidensintervall av hur ofta föräldern under de senaste 30 dagarna känt att allt varit ansträngande efter kön, inkomst och totalt 

Känt att allt varit ansträngande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ingen del av tiden 49,2 
(46,4–52,1) 

42,7 
(40,0–45,3) 

42,0 
(36,9–47,0) 

44,0 
(41,3–46,6) 

52,6 
(49,3–56,0) 

45,8 
(43,9–47,8) 

Liten del av tiden 35,4 
(32,7–38,1) 

34,0 
(31,5–36,5) 

27,6 
(23,1–32,1) 

37,8 
(35,2–40,3) 

33,3 
(30,1–36,4) 

34,6 
(32,8–36,5) 

Viss del av tiden 12,0 
(10,1–13,9) 

16,4 
(14,4–18,5) 

20,1 
(15,9–24,2) 

13,8 
(12,0–15,6) 

11,2 
(9,1–13,3) 

14,3 
(12,9–15,7) 

Mesta delen av tiden 2,9 
(1,8–3,9) 

5,4 
(4,1–6,6) 

7,1 
(4,5–9,8) 

3,8 
(2,8–4,9) 

2,6 
(1,5–3,7) 

4,2 
(3,3–5,0) 

Hela tiden 0,5 
(0,1–1,0) 

1,6 
(0,9–2,3) 

3,2 
(1,5–5,0) 

0,6 
(0,2–1,1) 

- (a) 1,1 
(0,6–1,5) 

Antal svar 1 338 1 561 416 1 526 957 2 899 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 342. Andel i procent och konfidensintervall av hur ofta föräldern under de senaste 30 dagarna känt sig värdelös efter kön, inkomst och totalt 

Känt mig värdelös Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ingen del av tiden 78,9 
(76,6–81,3) 

70,8 
(68,3–73,2) 

68,5 
(63,8–73,2) 

74,5 
(72,2–76,8) 

79,8 
(77,1–82,5) 

74,7 
(73,0–76,4) 

Liten del av tiden 13,3 
(11,4–15,2) 

18,9 
(16,8–20,9) 

14,5 
(11,0–18,0) 

17,5 
(15,5–19,5) 

14,7 
(12,4–17,0) 

16,2 
(14,8–17,6) 

Viss del av tiden 6,5 
(5,0–7,9) 

7,7 
(6,2–9,1) 

12,3 
(9,0–15,6) 

6,4 
(5,1–7,7) 

4,7 
(3,2–6,1) 

7,1 
(6,0–8,1) 

Mesta delen av tiden 0,9 
(0,3–1,5) 

1,9 
(1,1–2,7) 

3,5 
(1,5–5,5) 

1,0 
(0,5–1,5) 

0,7 
(0,2–1,3) 

1,4 
(0,9–1,9) 

Hela tiden - (a) 0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,9) 

Antal svar 1 345 1 556 415 1 527 959 2 901 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 343. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med psykisk påfrestning respektive ingen psykisk påfrestning enligt Kessler-6 efter och inkomst och totalt 

Psykisk påfrestning Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inga besvär (0-4)  54,3 
(49,2–59,4) 

69,2 
(66,7–71,6) 

73,6 
(70,6–76,5) 

67,4 
(65,6–69,3) 

Psykiska besvär (5-12)  35,2 
(30,2–40,1) 

27,3 
(24,9–29,6) 

24,3 
(21,4–27,2) 

28,0 
(26,3–29,8) 

Allvarliga psykiska besvär (13-24) 9,5 
(6,5–12,5) 

3,4 
(2,5–4,4) 

2,0 
(1,0–2,9) 

4,2 
(3,4–5,1) 

Antal svar 410 1 517 958 2 885 

 

Tabell 344. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med psykisk påfrestning respektive ingen psykisk påfrestning enligt Kessler-6 efter kön och inkomst 

Psykisk påfrestning Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Inga psykiska besvär (0–4) 63,0 
(54,9–71,1) 

73,2 
(69,7–76,7) 

74,6 
(70,6–78,6) 

72,0 
(69,4–74,6) 

48,6 
(42,1–55,2) 

65,5 
(62,1–68,9) 

72,3 
(67,9–76,7) 

63,2 
(60,6–65,8) 

Psykiska besvär (5–12) 28,7 
(21,1–36,4) 

24,4 
(21,0–27,8) 

23,4 
(19,5–27,3) 

24,8 
(22,3–27,3) 

39,3 
(32,9–45,7) 

29,9 
(26,7–33,2) 

25,3 
(21,1–29,6) 

31,0 
(28,5–33,5) 

Allvarliga psykiska besvär (13–24) 7,5 
(3,1–11,9) 

2,3 
(1,1–3,5) 

2,0 
(0,6–3,3) 

3,0 
(2,0–4,1) 

10,9 
(6,8–14,9) 

4,5 
(3,0–6,0) 

2,0 
(0,6–3,3) 

5,4 
(4,1–6,6) 

Antal svar 151 676 506 1 333 259 841 452 1 552 

 

 



 

288 

Tabell 345. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för totalsumman av Kessler-6 efter inkomst och totalt 

Psykisk påfrestning Låg inkomst Medel inkomst Hög inkomst Totalt 

Medelvärde 5,1 3,8 3,4 4,0 

Standardavvikelse 4,7 3,5 3,1 3,6 

KI 0,5 0,2 0,2 0,2 

Antal svar 410 1 517 958 2 885 

 

Tabell 346. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för totalsumman av Kessler-6 efter kön och inkomst 

Psykisk påfrestning Män 
 låg inkomst 

Män 
 medel inkomst 

Män 
 hög inkomst 

Män  
totalt 

Kvinnor 
 låg inkomst 

Kvinnor 
 medel inkomst 

Kvinnor 
 hög inkomst 

Kvinnor totalt 

Medelvärde 4,3 3,4 3,3 3,5 5,7 4,2 3,5 4,4 

Standardavvikelse 4,3 3,2 3,2 3,4 4,8 3,7 3,0 3,8 

KI 0,7 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 

Antal svar 151 676 506 1 333 259 841 452 1 552 
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Nöjdhet med olika delar i livet 

Tabell 347. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om hur de känner inför arbete eller sysselsättning efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med arbete eller sysselsättning Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 2,2 
(1,3–3,1) 

2,9 
(1,9–3,8) 

6,3 
(3,8–8,9) 

2,1 
(1,4–2,9) 

0,7 
(0,1–1,2) 

2,5 
(1,9–3,2) 

Ganska missnöjd 5,7 
(4,3–7,1) 

5,4 
(4,1–6,7) 

10,8 
(7,5–14,2) 

4,8 
(3,7–5,9) 

3,4 
(2,2–4,6) 

5,6 
(4,6–6,5) 

Ganska nöjd 40,3 
(37,5–43,1) 

39,9 
(37,2–42,5) 

43,3 
(38,1–48,5) 

41,8 
(39,2–44,4) 

34,1 
(30,9–37,2) 

40,1 
(38,1–42,0) 

Mycket nöjd 51,8 
(48,9–54,6) 

51,9 
(49,2–54,6) 

39,5 
(34,4–44,6) 

51,2 
(48,6–53,9) 

61,8 
(58,6–65,1) 

51,8 
(49,9–53,8) 

Antal svar 1 339 1 546 395 1 529 961 2 885 

 

Tabell 348. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med arbete eller sysselsättning efter inkomst och totalt 

Nöjdhet med arbete eller sysselsättning Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 72,4 
(67,9–76,8) 

91,1 
(89,6–92,6) 

95,4 
(94,1–96,8) 

88,4 
(87,1–89,7) 

Antal svar 448 1 557 965 2 970 
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Tabell 349. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med arbete eller sysselsättning efter kön och inkomst 

Nöjdhet med arbete eller sysselsättning Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd 72,0 
(64,8–79,2) 

90,4 
(88,1–92,7) 

95,5 
(93,6–97,5) 

88,7 
(86,8–90,6) 

72,6 
(67,0–78,3) 

91,9 
(89,9–93,8) 

95,3 
(93,4–97,3) 

88,1 
(86,3–89,9) 

Antal svar 168 698 509 1 375 280 859 456 1 595 

 

Tabell 350. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar om hur de känner med sin ekonomi efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med ekonomi Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 3,6 
(2,4–4,8) 

4,4 
(3,2–5,5) 

12,4 
(9,1–15,7) 

2,6 
(1,7–3,4) 

0,6 
(0,1–1,1) 

4,0 
(3,2–4,8) 

Ganska missnöjd 8,7 
(7,0–10,4) 

10,2 
(8,5–12,0) 

21,2 
(17,1–25,3) 

8,6 
(7,1–10,0) 

2,6 
(1,4–3,7) 

9,5 
(8,3–10,7) 

Ganska nöjd 51,9 
(49,1–54,7) 

52,9 
(50,2–55,6) 

50,5 
(45,4–55,5) 

58,5 
(55,9–61,1) 

41,0 
(37,7–44,3) 

52,4 
(50,5–54,3) 

Mycket nöjd 35,8 
(33,2–38,5) 

32,5 
(30,1–34,9) 

15,9 
(12,3–19,5) 

30,4 
(28,0–32,8) 

55,9 
(52,5–59,2) 

34,1 
(32,3–35,9) 

Antal svar 1 360 1 573 427 1 542 964 2 933 
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Tabell 351. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin ekonomi efter kön och inkomst och totalt 

Nöjdhet med ekonomi Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 62,9 
(58,1–67,7) 

87,9 
(86,2–89,7) 

96,6 
(95,3–97,9) 

85,0 
(83,5–86,5) 

Antal svar 448 1 556 966 2 970 

 

Tabell 352. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin ekonomi efter kön och inkomst 

Nöjdhet med ekonomi Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd 63,1 
(55,5–70,7) 

88,2 
(85,6–90,7) 

96,4 
(94,6–98,3) 

86,3 
(84,2–88,4) 

62,8 
(56,7–69,0) 

87,7 
(85,3–90,1) 

96,8 
(94,9–98,6) 

83,8 
(81,7–85,9) 

Antal svar 168 696 510 1 374 280 860 456 1 596 
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Tabell 353. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar om hur föräldrar känner inför sin familj efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med familj Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 1,0 
(0,4–1,6) 

0,7 
(0,3–1,1) 

1,5 
(0,4–2,6) 

0,8 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,8 
(0,5–1,2) 

Ganska missnöjd 1,7 
(0,9–2,5) 

2,4 
(1,5–3,3) 

3,6 
(1,6–5,6) 

1,8 
(1,1–2,5) 

1,5 
(0,7–2,3) 

2,1 
(1,5–2,7) 

Ganska nöjd 17,1 
(15,0–19,2) 

19,0 
(16,9–21,1) 

20,8 
(16,8–24,7) 

17,6 
(15,7–19,6) 

16,8 
(14,3–19,3) 

18,1 
(16,6–19,5) 

Mycket nöjd 80,2 
(78,0–82,4) 

77,9 
(75,7–80,2) 

74,1 
(69,8–78,5) 

79,8 
(77,7–81,9) 

81,2 
(78,6–83,8) 

79,0 
(77,4–80,6) 

Antal svar 1 362 1 583 436 1 546 963 2 945 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 354. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin familj efter inkomst och totalt 

Nöjdhet med familj Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 92,2 
(89,4–94,9) 

96,9 
(95,9–97,8) 

97,8 
(96,8–98,8) 

96,1 
(95,3–96,9) 

Antal svar 448 1 556 965 2 969 
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Tabell 355. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin familj efter kön och inkomst 

Nöjdhet med familj Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd 92,3 
(87,8–96,8) 

97,2 
(96,0–98,5) 

97,5 
(96,1–98,9) 

96,5 
(95,4–97,6) 

92,1 
(88,6–95,5) 

96,5 
(95,2–97,8) 

98,1 
(96,7–99,6) 

95,8 
(94,7–96,9) 

Antal svar 166 696 508 1 370 282 860 457 1 599 

 

Tabell 356. Andel i procent och konfidensintervall av hur föräldern känner sig med sina vänner efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med vänner Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 0,7 
(0,2–1,2) 

1,0 
(0,4–1,6) 

2,5 
(0,8–4,2) 

0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,9 
(0,5–1,3) 

Ganska missnöjd 3,9 
(2,8–5,0) 

2,9 
(1,9–3,8) 

5,5 
(3,2–7,7) 

2,7 
(1,9–3,6) 

3,1 
(1,9–4,2) 

3,4 
(2,6–4,1) 

Ganska nöjd 42,6 
(39,8–45,4) 

35,4 
(32,8–38,0) 

46,2 
(41,1–51,3) 

37,9 
(35,3–40,5) 

35,3 
(32,1–38,5) 

38,9 
(37,0–40,8) 

Mycket nöjd 52,8 
(49,9–55,6) 

60,8 
(58,1–63,4) 

45,8 
(40,7–50,9) 

58,9 
(56,3–61,5) 

61,1 
(57,8–64,4) 

56,9 
(55,0–58,8) 

Antal svar 1 340 1 557 422 1 522 953 2 897 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 357. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sina vänner efter kön och inkomst 

Nöjdhet med vänner Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 86,0 
(82,5–89,4) 

94,6 
(93,4–95,8) 

95,4 
(93,9–96,8) 

93,0 
(92,0–94,0) 

Antal svar 451 1 555 963 2 969 

 

Tabell 358. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sina vänner efter kön och inkomst 

Nöjdhet med vänner Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd 85,0 
(79,3–90,7) 

94,0 
(92,1–95,9) 

94,2 
(92,0–96,3) 

92,5 
(90,9–94,0) 

86,6 
(82,4–90,9) 

95,1 
(93,5–96,6) 

96,8 
(95,1–98,6) 

93,5 
(92,1–94,9) 

Antal svar 170 696 508 1 374 281 859 455 1 595 
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Tabell 359. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av hur föräldrar känner med sin fritid efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med fritid Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 1,0 
(0,4–1,6) 

1,5 
(0,8–2,3) 

2,7 
(1,0–4,3) 

1,0 
(0,5–1,6) 

0,7 
(0,1–1,3) 

1,3 
(0,8–1,8) 

Ganska missnöjd 8,2 
(6,6–9,9) 

8,5 
(7,0–10,0) 

15,6 
(11,9–19,3) 

7,3 
(6,0–8,7) 

5,2 
(3,7–6,7) 

8,4 
(7,3–9,5) 

Ganska nöjd 49,8 
(46,9–52,6) 

49,5 
(46,8–52,2) 

49,0 
(43,9–54,2) 

50,9 
(48,2–53,5) 

47,5 
(44,2–50,8) 

49,6 
(47,7–51,6) 

Mycket nöjd 41,0 
(38,2–43,7) 

40,5 
(37,9–43,1) 

32,7 
(27,8–37,5) 

40,7 
(38,2–43,3) 

46,6 
(43,3–50,0) 

40,7 
(38,8–42,6) 

Antal svar 1 343 1 561 414 1 533 957 2 904 

 

Tabell 360. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av att föräldrar känner sig ganska eller mycket nöjda med sin fritid efter inkomst och totalt 

Nöjdhet med fritid Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 75,4 
(71,1–79,6) 

90,4 
(88,8–91,9) 

93,1 
(91,4–94,8) 

88,0 
(86,7–89,3) 

Antal svar 447 1 553 966 2 966 
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Tabell 361. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av att föräldrar känner sig ganska eller mycket nöjda med sin fritid efter kön och inkomst  

Nöjdhet med fritid Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd  74,1 
(67,2–81,0) 

91,3 
(89,1–93,5) 

91,8 
(89,3–94,4) 

88,5 
(86,7–90,4) 

76,2 
(70,8–81,6) 

89,5 
(87,3–91,7) 

94,7 
(92,4–97,0) 

87,5 
(85,7–89,4) 

Antal svar 165 695 510 1 370 282 858 456 1 596 

 

Tabell 362. Andel i procent och konfidensintervall av hur föräldern känner sig med sin fysiska hälsa efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med fysiska hälsan Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 2,8 
(1,8–3,8) 

5,0 
(3,7–6,2) 

9,7 
(6,7–12,7) 

2,7 
(1,9–3,6) 

2,0 
(1,0–2,9) 

3,9 
(3,1–4,7) 

Ganska missnöjd 17,1 
(15,0–19,3) 

16,1 
(14,2–18,1) 

18,0 
(14,3–21,7) 

17,4 
(15,4–19,3) 

14,0 
(11,6–16,4) 

16,6 
(15,2–18,1) 

Ganska nöjd 53,7 
(50,9–56,6) 

54,4 
(51,8–57,1) 

45,7 
(40,7–50,7) 

56,7 
(54,1–59,3) 

55,1 
(51,7–58,4) 

54,1 
(52,2–56,0) 

Mycket nöjd 26,3 
(23,8–28,8) 

24,4 
(22,1–26,7) 

26,6 
(22,0–31,2) 

23,2 
(21,0–25,4) 

29,0 
(26,0–32,0) 

25,4 
(23,7–27,0) 

Antal svar 1 357 1 571 428 1 541 959 2 928 
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Tabell 363. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin fysiska hälsa efter inkomst och totalt 

Nöjdhet med fysiska hälsan Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 68,9 
(64,4–73,4) 

79,0 
(76,9–81,1) 

83,7 
(81,1–86,2) 

78,1 
(76,5–79,8) 

Antal svar 447 1 555 963 2 965 

 

Tabell 364. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin fysiska hälsa efter kön och inkomst 

Nöjdhet med fysiska hälsan Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 70,9 
(63,9–78,0) 

79,5 
(76,3–82,6) 

83,6 
(80,1–87,1) 

79,2 
(76,9–81,6) 

67,5 
(61,7–73,4) 

78,6 
(75,7–81,5) 

83,8 
(80,1–87,4) 

77,1 
(74,8–79,4) 

Antal svar 166 694 509 1 369 281 861 454 1 596 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 365. Andel i procent och konfidensintervall av hur föräldern känner sig med sin psykiska hälsa efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med psykiska hälsan Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 1,7 
(1,0–2,5) 

3,5 
(2,4–4,6) 

6,8 
(4,2–9,3) 

1,9 
(1,2–2,6) 

1,1 
(0,4–1,8) 

2,7 
(2,0–3,3) 

Ganska missnöjd 9,9 
(8,2–11,6) 

10,9 
(9,2–12,6) 

14,3 
(10,8–17,7) 

9,9 
(8,3–11,4) 

8,5 
(6,6–10,5) 

10,4 
(9,2–11,6) 

Ganska nöjd 43,9 
(41,1–46,7) 

49,0 
(46,3–51,7) 

42,9 
(37,9–47,9) 

48,7 
(46,1–51,3) 

44,7 
(41,4–48,1) 

46,5 
(44,6–48,5) 

Mycket nöjd 44,5 
(41,7–47,4) 

36,6 
(34,0–39,1) 

36,1 
(31,2–41,0) 

39,5 
(37,0–42,1) 

45,7 
(42,3–49,0) 

40,4 
(38,5–42,3) 

Antal svar 1 359 1 571 430 1 539 961 2 930 

 

Tabell 366. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin psykiska hälsa efter inkomst och totalt 

Nöjdhet med psykiska hälsan Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 75,3 
(71,1–79,6) 

87,3 
(85,6–89,0) 

89,8 
(87,7–91,9) 

85,5 
(84,1–86,9) 

Antal svar 448 1 553 966 2 967 
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Tabell 367. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med sin psykiska hälsa efter kön och inkomst 

Nöjdhet med psykiska hälsan Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd  79,5 
(73,1–85,9) 

88,3 
(85,9–90,8) 

90,4 
(87,6–93,2) 

87,4 
(85,5–89,3) 

72,5 
(66,9–78,2) 

86,4 
(84,0–88,8) 

89,1 
(85,9–92,3) 

83,7 
(81,7–85,7) 

Antal svar 166 694 510 1 370 282 859 456 1 597 

 

Tabell 368. Andel i procent och konfidensintervall av hur föräldern känner med livet som helhet efter kön, inkomst och totalt 

Nöjdhet med livet i sin helhet Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Mycket missnöjd 0,4 
(0,1–0,7) 

0,5 
(0,1–1,0) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Ganska missnöjd 4,3 
(3,1–5,5) 

5,0 
(3,8–6,2) 

7,3 
(4,7–10,0) 

4,6 
(3,5–5,6) 

2,9 
(1,7–4,0) 

4,7 
(3,8–5,5) 

Ganska nöjd 48,0 
(45,2–50,8) 

48,2 
(45,5–50,9) 

55,8 
(50,7–60,9) 

48,7 
(46,0–51,3) 

41,1 
(37,9–44,4) 

48,1 
(46,2–50,0) 

Mycket nöjd 47,3 
(44,5–50,1) 

46,3 
(43,6–48,9) 

36,2 
(31,2–41,1) 

46,4 
(43,8–49,0) 

55,5 
(52,2–58,8) 

46,8 
(44,8–48,7) 

Antal svar 1 359 1 563 419 1 540 963 2 922 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 369. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med livet som helhet efter inkomst och totalt 

Nöjdhet med livet i sin helhet Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket nöjd  86,2 
(82,8–89,7) 

94,1 
(92,9–95,3) 

96,4 
(95,1–97,7) 

93,1 
(92,1–94,1) 

Antal svar 446 1 556 966 2 968 

 

Tabell 370. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern känner sig ganska eller mycket nöjd med livet som helhet efter kön och inkomst 

Nöjdhet med livet i sin helhet Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

 Ganska eller mycket nöjd 88,4 
(83,2–93,7) 

94,6 
(92,9–96,4) 

96,5 
(94,7–98,2) 

94,1 
(92,7–95,5) 

84,8 
(80,2–89,3) 

93,6 
(92,0–95,3) 

96,3 
(94,4–98,2) 

92,1 
(90,6–93,6) 

Antal svar 165 696 510 1 371 281 860 456 1 597 
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Tabell 371. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern under de senaste 12 månaderna har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, 
räkningar eller liknande efter kön och inkomst 

Svårigheter med löpande utgifter Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Vet inte 4,3 
(0,8–7,9) 

- (a) - (a) 1,1 
(0,4–1,8) 

5,7 
(2,7–8,8) 

1,4 
(0,5–2,3) 

- (a) 2,2 
(1,4–3,1) 

Nej 72,9 
(65,9–80,0) 

89,7 
(87,2–92,2) 

96,3 
(94,4–98,2) 

88,7 
(86,8–90,7) 

64,3 
(58,3–70,4) 

88 
(85,6–90,4) 

97,7 
(96,1–99,3) 

84,5 
(82,4–86,6) 

Ja, vid ett tillfälle 9,4 
(4,6–14,2) 

5,6 
(3,7–7,5) 

2,2 
(0,7–3,6) 

5,2 
(3,9–6,6) 

15 
(10,4–19,5) 

5,5 
(3,8–7,2) 

- (a) 6,7 
(5,3–8,2) 

Ja, vid flera tillfällen 13,3 
(8,1–18,5) 

4,3 
(2,6–6,0) 

1,0 
(0,1–1,9) 

4,9 
(3,6–6,2) 

15 
(10,5–19,5) 

5,2 
(3,6–6,8) 

- (a) 6,5 
(5,1–7,9) 

Antal svar 167 693 509 1 369 281 858 455 1 594 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 372. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern under de senaste 12 månaderna har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, 
räkningar eller liknande efter inkomst och totalt 

Svårigheter med löpande utgifter Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,2 
(2,9–7,5) 

0,9 
(0,4–1,5) 

0,6 
(0,0–1,1) 

1,7 
(1,1–2,3) 

Nej 67,8 
(63,2–72,4) 

88,8 
(87,1–90,5) 

96,9 
(95,7–98,2) 

86,5 
(85,1–88,0) 

Ja, vid ett tillfälle 12,7 
(9,4–16,0) 

5,5 
(4,3–6,8) 

1,6 
(0,7–2,6) 

6,0 
(5,0–7,0) 

Ja, vid flera tillfällen 14,3 
(10,9–17,7) 

4,7 
(3,6–5,9) 

0,9 
(0,2–1,5) 

5,7 
(4,8–6,7) 

Antal svar 448 1 551 964 2 963 
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Alkoholkonsumtion 

Tabell 373. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av hur ofta de har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna bland män, kvinnor och totalt 

Hur ofta jag har druckit alkohol Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Aldrig 20,4 
(17,9–22,9) 

26,2 
(23,7–28,8) 

23,4 
(21,6–25,2) 

1 gång per månad eller mer sällan 19,3 
(17,0–21,6) 

25,3 
(23,0–27,6) 

22,4 
(20,8–24,0) 

2–4 gånger per månad 36,7 
(34,0–39,3) 

30,6 
(28,2–33,0) 

33,5 
(31,7–35,3) 

2–3 gånger per vecka 19,6 
(17,5–21,8) 

15,6 
(13,9–17,4) 

17,6 
(16,2–19,0) 

4 gånger per vecka eller mer 4,0 
(2,9–5,0) 

2,2 
(1,5–3,0) 

3,1 
(2,4–3,7) 

Antal svar 1 363 1 573 2 936 
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Tabell 374. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger hur många ”glas” de drack en typisk dag då de drack alkohol under de senaste 12 
månaderna efter kön och totalt 

Hur många “glas” jag drack en typisk dag Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte/Har inte fått frågan 21,0 
(18,5–23,5) 

26,6 
(24,0–29,1) 

23,9 
(22,1–25,7) 

1-2 glas 41,2 
(38,5–44,0) 

53,4 
(50,7–56,1) 

47,5 
(45,6–49,4) 

3-4 glas 28,5 
(26,0–31,0) 

16,7 
(14,7–18,6) 

22,4 
(20,8–24,0) 

5-6 glas 6,6 
(5,2–8,0) 

2,9 
(2,0–3,8) 

4,7 
(3,9–5,5) 

7-9 glas 2,1 
(1,2–2,9) 

0,4 
(0,1–0,7) 

1,2 
(0,8–1,7) 

10 eller fler 0,6 
(0,1–1,0) 

- (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Antal svar 1 361 1 570 2 931 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 375. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger hur ofta de drack sex ”glas” eller fler vid ett och samma tillfälle under de senaste 12 
månaderna efter kön och totalt 

Hur ofta jag drack sex ”glas” Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte/Har inte fått frågan 21,2 
(18,7–23,7) 

26,9 
(24,4–29,4) 

24,1 
(22,3–25,9) 

Aldrig 29,4 
(26,9–32,0) 

50,6 
(47,9–53,3) 

40,3 
(38,4–42,2) 

Mer sällan än en gång i månaden 37,2 
(34,6–39,9) 

18,8 
(16,8–20,8) 

27,8 
(26,0–29,5) 

Varje månad 8,4 
(6,9–9,9) 

2,4 
(1,6–3,2) 

5,3 
(4,5–6,1) 

Varje vecka 3,5 
(2,5–4,5) 

1,1 
(0,6–1,7) 

2,3 
(1,7–2,9) 

Dagligen eller nästan varje dag - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 1 360 1 570 2 930 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 376. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av riskkonsumtion av alkohol för kvinnor uppdelat på inkomst och totalt 

Riskkonsumtion av alkohol Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ja 3,4 
(1,3–5,6) 

7,4 
(5,6–9,2) 

13,0 
(9,6–16,3) 

7,7 
(6,3–9,0) 

Antal svar 281 854 453 1 588 

 

Tabell 377. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av riskkonsumtion av alkohol för män uppdelat på inkomst och totalt 

Riskkonsumtion av alkohol Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Ja - (a) 11,7 
(9,3–14,2) 

16,6 
(13,1–20,2) 

11,6 
(9,8–13,3) 

Antal svar 169 692 510 1 371 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 378. Medelvärde, standardavvikelse, konfidensintervall och antal svar av totalsumman för AUDIT-C uppdelat på män totalt kvinnor totalt inkomst bland respektive 
kön samt män och kvinnor totalt 

Totalsumma AUDIT-C Män 
 låg inkomst 

Män 
 medel inkomst 

Män 
 hög inkomst 

Män  
totalt 

Kvinnor 
 låg inkomst 

Kvinnor 
 medel inkomst 

Kvinnor 
 hög inkomst 

Kvinnor totalt Totalt 

Medelvärde 1,1 2,9 3,6 2,8 0,9 2,0 2,8 1,9 2,3 

Standardavvikelse 1,9 2,1 2,0 2,2 1,5 1,7 1,6 1,7 2,0 

Konfidensintervall 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

Antal svar 169 692 510 1 371 281 854 453 1 588 2 959 
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Föräldrarnas uppfattning av deras tonårings vanor av ANTS och dataspel 

Tabell 379. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras tonåring har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och 
totalt 

Min tonåring har druckit alkohol  Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 5,8 
(4,5–7,2) 

5,1 
(4,0–6,3) 

4,9 
(2,8–7,0) 

6,0 
(4,8–7,3) 

4,7 
(3,3–6,2) 

5,5 
(4,6–6,4) 

Nej 43,3 
(40,5–46,2) 

47,8 
(45,1–50,4) 

69,9 
(65,4–74,3) 

42,4 
(39,8–45,0) 

33,0 
(29,8–36,1) 

45,6 
(43,7–47,6) 

Ja, men sällan 35,7 
(33,1–38,4) 

32,2 
(29,7–34,6) 

17,9 
(14,3–21,5) 

36,3 
(33,8–38,8) 

41,7 
(38,4–45,0) 

33,9 
(32,1–35,7) 

Ja, ibland 13,7 
(11,9–15,6) 

14,0 
(12,2–15,8) 

6,9 
(4,4–9,3) 

14,1 
(12,3–15,9) 

19,0 
(16,4–21,6) 

13,9 
(12,6–15,2) 

Ja, ofta 1,3 
(0,7–2,0) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 1,1 
(0,6–1,7) 

1,6 
(0,8–2,5) 

1,1 
(0,7–1,5) 

Antal svar 1 359 1 583 444 1 541 957 2 942 

(a) För få svar för att publicera andelarna för respektive svar, 
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Tabell 380. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras tonåring har druckit sig berusad under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst 
och totalt 

Min tonåring har druckit sig berusad Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,0 
(5,2–8,8) 

8,2 
(6,2–10,1) 

6,1 
(2,3–9,9) 

7,1 
(5,4–8,8) 

9,2 
(6,8–11,6) 

7,6 
(6,3–8,9) 

Nej 40,7 
(37,1–44,3) 

43,8 
(40,2–47,4) 

63,5 
(56,1–70,9) 

41,0 
(37,6–44,5) 

34,3 
(30,3–38,2) 

42,2 
(39,7–44,8) 

Ja, men sällan 42,4 
(38,8–45,9) 

36,9 
(33,5–40,3) 

24,3 
(17,9–30,6) 

41,3 
(37,9–44,8) 

43,8 
(39,7–47,9) 

39,6 
(37,2–42,1) 

Ja, ibland 9,3 
(7,2–11,3) 

10,5 
(8,3–12,7) 

6,1 
(2,3–9,9) 

9,7 
(7,7–11,7) 

12,0 
(9,3–14,8) 

9,9 
(8,4–11,4) 

Ja, ofta 0,7 
(0,1–1,3) 

0,6 
(0,0–1,2) 

- (a) 0,8 
(0,1–1,5) 

- (a) 0,7 
(0,2–1,1) 

Antal svar 810 864 178 879 617 1 674 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 381. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras tonåring har rökt cigaretter eller e-cigaretter under de senaste 12 månaderna efter 
kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har rökt cigaretter eller e-cigaretter Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,3 
(8,7–11,9) 

11,3 
(9,7–12,9) 

6,8 
(4,4–9,2) 

10,9 
(9,3–12,5) 

13,8 
(11,5–16,1) 

10,8 
(9,7–12,0) 

Nej 80,3 
(78,1–82,5) 

78,6 
(76,4–80,8) 

80,6 
(76,7–84,5) 

80,0 
(77,9–82,1) 

77,2 
(74,4–80,1) 

79,4 
(77,9–81,0) 

Ja, men sällan 6,4 
(5,0–7,8) 

6,6 
(5,2–8,0) 

8,3 
(5,5–11,1) 

5,9 
(4,7–7,1) 

6,4 
(4,7–8,1) 

6,5 
(5,5–7,5) 

Ja, ibland 1,8 
(1,1–2,6) 

1,9 
(1,2–2,7) 

3,3 
(1,5–5,0) 

1,6 
(0,9–2,2) 

1,5 
(0,7–2,2) 

1,9 
(1,4–2,4) 

Ja, ofta 1,2 
(0,5–1,8) 

1,5 
(0,8–2,2) 

- (a) 1,5 
(0,8–2,2) 

1,2 
(0,4–1,9) 

1,3 
(0,9–1,8) 

Antal svar 1 358 1 580 442 1 539 957 2 938 

 (a) För få svar för att publicera andelarna för respektive svar, 
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Tabell 382. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras tonåring har snusat under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har snusat Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,8 
(7,3–10,4) 

9,2 
(7,7–10,6) 

5,8 
(3,5–8,1) 

9,2 
(7,7–10,7) 

11,2 
(9,1–13,2) 

9,0 
(7,9–10,1) 

Nej 75,6 
(73,2–78,0) 

76,2 
(74,0–78,5) 

81,0 
(77,1–84,8) 

75,8 
(73,5–78,0) 

72,3 
(69,3–75,3) 

75,9 
(74,3–77,6) 

Ja, men sällan 4,9 
(3,7–6,2) 

5,5 
(4,3–6,8) 

5,4 
(3,2–7,6) 

5,1 
(3,9–6,3) 

5,5 
(4,0–7,0) 

5,2 
(4,4–6,1) 

Ja, ibland 4,7 
(3,5–5,9) 

2,5 
(1,7–3,3) 

3,2 
(1,5–4,9) 

3,4 
(2,5–4,4) 

4,2 
(2,8–5,6) 

3,6 
(2,9–4,3) 

Ja, ofta 5,9 
(4,5–7,2) 

6,6 
(5,3–7,9) 

4,7 
(2,6–6,7) 

6,6 
(5,2–7,9) 

6,9 
(5,1–8,7) 

6,3 
(5,3–7,2) 

Antal svar 1 360 1 579 442 1 541 956 2 939 
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Tabell 383. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras tonåring har brukar cannabis under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och 
totalt 

Min tonåring har brukat cannabis Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 8,8 
(7,3–10,4) 

7,3 
(5,9–8,6) 

5,1 
(3,0–7,1) 

7,7 
(6,3–9,1) 

11,0 
(8,9–13,1) 

8,0 
(7,0–9,0) 

Nej 89,7 
(88,0–91,4) 

91,7 
(90,2–93,1) 

93,8 
(91,6–96,1) 

90,8 
(89,4–92,3) 

87,9 
(85,8–90,1) 

90,7 
(89,6–91,8) 

Ja, men sällan 0,9 
(0,4–1,5) 

0,7 
(0,3–1,1) 

- (a) 1,0 
(0,5–1,5) 

- (a) 0,8 
(0,5–1,1) 

Ja, ibland 0,4 
(0,1–0,7) 

- (a) - (a) - (a) 0,6 
(0,1–1,1) 

0,3 
(0,1–0,5) 

Ja, ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 360 1 583 443 1 542 958 2 943 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 384. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar som uppger om deras tonåring har brukat annan narkotika än cannabis under de senaste 12 månaderna efter 
kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har brukat annan narkotika än cannabis Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,9 
(6,4–9,4) 

6,3 
(5,0–7,6) 

4,9 
(2,8–7,0) 

7,0 
(5,6–8,3) 

9,1 
(7,1–11,0) 

7,1 
(6,1–8,0) 

Nej 91,4 
(89,8–92,9) 

93,0 
(91,6–94,3) 

94,3 
(92,1–96,6) 

92,4 
(91,0–93,8) 

90,1 
(88,1–92,1) 

92,2 
(91,2–93,2) 

Ja, men sällan 0,4 
(0,0–0,8) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Ja, ibland - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Ja, ofta - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Antal svar 1 357 1 582 441 1 540 958 2 939 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 385. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat om pengar inklusive respektive exklusive lotter efter 
kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har spelat om pengar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ja 35,8 
(33,2–38,5) 

47,7 
(45,1–50,4) 

27,9 
(23,5–32,2) 

44,3 
(41,7–46,9) 

48,4 
(45,1–51,8) 

42,0 
(40,1–43,9) 

Ja, exklusive lotter 22,3 
(20,0–24,6) 

28,4 
(26,0–30,8) 

17,3 
(13,5–21,0) 

27,0 
(24,7–29,3) 

28,8 
(25,8–31,9) 

25,5 
(23,8–27,1) 

Antal svar 1 362 1 586 445 1 544 959 2 948 

 

Tabell 386. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat bingo efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har spelat bingo Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,0 
(10,2–13,9) 

6,0 
(4,8–7,3) 

7,9 
(5,2–10,7) 

8,4 
(7,0–9,9) 

10,7 
(8,6–12,8) 

8,9 
(7,8–10,0) 

Ja 7,5 
(6,0–9,0) 

14,6 
(12,7–16,5) 

7,6 
(5,1–10,1) 

13,1 
(11,3–14,9) 

9,8 
(7,8–11,9) 

11,2 
(9,9–12,4) 

Nej 80,4 
(78,2–82,7) 

79,4 
(77,3–81,6) 

84,5 
(80,9–88,0) 

78,4 
(76,3–80,6) 

79,5 
(76,7–82,2) 

79,9 
(78,3–81,5) 

Antal svar 1 354 1 582 439 1 540 957 2 936 
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Tabell 387. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat på lotterier efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har spelat på lotterier Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 16,5 
(14,4–18,5) 

9,1 
(7,5–10,6) 

7,6 
(5,0–10,2) 

13,1 
(11,3–14,9) 

15,6 
(13,2–18,1) 

12,6 
(11,4–13,9) 

Ja 25,5 
(23,1–28,0) 

36,4 
(33,8–38,9) 

18,7 
(15,0–22,4) 

34,1 
(31,6–36,5) 

34,8 
(31,6–38,0) 

31,1 
(29,4–32,9) 

Nej 58,0 
(55,2–60,8) 

54,6 
(52,0–57,2) 

73,7 
(69,4–77,9) 

52,8 
(50,2–55,4) 

49,6 
(46,2–52,9) 

56,2 
(54,3–58,1) 

Antal svar 1 361 1 585 444 1 543 959 2 946 

 

Tabell 388. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat sportspel eller vadhållning efter kön, inkomst och totalt  

Min tonåring har spelat på sportspel eller vadhållning Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 13,3 
(11,4–15,2) 

8,2 
(6,7–9,6) 

7,4 
(4,8–10,1) 

10,5 
(8,9–12,1) 

13,4 
(11,1–15,7) 

10,6 
(9,5–11,8) 

Ja 6,4 
(5,1–7,8) 

5,3 
(4,1–6,5) 

4,3 
(2,2–6,3) 

5,7 
(4,5–6,9) 

7,4 
(5,6–9,2) 

5,9 
(5,0–6,8) 

Nej 80,3 
(78,1–82,5) 

86,5 
(84,7–88,3) 

88,3 
(85,0–91,6) 

83,7 
(81,8–85,7) 

79,2 
(76,5–82,0) 

83,5 
(82,1–84,9) 

Antal svar 1 359 1 582 441 1 542 958 2 941 
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Tabell 389. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat på hästar efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har spelat på hästar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 10,3 
(8,6–12,0) 

6,0 
(4,7–7,3) 

7,1 
(4,4–9,7) 

7,8 
(6,4–9,2) 

9,4 
(7,4–11,4) 

8,1 
(7,0–9,1) 

Ja 1,0 
(0,4–1,6) 

0,8 
(0,4–1,2) 

- (a) 0,9 
(0,4–1,3) 

1,0 
(0,3–1,7) 

0,9 
(0,5–1,3) 

Nej 88,7 
(86,9–90,5) 

93,2 
(91,9–94,5) 

92,0 
(89,3–94,8) 

91,3 
(89,9–92,8) 

89,6 
(87,6–91,7) 

91,0 
(89,9–92,2) 

Antal svar 1 358 1 583 442 1 540 959 2 941 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 390. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat på spelautomater eller kasinospel efter kön, inkomst och 
totalt 

Min tonåring har spelat på spelautomater eller kasinospel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,3 
(10,4–14,1) 

7,6 
(6,2–9,0) 

7,9 
(5,1–10,6) 

9,8 
(8,2–11,3) 

11,6 
(9,4–13,7) 

9,8 
(8,7–11,0) 

Ja 1,2 
(0,6–1,9) 

1,6 
(1,0–2,2) 

- (a) 1,4 
(0,7–2,0) 

1,9 
(1,0–2,8) 

1,4 
(1,0–1,8) 

Nej 86,5 
(84,6–88,4) 

90,8 
(89,3–92,4) 

91,2 
(88,4–94,1) 

88,9 
(87,2–90,5) 

86,5 
(84,2–88,8) 

88,8 
(87,5–90,0) 

Antal svar 1 358 1 584 442 1 542 958 2 942 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 391. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat poker efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har spelat poker med pengar som insats Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 12,3 
(10,4–14,1) 

9,0 
(7,5–10,5) 

8,2 
(5,4–11,1) 

9,9 
(8,4–11,5) 

13,8 
(11,5–16,2) 

10,6 
(9,4–11,8) 

Ja 3,7 
(2,7–4,7) 

2,9 
(2,0–3,7) 

1,2 
(0,2–2,2) 

3,4 
(2,4–4,3) 

4,7 
(3,2–6,1) 

3,3 
(2,6–3,9) 

Nej 84,0 
(82,0–86,1) 

88,1 
(86,5–89,8) 

90,6 
(87,6–93,6) 

86,7 
(85,0–88,5) 

81,5 
(78,9–84,1) 

86,2 
(84,9–87,5) 

Antal svar 1 354 1 584 440 1 540 958 2 938 

 

Tabell 392. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har spelat annat spel efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har spelat annat spel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 27,9 
(25,4–30,4) 

25,1 
(22,8–27,4) 

16,2 
(12,6–19,9) 

28,1 
(25,7–30,4) 

31,1 
(28,0–34,2) 

26,5 
(24,8–28,1) 

Ja 8,7 
(7,1–10,3) 

10,3 
(8,7–11,8) 

6,8 
(4,3–9,2) 

10,1 
(8,5–11,7) 

10,5 
(8,5–12,4) 

9,5 
(8,4–10,6) 

Nej 63,4 
(60,7–66,1) 

64,6 
(62,1–67,1) 

77,0 
(72,9–81,2) 

61,8 
(59,3–64,3) 

58,4 
(55,2–61,7) 

64,0 
(62,2–65,9) 

Antal svar 1 356 1 582 439 1 540 959 2 938 
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Tabell 393. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppskattar hur många timmar i veckan som deras tonåring spelar dataspel i genomsnitt efter 
kön, inkomst och totalt 

Antal timmar som min tonåring spelar dataspel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 7,3 
(5,8–8,8) 

6,2 
(4,9–7,6) 

8,9 
(6,0–11,8) 

6,2 
(4,9–7,5) 

6,2 
(4,5–7,9) 

6,8 
(5,7–7,8) 

0 21,7 
(19,3–24,0) 

26,4 
(24,1–28,8) 

24,9 
(20,5–29,3) 

24,5 
(22,2–26,8) 

22,8 
(20,0–25,6) 

24,1 
(22,5–25,8) 

1-7 33,7 
(31,0–36,4) 

32,5 
(30,0–35,0) 

34,5 
(29,7–39,2) 

32,2 
(29,8–34,7) 

33,9 
(30,7–37,1) 

33,1 
(31,3–34,9) 

8-20 25,3 
(22,9–27,8) 

22,9 
(20,7–25,1) 

22,1 
(18,0–26,1) 

23,9 
(21,6–26,1) 

26,2 
(23,3–29,2) 

24,1 
(22,5–25,7) 

21-30 8,5 
(7,0–10,0) 

7,3 
(6,0–8,6) 

5,9 
(3,7–8,1) 

8,7 
(7,3–10,2) 

7,7 
(6,0–9,4) 

7,9 
(6,9–8,9) 

31 eller mer 3,4 
(2,4–4,5) 

4,6 
(3,5–5,7) 

3,8 
(2,0–5,6) 

4,5 
(3,4–5,6) 

3,2 
(2,0–4,4) 

4,0 
(3,3–4,8) 

Antal svar 1 361 1 579 439 1 542 959 2 940 
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Tabell 394. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har köpt lootlådor under de senaste 12 månaderna efter kön, 
inkomst och totalt 

Min tonåring har köpt lootlådor Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 16,2 
(14,2–18,2) 

16,8 
(14,8–18,7) 

10,4 
(7,5–13,3) 

17,2 
(15,3–19,2) 

19,8 
(17,2–22,5) 

16,5 
(15,1–17,9) 

Nej 46,2 
(43,4–49,1) 

43,6 
(40,9–46,2) 

49,7 
(44,7–54,7) 

43,6 
(41,0–46,2) 

43,7 
(40,4–47,1) 

44,9 
(42,9–46,8) 

Ja 8,5 
(6,9–10,0) 

6,9 
(5,6–8,2) 

6,2 
(3,9–8,5) 

8,4 
(6,9–9,9) 

7,2 
(5,5–9,0) 

7,7 
(6,6–8,7) 

Har inte fått frågan 29,1 
(26,5–31,7) 

32,7 
(30,2–35,3) 

33,8 
(29,0–38,5) 

30,8 
(28,3–33,2) 

29,2 
(26,1–32,3) 

31,0 
(29,2–32,8) 

Antal svar 1 357 1 574 439 1 540 952 2 931 
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Tabell 395. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har deltagit i handel eller spel med skins, som Coin-Flip eller skin-
roulett under de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har deltagit i handel eller spel med skins Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 14,1 
(12,2–15,9) 

13,4 
(11,7–15,2) 

8,8 
(6,1–11,4) 

14,1 
(12,3–15,8) 

17,0 
(14,5–19,5) 

13,7 
(12,5–15,0) 

Nej 49,6 
(46,8–52,5) 

47,6 
(44,9–50,2) 

52,3 
(47,3–57,3) 

47,9 
(45,3–50,5) 

47,0 
(43,7–50,4) 

48,6 
(46,6–50,5) 

Ja 7,2 
(5,8–8,7) 

6,3 
(5,0–7,6) 

5,1 
(3,0–7,3) 

7,3 
(5,9–8,6) 

6,9 
(5,2–8,6) 

6,7 
(5,8–7,7) 

Har inte fått frågan 29,1 
(26,5–31,7) 

32,7 
(30,2–35,3) 

33,8 
(29,0–38,5) 

30,8 
(28,4–33,2) 

29,1 
(26,0–32,2) 

31,0 
(29,1–32,8) 

Antal svar 1 357 1 575 439 1 538 955 2 932 
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Tabell 396. Andel i procent, konfidensintervall och antal svar av föräldrar som uppger om deras tonåring har följt strömmat material med casino, slots eller gambling under 
de senaste 12 månaderna efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring har följt strömmat material Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 16,8 
(14,7–18,9) 

12,8 
(11,1–14,6) 

11,2 
(8,2–14,3) 

14,9 
(13,1–16,8) 

17,1 
(14,6–19,6) 

14,7 
(13,4–16,1) 

Nej 82,1 
(80,0–84,2) 

86,2 
(84,4–88,0) 

88,3 
(85,2–91,4) 

84,1 
(82,2–86,0) 

81,3 
(78,7–83,9) 

84,2 
(82,8–85,6) 

Ja 1,1 
(0,5–1,6) 

1,0 
(0,5–1,4) 

- (a) 0,9 
(0,5–1,4) 

1,6 
(0,8–2,5) 

1,0 
(0,7–1,4) 

Antal svar 1 354 1 574 435 1 538 955 2 928 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Föräldrarnas attityd till sin tonårings potentiella ANTS-vanor 

Tabell 397. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring skulle dricka alkohol efter kön, inkomst och totalt 

Attityd till alkoholkonsumtion Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,1 
(1,2–3,1) 

2,6 
(1,7–3,6) 

6,9 
(4,2–9,5) 

1,6 
(0,9–2,3) 

- (a) 2,4 
(1,7–3,1) 

Mycket negativ 24,3 
(21,8–26,8) 

30,4 
(27,9–32,9) 

46,3 
(41,4–51,3) 

24,7 
(22,4–26,9) 

18,3 
(15,7–20,8) 

27,5 
(25,7–29,2) 

Ganska negativ 31,8 
(29,2–34,4) 

34,7 
(32,2–37,2) 

23,6 
(19,5–27,7) 

35,9 
(33,4–38,4) 

35,5 
(32,3–38,6) 

33,3 
(31,5–35,1) 

Varken positiv eller negativ 38,1 
(35,4–40,8) 

29,9 
(27,5–32,3) 

20,0 
(16,1–23,9) 

35,2 
(32,7–37,7) 

41,9 
(38,6–45,2) 

33,8 
(32,0–35,7) 

Ganska positiv 3,1 
(2,3–4,0) 

1,9 
(1,2–2,6) 

- (a) 2,4 
(1,6–3,2) 

3,9 
(2,6–5,1) 

2,5 
(2,0–3,1) 

Mycket positiv 0,5 
(0,0–1,0) 

0,5 
(0,1–0,9) 

2,1 
(0,6–3,6) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Antal svar 1 364 1 588 445 1 546 961 2 952 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 398. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella alkoholkonsumerande efter inkomst och totalt 

Attityd till alkoholkonsumtion Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 69,9 
(65,4–74,5) 

60,6 
(58,0–63,2) 

53,7 
(50,4–57,1) 

60,7 
(58,9–62,6) 

Antal svar 445 1 546 961 2 952 

 

Tabell 399. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella alkoholkonsumerande efter kön och inkomst 

Attityd till alkoholkonsumtion Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 71,0 
(63,8–78,2) 

56,3 
(52,4–60,1) 

47,2 
(42,6–51,8) 

56,1 
(53,3–58,9) 

69,2 
(63,3–75,1) 

64,6 
(61,1–68,0) 

61,8 
(57,1–66,6) 

65,0 
(62,5–67,6) 

Antal svar 166 692 506 1 364 279 854 455 1 588 
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Tabell 400. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring skulle dricka sig berusad efter kön, inkomst och totalt 

Attityd till berusningsdrickande Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,8 
(0,9–2,7) 

2,8 
(1,8–3,9) 

7,6 
(4,8–10,4) 

1,3 
(0,7–2,0) 

- (a) 2,3 
(1,6–3,0) 

Mycket negativ 48,9 
(46,0–51,7) 

60,6 
(58,0–63,2) 

67,3 
(62,7–72,0) 

54,0 
(51,4–56,6) 

47,1 
(43,8–50,5) 

54,9 
(53,0–56,9) 

Ganska negativ 33,1 
(30,5–35,7) 

26,8 
(24,5–29,1) 

16,5 
(12,9–20,0) 

31,6 
(29,2–34,1) 

36,5 
(33,3–39,7) 

29,8 
(28,1–31,6) 

Varken positiv eller negativ 15,5 
(13,4–17,5) 

9,1 
(7,6–10,7) 

7,2 
(4,6–9,7) 

12,4 
(10,6–14,1) 

15,7 
(13,2–18,2) 

12,2 
(10,9–13,4) 

Ganska positiv 0,8 
(0,4–1,3) 

- (a) - (a) 0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 0,6 
(0,3–0,8) 

Mycket positiv - (a) 0,4 
(0,0–0,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 1 360 1 582 440 1 541 961 2 942 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 401. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella berusningsdrickande efter inkomst och totalt 

Attityd till berusningsdrickande Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ  83,8 
(80,1–87,6) 

85,7 
(83,8–87,6) 

83,6 
(81,1–86,2) 

84,8 
(83,3–86,2) 

Antal svar 440 1 541 961 2 942 
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Tabell 402. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella berusningsdrickande efter kön och inkomst 

Attityd till berusningsdrickande Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 82,9 
(76,8–89,1) 

83,1 
(80,2–86,1) 

79,2 
(75,4–83,0) 

81,9 
(79,8–84,1) 

84,4 
(79,7–89,1) 

88,0 
(85,6–90,4) 

89,1 
(86,0–92,2) 

87,4 
(85,6–89,3) 

Antal svar 164 690 506 1 360 276 851 455 1 582 

 

Tabell 403. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring röker cigarretter efter kön, inkomst och totalt 

Attityd till cigarrettrökning Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,5 
(0,7–2,3) 

2,0 
(1,2–2,9) 

5,5 
(3,1–7,9) 

1,1 
(0,5–1,7) 

- (a) 1,8 
(1,2–2,4) 

Mycket negativ 81,0 
(78,7–83,2) 

81,9 
(79,7–84,1) 

72,1 
(67,6–76,6) 

82,7 
(80,7–84,8) 

86,2 
(83,8–88,5) 

81,4 
(79,9–83,0) 

Ganska negativ 14,4 
(12,4–16,4) 

13,0 
(11,1–14,8) 

16,7 
(13,0–20,4) 

13,4 
(11,6–15,3) 

11,7 
(9,5–13,9) 

13,7 
(12,3–15,0) 

Varken positiv eller negativ 2,9 
(1,9–4,0) 

2,6 
(1,7–3,5) 

4,3 
(2,2–6,3) 

2,6 
(1,7–3,5) 

1,9 
(0,9–2,9) 

2,8 
(2,1–3,5) 

Ganska positiv - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Mycket positiv - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,4) 

Antal svar 1 363 1 583 443 1 542 961 2 946 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 404. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella cigarettrökande efter inkomst och totalt 

Attityd till cigarrettrökning Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 88,8 
(85,6–92,0) 

96,1 
(95,1–97,2) 

97,9 
(96,8–99,0) 

95,1 
(94,2–96,0) 

Antal svar 443 1 542 961 2 946 

 

Tabell 405. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella rökande av cigaretter efter kön och inkomst 

Attityd till cigarrettrökning Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 91,5 
(87,0–96,1) 

95,5 
(93,7–97,2) 

97,3 
(95,6–98,9) 

95,3 
(94,0–96,6) 

86,9 
(82,5–91,3) 

96,7 
(95,4–98,1) 

98,7 
(97,3–100,0) 

94,9 
(93,5–96,2) 

Antal svar 165 692 506 1 363 278 850 455 1 583 
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Tabell 406. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring skulle snusa efter kön, inkomst och totalt 

Attityd till snusning Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,7 
(0,9–2,6) 

2,2 
(1,2–3,1) 

6,8 
(4,2–9,5) 

0,9 
(0,4–1,5) 

- (a) 1,9 
(1,3–2,6) 

Mycket negativ 58,8 
(56,0–61,6) 

67,7 
(65,2–70,3) 

63,3 
(58,5–68,1) 

63,0 
(60,4–65,5) 

64,5 
(61,3–67,7) 

63,4 
(61,6–65,3) 

Ganska negativ 28,5 
(26,0–31,0) 

22,7 
(20,4–24,9) 

20,0 
(16,1–23,8) 

27,2 
(24,8–29,5) 

26,3 
(23,3–29,2) 

25,5 
(23,8–27,1) 

Varken positiv eller negativ 10,6 
(8,8–12,3) 

6,6 
(5,2–8,0) 

8,2 
(5,4–10,9) 

8,5 
(7,0–10,0) 

8,9 
(6,9–10,9) 

8,5 
(7,4–9,7) 

Ganska positiv - (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) 0,4 
(0,1–0,6) 

Mycket positiv - (a) 0,4 
(0,0–0,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 1 362 1 580 443 1 539 960 2 942 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 407. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella snusande efter inkomst och totalt 

Attityd till snusning Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ  83,3 
(79,5–87,1) 

90,1 
(88,5–91,7) 

90,8 
(88,7–92,8) 

88,9 
(87,6–90,2) 

Antal svar 443 1 539 960 2 942 
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Tabell 408. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella snusande efter kön och inkomst 

Attityd till snusning Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 84,2 
(78,4–90,1) 

87,7 
(85,1–90,4) 

88,2 
(85,1–91,2) 

87,3 
(85,3–89,2) 

82,6 
(77,6–87,6) 

92,3 
(90,3–94,3) 

94,0 
(91,5–96,5) 

90,4 
(88,7–92,1) 

Antal svar 166 690 506 1 362 277 849 454 1 580 

 

Tabell 409. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring skulle bruka cannabis efter kön, inkomst och totalt 

Attityd till cannabisbruk Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,9 
(1,0–2,8) 

2,2 
(1,2–3,1) 

7,2 
(4,5–9,9) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 2,0 
(1,4–2,7) 

Mycket negativ 90,7 
(89,0–92,4) 

93,4 
(92,0–94,9) 

85,2 
(81,7–88,8) 

93,9 
(92,6–95,2) 

93,8 
(92,1–95,4) 

92,1 
(91,0–93,2) 

Ganska negativ 5,5 
(4,3–6,7) 

3,0 
(2,1–4,0) 

4,9 
(2,8–6,9) 

3,6 
(2,7–4,6) 

5,0 
(3,5–6,6) 

4,2 
(3,5–5,0) 

Varken positiv eller negativ 1,6 
(0,9–2,4) 

0,7 
(0,3–1,2) 

1,3 
(0,1–2,4) 

1,3 
(0,7–2,0) 

0,7 
(0,1–1,3) 

1,2 
(0,7–1,6) 

Ganska positiv - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 0,2 
(0,0–0,3) 

Mycket positiv - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 1 362 1 580 443 1 541 958 2 942 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 410. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella brukande av cannabis efter inkomst och totalt 

Attityd till cannabisbruk Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ  90,1 
(87,0–93,2) 

97,5 
(96,7–98,4) 

98,8 
(98,1–99,6) 

96,3 
(95,5–97,2) 

Antal svar 443 1 541 958 2 942 

 

Tabell 411. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella brukande av cannabis efter kön och inkomst 

Attityd till cannabisbruk Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 89,1 
(83,9–94,3) 

97,1 
(95,7–98,5) 

98,7 
(97,6–99,7) 

96,2 
(95,0–97,4) 

90,7 
(86,9–94,6) 

97,9 
(96,9–99,0) 

99,0 
(98,1–100,0) 

96,5 
(95,4–97,6) 

Antal svar 166 690 506 1 362 277 851 452 1 580 
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Tabell 412. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring skulle brukande annan narkotika än cannabis efter kön, inkomst och 
totalt 

Attityd till bruk av annan narkotika Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,7 
(0,9–2,6) 

1,9 
(1,1–2,8) 

6,5 
(3,9–9,2) 

0,8 
(0,3–1,3) 

- (a) 1,8 
(1,2–2,4) 

Mycket negativ 96,6 
(95,5–97,7) 

96,2 
(95,0–97,4) 

89,7 
(86,6–92,8) 

97,7 
(96,9–98,5) 

98,9 
(98,2–99,6) 

96,4 
(95,6–97,2) 

Ganska negativ 1,2 
(0,6–1,8) 

1,3 
(0,6-1,9) 

2,6 
(1,0–4,1) 

1,0 
(0,5–1,5) 

0,7 
(0,1–1,2) 

1,2 
(0,8–1,7) 

Varken positiv eller negativ - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Ganska positiv - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 

Mycket positiv 0,4 
(0,0–0,7) 

- (a) - (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,6) 

Antal svar 1 358 1 582 440 1 542 958 2 940 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 413. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella bruk av annan narkotika än cannabis efter inkomst och totalt 

Attityd till bruk av annan narkotika Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ  92,3 
(89,4–95,1) 

98,7 
(98,1–99,3) 

99,6 
(99,1–100) 

97,6 
(96,9–98,3) 

Antal svar 440 1 542 958 2 940 
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Tabell 414. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella brukande av annan narkotika än cannabis efter kön och 
inkomst 

Attityd till bruk av annan narkotika Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 89,1 
(83,9–94,3) 

97,1 
(95,7–98,5) 

98,7 
(97,6–99,7) 

96,2 
(95,0–97,4) 

90,7 
(86,9–94,6) 

97,9 
(96,9–99,0) 

99,0 
(98,1–100,0) 

96,5 
(95,4–97,6) 

Antal svar 166 690 506 1 362 277 851 452 1 580 
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Tabell 415. Andel i procent och konfidensintervall av vilken attityd föräldern har till att sin tonåring skulle köpa lotter efter kön, inkomst och totalt 

Attityd till lottköp Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 2,9 
(1,8–4,0) 

3,7 
(2,6–4,9) 

8,2 
(5,3–11,1) 

2,5 
(1,6–3,3) 

1,3 
(0,5–2,1) 

3,3 
(2,5–4,1) 

Mycket negativ 19,5 
(17,2–21,9) 

24,8 
(22,4–27,1) 

38,0 
(33,1–42,8) 

18,9 
(16,9–21,0) 

16,8 
(14,3–19,2) 

22,2 
(20,6–23,9) 

Ganska negativ 36,0 
(33,3–38,7) 

32,3 
(29,9–34,8) 

23,5 
(19,4–27,6) 

35,4 
(32,9–37,9) 

39,8 
(36,5–43,1) 

34,1 
(32,3–35,9) 

Varken positiv eller negativ 40,3 
(37,5–43,0) 

37,5 
(35,0–40,1) 

27,9 
(23,5–32,3) 

42,0 
(39,4–44,5) 

41,0 
(37,7–44,3) 

38,9 
(37,0–40,7) 

Ganska positiv 1,2 
(0,5–1,8) 

1,2 
(0,6–1,8) 

1,4 
(0,2–2,7) 

1,2 
(0,6–1,8) 

1,0 
(0,2–1,7) 

1,2 
(0,7–1,6) 

Mycket positiv - (a) 0,5 
(0,1–0,8) 

- (a) - (a) - (a) 0,3 
(0,1–0,5) 

Antal svar 1 362 1 582 442 1 543 959 2 944 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 416. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella lottköpande efter inkomst och totalt 

Attityd till lottköp Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ  61,5 
(56,6–66,3) 

54,3 
(51,7–56,9) 

56,6 
(53,2–59,9) 

56,4 
(54,4–58,3) 

Antal svar 442 1 543 959 2 944 
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Tabell 417. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella lottköpande efter kön och inkomst 

Attityd till lottköp Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ganska eller mycket negativ 66,4 
(58,9–74,0) 

53,6 
(49,7–57,5) 

52,8 
(48,1–57,4) 

55,5 
(52,7–58,4) 

58,1 
(51,8–64,4) 

55,0 
(51,5–58,5) 

61,3 
(56,5–66,1) 

57,1 
(54,5–59,7) 

Antal svar 166 690 506 1 362 276 853 453 1 582 

 

Tabell 418. Andel i procent och konfidensintervall av föräldrar med en negativ attityd till sitt barns eventuella spelande om pengar (bortsett från att köpa lotter) efter 
inkomst och totalt 

Attityd till spel om pengar Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ja, ganska eller mycket negativ  86,7 
(83,3–90,2) 

89,9 
(88,3–91,5) 

91,8 
(89,9–93,7) 

89,7 
(88,5–91,0) 

Antal svar 441 1 542 954 2 937 

 

Tabell 419. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för totalsumman av ANTS-attityd efter inkomst totalt 

Totalsumma ANTS-attityd Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Medelvärde 3,3 4,2 4,4 4,0 

Standardavvikelse 4,2 2,9 2,7 3,1 

KI 0,4 0,2 0,2 0,1 

Antal svar 442 1 539 958 2 939 
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Tabell 420. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall för totalsumman av ANTS-attityd efter kön och inkomst 

Totalsumma ANTS-attityd Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Medelvärde 3,1 4,6 5,0 4,5 3,4 3,8 3,6 3,6 

Standardavvikelse 3,7 3,0 2,8 3,0 4,5 2,8 2,4 3,1 

KI 0,5 0,2 0,3 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 

Antal svar 165 689 506 1 360 277 850 452 1 579 
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Samtal om ANTS, sex, dataspel och ekonomi 

Tabell 421. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern talar med sin tonåring om alkohol efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om alkohol Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 0,6 
(0,0–1,1) 

1,3 
(0,6–2,0) 

3,2 
(1,3–5,0) 

0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 0,9 
(0,5–1,4) 

Aldrig 4,6 
(3,2–5,9) 

3,4 
(2,2–4,5) 

11,7 
(8,3–15,1) 

2,3 
(1,5–3,1) 

1,2 
(0,5–1,9) 

3,9 
(3,1–4,8) 

Sällan 14,7 
(12,7–16,7) 

9,9 
(8,3–11,4) 

13,2 
(9,8–16,6) 

11,9 
(10,2–13,6) 

12,1 
(9,9–14,3) 

12,2 
(10,9–13,5) 

Ibland 55,8 
(53,0–58,6) 

49,7 
(47,1–52,4) 

35,8 
(31,1–40,5) 

56,0 
(53,4–58,6) 

59,2 
(55,9–62,5) 

52,7 
(50,7–54,6) 

Ofta 24,4 
(21,9–26,8) 

35,7 
(33,2–38,3) 

36,1 
(31,4–40,9) 

29,4 
(27,0–31,8) 

27,4 
(24,4–30,4) 

30,3 
(28,5–32,0) 

Antal svar 1 367 1 589 447 1 546 963 2 956 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 422. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta talar med sin tonåring om alkohol efter inkomst och totalt 

Samtal om alkohol Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ibland eller ofta 74,3 
(69,8–78,8) 

85,8 
(83,9–87,6) 

86,7 
(84,4–89,0) 

83,7 
(82,2–85,2) 

Antal svar 434 1 539 962 2 935 
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Tabell 423. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta talar med sin tonåring om alkohol efter kön och inkomst 

Samtal om alkohol Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 69,5 
(62,0–76,9) 

83,0 
(80,1–85,9) 

82,7 
(79,2–86,2) 

80,6 
(78,3–82,9) 

77,6 
(72,1–83,2) 

88,3 
(86,0–90,5) 

91,7 
(89,0–94,4) 

86,6 
(84,7–88,5) 

Antal svar 165 690 507 1 362 269 849 455 1 573 

 

Tabell 424. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern talar med sin tonåring om narkotika efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om narkotika Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 0,6 
(0,1–1,1) 

1,0 
(0,4–1,6) 

3,2 
(1,4–5,1) 

- (a) - (a) 0,8 
(0,4–1,2) 

Aldrig 7,3 
(5,8–8,9) 

6,8 
(5,3–8,2) 

13,4 
(9,8–16,9) 

6,2 
(5,0–7,5) 

3,7 
(2,4–4,9) 

7,0 
(6,0–8,1) 

Sällan 24,0 
(21,7–26,4) 

17,0 
(15,1–19,0) 

15,2 
(11,7–18,7) 

20,6 
(18,5–22,7) 

24,2 
(21,4–27,1) 

20,4 
(18,9–21,9) 

Ibland 46,8 
(43,9–49,6) 

47,5 
(44,9–50,2) 

31,9 
(27,4–36,5) 

50,8 
(48,2–53,4) 

51,7 
(48,3–55,0) 

47,2 
(45,2–49,1) 

Ofta 21,3 
(18,9–23,7) 

27,7 
(25,3–30,1) 

36,3 
(31,5–41,1) 

22,2 
(20,0–24,4) 

20,3 
(17,5–23,1) 

24,6 
(22,9–26,3) 

Antal svar 1 363 1 587 444 1 545 961 2 950 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 425. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om narkotika efter inkomst och totalt 

Samtal om narkotika Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ibland eller ofta 70,5 
(65,9–75,2) 

73,1 
(70,8–75,4) 

72,0 
(69,1–75,0) 

72,3 
(70,6–74,1) 

Antal svar 431 1 542 960 2 933 

 

Tabell 426. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om narkotika efter kön och inkomst 

Samtal om narkotika Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 68,2 
(60,7–75,7) 

68,9 
(65,3–72,4) 

67,7 
(63,5–72,0) 

68,4 
(65,8–71,0) 

72,1 
(66,2–78,0) 

77,0 
(74,1–80,0) 

77,4 
(73,4–81,4) 

76,0 
(73,7–78,3) 

Antal svar 161 691 506 1 358 270 851 454 1 575 
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Tabell 427. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern pratar med sin tonåring om dataspel efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om dataspel Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 0,6 
(0,1–1,1) 

1,1 
(0,5–1,7) 

2,3 
(0,9–3,8) 

0,5 
(0,1–0,9) 

- (a) 0,8 
(0,5–1,2) 

Aldrig 15,0 
(13,0–17,0) 

14,6 
(12,7–16,5) 

10,5 
(7,4–13,5) 

16,0 
(14,0–17,9) 

15,6 
(13,2–18,1) 

14,8 
(13,4–16,1) 

Sällan 26,1 
(23,6–28,6) 

27,6 
(25,2–29,9) 

21,4 
(17,4–25,4) 

27,1 
(24,8–29,4) 

30,8 
(27,7–33,9) 

26,9 
(25,2–28,6) 

Ibland 38,1 
(35,4–40,8) 

36,4 
(33,9–39,0) 

34,2 
(29,5–38,9) 

37,7 
(35,2–40,3) 

38,6 
(35,3–41,8) 

37,2 
(35,4–39,1) 

Ofta 20,3 
(18,0–22,6) 

20,3 
(18,1–22,5) 

31,6 
(26,9–36,2) 

18,7 
(16,6–20,8) 

14,6 
(12,3–17,0) 

20,3 
(18,7–21,9) 

Antal svar 1 365 1 590 448 1 545 962 2 955 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 428. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om dataspel efter inkomst och totalt 

Samtal om dataspel Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ibland eller ofta 67,4 
(62,7–72,0) 

56,7 
(54,1–59,3) 

53,4 
(50,1–56,7) 

58,0 
(56,1–59,9) 

Antal svar 436 1 538 959 2 933 
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Tabell 429. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om dataspel efter kön och inkomst 

Samtal om dataspel Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 69,1 
(61,7–76,5) 

58,9 
(55,1–62,7) 

52,4 
(47,7–57,0) 

58,7 
(55,9–61,5) 

66,2 
(60,1–72,2) 

54,7 
(51,2–58,2) 

54,7 
(49,9–59,5) 

57,4 
(54,7–60,0) 

Antal svar 165 689 506 1 360 271 849 453 1 573 

 

Tabell 430. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern pratar med sin tonåring om ekonomi efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om ekonomi Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte - (a) 0,8 
(0,3–1,4) 

2,0 
(0,6–3,3) 

- (a) - (a) 0,5 
(0,2–0,8) 

Aldrig 1,1 
(0,4–1,8) 

0,8 
(0,3–1,4) 

2,1 
(0,6–3,6) 

0,8 
(0,3–1,4) 

- (a) 1,0 
(0,5–1,4) 

Sällan 7,2 
(5,7–8,6) 

4,4 
(3,3–5,5) 

6,1 
(3,7–8,5) 

5,4 
(4,2–6,5) 

6,2 
(4,6–7,9) 

5,7 
(4,8–6,6) 

Ibland 48,4 
(45,6–51,2) 

42,6 
(39,9–45,2) 

40,1 
(35,3–45,0) 

45,9 
(43,3–48,5) 

48,6 
(45,3–51,9) 

45,4 
(43,5–47,3) 

Ofta 43,1 
(40,3–45,9) 

51,3 
(48,7–54,0) 

49,7 
(44,7–54,6) 

47,8 
(45,1–50,4) 

44,7 
(41,4–48,0) 

47,4 
(45,4–49,3) 

Antal svar 1 364 1 590 446 1 547 961 2 954 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 431. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om ekonomi efter inkomst och totalt 

Samtal om ekonomi Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

 Ibland eller ofta 91,6 
(88,8–94,5) 

93,8 
(92,5–95,0) 

93,4 
(91,7–95,1) 

93,3 
(92,3–94,2) 

Antal svar 436 1 544 960 2 940 

 

Tabell 432. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om ekonomi efter kön och inkomst 

Samtal om ekonomi Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 89,4 
(84,4–94,4) 

91,9 
(89,8–94,0) 

92,7 
(90,3–95,2) 

91,7 
(90,1–93,3) 

93,2 
(89,9–96,5) 

95,5 
(94,1–96,9) 

94,2 
(91,9–96,5) 

94,7 
(93,5–95,9) 

Antal svar 166 691 505 1 362 270 853 455 1 578 
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Tabell 433. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern pratar med sin tonåring om sex efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om sex Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 1,9 
(1,0–2,8) 

1,5 
(0,8–2,2) 

5,5 
(3,1–7,8) 

0,9 
(0,4–1,4) 

- (a) 1,7 
(1,1–2,3) 

Aldrig 20,4 
(18,1–22,7) 

12,3 
(10,5–14,0) 

21,5 
(17,3–25,7) 

14,3 
(12,5–16,1) 

16,0 
(13,5–18,4) 

16,2 
(14,8–17,6) 

Sällan 41,1 
(38,3–43,8) 

34,2 
(31,7–36,7) 

25,4 
(21,2–29,7) 

39,1 
(36,5–41,6) 

44,0 
(40,7–47,3) 

37,5 
(35,7–39,4) 

Ibland 31,4 
(28,7–34,0) 

41,5 
(38,9–44,2) 

32,9 
(28,3–37,5) 

38,5 
(36,0–41,1) 

35,6 
(32,4–38,8) 

36,6 
(34,8–38,5) 

Ofta 5,2 
(3,8–6,6) 

10,5 
(8,8–12,1) 

14,7 
(11,2–18,2) 

7,2 
(5,9–8,6) 

4,0 
(2,6–5,4) 

7,9 
(6,8–9,0) 

Antal svar 1 367 1 584 446 1 542 963 2 951 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 434. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om sex efter inkomst och totalt 

Samtal om sex Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 50,3 
(45,2–55,4) 

46,2 
(43,5–48,8) 

39,8 
(36,5–43,1) 

45,3 
(43,4–47,3) 

Antal svar 423 1 530 960 2 913 
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Tabell 435. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om sex efter kön och inkomst 

Samtal om sex Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 44,6 
(36,5–52,8) 

38,3 
(34,5–42,1) 

31,4 
(27,1–35,8) 

37,3 
(34,5–40,1) 

54,1 
(47,6–60,6) 

53,4 
(49,9–57,0) 

50,1 
(45,2–54,9) 

52,8 
(50,2–55,5) 

Antal svar 157 687 505 1 349 266 843 455 1 564 

Tabell 436. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern pratar med sin tonåring om skolan efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om skolan Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 0,6 
(0,1–1,1) 

1,1 
(0,5–1,6) 

1,3 
(0,3–2,4) 

0,7 
(0,2–1,1) 

0,9 
(0,3–1,5) 

0,9 
(0,5–1,2) 

Aldrig 1,8 
(1,0–2,6) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,8 
(0,4–3,2) 

1,2 
(0,6–1,8) 

2,0 
(1,1–3,0) 

1,5 
(1,0–2,0) 

Sällan 2,7 
(1,7–3,6) 

1,3 
(0,7–1,9) 

1,4 
(0,2–2,5) 

2,3 
(1,5–3,1) 

1,8 
(0,8–2,7) 

1,9 
(1,4–2,5) 

Ibland 18,9 
(16,7–21,2) 

12,8 
(11,0–14,6) 

14,8 
(11,4–18,3) 

17,0 
(15,0–19,0) 

13,9 
(11,6–16,2) 

15,8 
(14,3–17,2) 

Ofta 76,0 
(73,5–78,4) 

83,5 
(81,6–85,5) 

80,7 
(76,8–84,6) 

78,9 
(76,7–81,0) 

81,4 
(78,8–84,0) 

79,9 
(78,3–81,5) 

Antal svar 1 362 1 587 445 1 543 961 2 949 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 437. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om skolan efter inkomst och totalt 

Samtal om skolan Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 96,8 
(95,0–98,6) 

96,5 
(95,5–97,5) 

96,2 
(94,8–97,5) 

96,5 
(95,7–97,2) 

Antal svar 438 1 534 952 2 924 

 

Tabell 438. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om skolan efter kön och inkomst 

Samtal om skolan Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 95,5 
(92,0–99,0) 

95,1 
(93,3–96,8) 

96,3 
(94,5–98,1) 

95,5 
(94,3–96,7) 

97,7 
(95,7–99,7) 

97,8 
(96,8–98,8) 

96,0 
(94,0–98,0) 

97,4 
(96,5–98,2) 

Antal svar 165 687 503 1 355 273 847 449 1 569 
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Tabell 439. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern pratar med sin tonåring om spel om pengar efter kön, inkomst och totalt 

Samtal om spel om pengar Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Vet inte 0,7 
(0,2–1,3) 

1,4 
(0,7–2,1) 

3,5 
(1,6–5,4) 

0,6 
(0,2–1,0) 

- (a) 1,1 
(0,6–1,5) 

Aldrig 27,1 
(24,6–29,7) 

24,4 
(22,1–26,6) 

26,2 
(21,8–30,7) 

25,2 
(23,0–27,5) 

26,2 
(23,3–29,2) 

25,7 
(24,0–27,4) 

Sällan 33,5 
(30,9–36,1) 

33,4 
(31,0–35,9) 

22,1 
(18,1–26,1) 

36,0 
(33,6–38,5) 

37,0 
(33,8–40,2) 

33,5 
(31,7–35,2) 

Ibland 27 
(24,5–29,5) 

26,7 
(24,4–29,1) 

26,4 
(22,1–30,8) 

25,8 
(23,5–28,1) 

29,5 
(26,4–32,5) 

26,9 
(25,1–28,6) 

Ofta 11,7 
(9,7–13,6) 

14,1 
(12,1–16,0) 

21,7 
(17,6–25,8) 

12,4 
(10,5–14,2) 

7,0 
(5,3–8,7) 

12,9 
(11,5–14,3) 

Antal svar 1 364 1 589 445 1 546 962 2 953 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 440. Andel i procent och konfidensintervall av att föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om spel om pengar efter inkomst och totalt 

Samtal om spel om pengar Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 49,9 
(44,8–54,9) 

38,4 
(35,8–40,9) 

36,5 
(33,3–39,8) 

40,2 
(38,3–42,1) 

Antal svar 430 1 538 959 2 927 
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Tabell 441. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern ibland eller ofta pratar med sin tonåring om spel om pengar efter kön och inkomst 

Samtal om spel om pengar Män 
 låg inkomst 
 (KI) 

Män 
 medel inkomst 
 (KI) 

Män 
 hög inkomst 
 (KI) 

Män  
totalt 
 (KI) 

Kvinnor 
 låg inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 medel inkomst 
 (KI) 

Kvinnor 
 hög inkomst 
 (KI) 

Kvinnor totalt 
 (KI) 

Ibland eller ofta 47,5 
(39,4–55,5) 

37,3 
(33,5–41,1) 

36,9 
(32,4–41,5) 

38,9 
(36,1–41,7) 

51,5 
(45,1–58,0) 

39,3 
(35,8–42,8) 

36,0 
(31,4–40,7) 

41,4 
(38,7–44,0) 

Antal svar 162 689 506 1 357 268 849 453 1 570 

få svar för att publicera andelarna, 

 

Tabell 442. Medelvärde, standardavvikelse, konfidensintervall och antal svar för föräldrarnas totalsumma av samtal efter inkomst och totalt 

Totalsumma samtal Låg inkomst Medel inkomst Hög inkomst Totalt 

Medelvärde 14,0 13,4 13,1 13,4 

Standardavvikelse 4,4 3,5 3,2 3,5 

KI 0,5 0,2 0,2 0,1 

Antal svar 425 1 538 959 2 922 
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Tabell 443. Medelvärde, standardavvikelse, konfidensintervall och antal svar för föräldrarnas totalsumma av samtal efter kön och inkomst 

Totalsumma samtal Män 
 låg inkomst 

Män 
 medel inkomst 

Män 
 hög inkomst 

Män  
totalt 

Kvinnor 
 låg inkomst 

Kvinnor 
 medel inkomst 

Kvinnor 
 hög inkomst 

Kvinnor totalt 

Medelvärde 13,7 12,9 12,7 13,0 14,1 13,9 13,7 13,9 

Standardavvikelse 4,4 3,6 3,1 3,5 4,4 3,3 3,1 3,5 

KI 0,7 0,3 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 

Antal svar 160 690 506 1 356 265 848 453 1 566 

Föräldrars relation till sin tonåring 

Tabell 444. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern upplever att deras tonåring berättar om vad som händer i tonåringens liv efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring berättar om vad som händer i hens liv Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 3,8 
(2,7–4,9) 

3,3 
(2,3–4,4) 

6,5 
(4,0–9,1) 

2,7 
(1,8–3,6) 

3,1 
(1,9–4,3) 

3,5 
(2,8–4,3) 

Delvis 66,5 
(63,7–69,2) 

60,9 
(58,2–63,5) 

45,8 
(40,8–50,8) 

65,6 
(63,1–68,2) 

73,0 
(70,0–76,0) 

63,6 
(61,7–65,5) 

Helt och hållet 29,7 
(27,1–32,4) 

35,8 
(33,2–38,4) 

47,7 
(42,6–52,7) 

31,7 
(29,2–34,2) 

23,9 
(21,0–26,8) 

32,9 
(31,0–34,7) 

Antal svar 1 352 1 576 433 1 535 960 2 928 
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Tabell 445. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern upplever att deras tonåring bryr sig om vad föräldern säger efter kön, inkomst och totalt 

Min tonåring bryr sig om vad jag säger Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 1,7 
(1,0–2,5) 

2,0 
(1,2–2,9) 

3,8 
(1,8–5,8) 

1,5 
(0,8–2,2) 

1,2 
(0,5–1,9) 

1,9 
(1,3–2,5) 

Delvis 56,4 
(53,6–59,3) 

51,1 
(48,5–53,8) 

40,6 
(35,8–45,5) 

56,0 
(53,4–58,6) 

58,9 
(55,6–62,2) 

53,7 
(51,7–55,6) 

Helt och hållet 41,8 
(39,0–44,7) 

46,9 
(44,2–49,5) 

55,5 
(50,6–60,5) 

42,5 
(39,9–45,1) 

39,9 
(36,6–43,1) 

44,4 
(42,5–46,4) 

Antal svar 1 352 1 577 431 1 537 961 2 929 

 

Tabell 446. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern litar på sin tonåring efter kön, inkomst och totalt 

Jag litar på min tonåring Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 0,5 
(0,1–1,0) 

1 
(0,4–1,5) 

1,4 
(0,1–2,7) 

0,7 
(0,3–1,2) 

- (a) 0,8 
(0,4–1,1) 

Delvis 23,4 
(21,1–25,8) 

21,9 
(19,8–24,1) 

15,2 
(11,8–18,6) 

23,6 
(21,4–25,8) 

26,5 
(23,5–29,5) 

22,7 
(21,1–24,2) 

Helt och hållet 76,0 
(73,6–78,4) 

77,1 
(74,9–79,3) 

83,4 
(79,8–87,0) 

75,7 
(73,5–77,9) 

73,2 
(70,2–76,2) 

76,6 
(75,0–78,2) 

Antal svar 1 355 1 575 434 1 536 960 2 930 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 
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Tabell 447. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern lyssnar på sin tonåring efter kön, inkomst och totalt 

Jag lyssnar på min tonåring Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls - (a) 0,4 
(0,0–0,9) 

- (a) - (a) - (a) 0,4 
(0,1–0,7) 

Delvis 16,9 
(14,8–19,0) 

10,7 
(9,2–12,3) 

9,7 
(6,7–12,6) 

14,0 
(12,2–15,8) 

16,3 
(13,8–18,8) 

13,7 
(12,4–15,0) 

Helt och hållet 82,8 
(80,7–84,9) 

88,8 
(87,2–90,4) 

89,2 
(86,1–92,3) 

85,8 
(84,0–87,6) 

83,5 
(81,1–86,0) 

85,9 
(84,6–87,2) 

Antal svar 1 354 1 579 437 1 540 956 2 933 

(a) För få svar för att publicera andelarna. 

 

Tabell 448. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern frågar vad sin tonåring tycker om familjeplaner eller inför andra händelser i familjen efter kön, inkomst 
och totalt 

Jag involverar min tonåring i familjeplaner Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 1,2 
(0,6–1,8) 

0,8 
(0,3–1,3) 

2,2 
(0,7–3,6) 

0,7 
(0,2–1,2) 

0,7 
(0,1–1,2) 

1,0 
(0,6–1,4) 

Delvis 26,6 
(24,1–29,1) 

21,7 
(19,5–23,9) 

17,6 
(13,8–21,4) 

25,9 
(23,6–28,2) 

25,2 
(22,3–28,2) 

24,0 
(22,4–25,7) 

Helt och hållet 72,2 
(69,7–74,7) 

77,5 
(75,3–79,8) 

80,2 
(76,3–84,2) 

73,4 
(71,1–75,7) 

74,1 
(71,2–77,1) 

75,0 
(73,3–76,6) 

Antal svar 1 353 1 577 435 1 536 959 2 930 
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Tabell 449. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern vet vad deras tonåring lägger sina pengar på efter kön, inkomst och totalt 

Jag vet vad min tonåring lägger sina pengar på Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 1,5 
(0,8–2,3) 

1,4 
(0,8–2,1) 

2,1 
(0,6–3,5) 

1,4 
(0,8–2,0) 

1,2 
(0,4–2,0) 

1,5 
(1,0–2,0) 

Delvis 50,1 
(47,3–53,0) 

39,6 
(37,0–42,2) 

26,2 
(21,9–30,5) 

47,8 
(45,2–50,4) 

52,4 
(49,0–55,7) 

44,7 
(42,8–46,6) 

Helt och hållet 48,3 
(45,5–51,1) 

59,0 
(56,3–61,6) 

71,8 
(67,4–76,2) 

50,8 
(48,2–53,4) 

46,4 
(43,1–49,7) 

53,8 
(51,9–55,8) 

Antal svar 1 353 1 573 429 1 539 958 2 926 

 

Tabell 450. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern vet vilka kompisar som deras tonåring umgås med på fritiden efter kön, inkomst och totalt 

Jag vet vilka min tonåring umgås med Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 2,1 
(1,2–2,9) 

1,3 
(0,6–1,9) 

2,7 
(1,1–4,3) 

1,5 
(0,9–2,2) 

1,1 
(0,4–1,9) 

1,6 
(1,1–2,2) 

Delvis 44,4 
(41,6–47,2) 

36,6 
(34,0–39,1) 

28,7 
(24,2–33,1) 

40,7 
(38,2–43,3) 

48,5 
(45,2–51,9) 

40,3 
(38,5–42,2) 

Helt och hållet 53,6 
(50,7–56,4) 

62,2 
(59,6–64,7) 

68,6 
(64,0–73,3) 

57,8 
(55,2–60,3) 

50,4 
(47,0–53,7) 

58,0 
(56,1–59,9) 

Antal svar 1 352 1 573 429 1 536 960 2 925 
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Tabell 451. Andel i procent och konfidensintervall av om föräldern upplever att de vet vad deras tonåring gör på nätet/datorn efter kön, inkomst och totalt 

Jag vet vad min tonåring gör på nätet eller datorn Män 
 (KI) 

Kvinnor 
 (KI) 

Låg inkomst 
 (KI) 

Medel inkomst 
 (KI) 

Hög inkomst 
 (KI) 

Totalt 
 (KI) 

Inte alls 13,9 
(12,0–15,8) 

10,2 
(8,6–11,8) 

9,7 
(6,7–12,7) 

12,0 
(10,3–13,7) 

13,7 
(11,4–16,0) 

12,0 
(10,7–13,3) 

Delvis 70,5 
(67,9–73,2) 

72,9 
(70,4–75,3) 

56,6 
(51,5–61,7) 

74,0 
(71,7–76,4) 

78,4 
(75,6–81,2) 

71,7 
(69,9–73,5) 

Helt och hållet 15,6 
(13,3–17,8) 

16,9 
(14,8–19,1) 

33,7 
(28,8–38,6) 

14,0 
(12,1–15,9) 

7,9 
(6,0–9,7) 

16,3 
(14,7–17,8) 

Antal svar 1 343 1 555 421 1 524 953 2 898 

 

Tabell 452. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall av svaren gällande koll mellan förälder och tonåring efter kön och inkomst 

Relation Koll Män 
 låg inkomst 

Män 
 medel inkomst 

Män 
 hög inkomst 

Män totalt Kvinnor 
 låg inkomst 

Kvinnor 
 medel inkomst 

Kvinnor 
 hög inkomst 

Kvinnor totalt 

Medelvärde 4,6 3,9 3,8 4,0 4,6 4,2 4,0 4,3 

Standardavvikelse 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 

KI 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Antal svar 160 689 507 1 356 269 851 454 1 574 
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Tabell 453. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall av svaren gällande koll mellan förälder och tonåring efter kön och inkomst 

Relation koll Låg inkomst Medel inkomst Hög inkomst Totalt 

Medelvärde 4,6 4,1 3,9 4,1 

Standardavvikelse 1,3 1,2 1,1 1,2 

KI 0,1 0,1 0,1 0,0 

Antal svar 429 1 540 961 2 930 

 

Tabell 454. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall av svaren gällande närhet mellan förälder och tonåring efter kön och inkomst 

Relation närhet Män 
 låg inkomst 

Män 
 medel inkomst 

Män 
 hög inkomst 

Män totalt Kvinnor 
 låg inkomst 

Kvinnor 
 medel inkomst 

Kvinnor 
 hög inkomst 

Kvinnor totalt 

Medelvärde 8,5 7,9 7,8 8,0 8,3 8,2 8,0 8,2 

Standardavvikelse 1,5 1,5 1,4 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 

KI 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Antal svar 160 687 506 1 353 274 852 454 1 580 

 

Tabell 455. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall av svaren gällande närhet mellan förälder och tonåring efter inkomst och totalt 

Relation närhet Låg inkomst Medel inkomst Hög inkomst Totalt 

Medelvärde 8,4 8 7,9 8,1 

Standardavvikelse 1,6 1,5 1,4 1,5 

KI 0,2 0,1 0,1 0,1 

Antal svar 434 1 539 960 2 933 
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Tabell 456. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall av svaren gällande relationen mellan förälder och tonåring efter kön, inkomst och totalt 

Totalsumma relation Män 
 låg inkomst 

Män 
 medel inkomst 

Män 
 hög inkomst 

Män totalt Kvinnor 
 låg inkomst 

Kvinnor 
 medel inkomst 

Kvinnor 
 hög inkomst 

Kvinnor totalt 

Medelvärde 13,2 11,8 11,6 12 13 12,4 12,1 12,4 

Standardavvikelse 2,4 2,4 2,2 2,3 2,7 2,2 2,0 2,3 

KI 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 

Antal svar 157 684 505 1 346 266 849 454 1 569 

 

Tabell 457. Medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall av svaren gällande relationen mellan förälder och tonåring efter inkomst och totalt 

Totalsumma relation Låg inkomst Medel inkomst Hög inkomst Totalt 

Medelvärde 13,1 12,1 11,8 12,2 

Standardavvikelse 2,6 2,3 2,1 2,3 

KI 0,3 0,1 0,1 0,1 

Antal svar 423 1 533 959 2 915 
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