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Sammanfattning 

Den här rapporten redovisar resultat från undersökningen ”Vem kan man lita 
på?” som genomfördes under våren 2022. 1000 personer födda 2006 och 2004 
intervjuades. 

Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om; vilka olika typer av me-
dier unga använder; vilka frågor de upplever som känsliga att diskutera med 
andra; hur de skulle söka information, råd och stöd om de behöver det i känsliga 
frågor samt om minderårigas källor för att få tag i alkohol. 

Samtliga resultat från undersökningen redovisas i en tabellbilaga i digitalt for-
mat på https://www.can.se/. Vid hänvisning till tabeller med nummer är det 
den digitala tabellbilagan på nätet som avses. 

 

• Gällande de traditionella medierna svarar 86 procent att de använder 
någon sådan media varje vecka. Omkring hälften av 16- och  
18-åringarna (49 %) gör det varje dag.  

• Näst intill alla (98 %) svarar att de använder någon social medieplatt-
form varje vecka, 94 procent varje dag.  

• Nästan nio av tio (88 %) svarar att de använder den sociala medieplatt-
formen Snapchat varje vecka, varav åtta av tio (81 %) varje dag. Det är 
också runt åtta av tio som svarar att de använder Instagram (85 %), 
Youtube (85 %) och Tiktok (78 %) varje vecka. Även för dessa är daglig 
användning det absolut vanligaste.  

• Av de respondenter som använder morgontidningar, tv respektive radio 
svarar ungefär hälften att de har stort- eller mycket stort förtroende för 
vad som kommuniceras där. 40 procent av dem som läser kvällstid-
ningar respektive Youtube svarar detsamma.  

• Bland de personer vi frågat om, har föräldrar och vårdnadshavare högst 
förtroende. Mer än åtta av tio unga svarar att de har ett stort eller 
mycket stort förtroende för sina föräldrar. 

• Av de ämnen vi frågat om är det dessa områden som flest uppfattar är 
känsliga att prata om: sex, kroppsuppfattning, missbruk i familjen samt 
våld i hemmet. 

https://www.can.se/
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• Det var två tydliga svar kring var unga vill söka information om frågor 
de upplever känsliga att diskutera. Svaren var 1) Internet och 2) Fråga 
en vän. 

• När det gäller att söka råd och stöd så är det åter internet och speciella 
webbplatser där som är allra viktigast. Liksom att vända sig till en vän.  

• Ungdomarna tillfrågades så här: Om du skulle dricka alkohol, vilka av 
följande alternativ är troliga att du skulle använda dig av för att 
skaffa alkohol?  
De vanligaste svaren är:  
- Fråga syskon eller annan nära släktning som fyllt 20 
- Fråga pojkvän/flickvän/partner, kompis eller kompis syskon som fyllt 
20 
- Fråga egna föräldrar/vårdnadshavare. 

• Ungdomarna tillfrågades också så här: Om du inte skulle få tag på alko-
hol genom någon du känner, hur skulle du göra då?  
- 31 procent skulle fråga annan vuxen (langare) som köper ut/säljer 
- 45 procent skulle avstå från att skaffa alkohol. 

• 16 procent av respondenterna anger att de har handlat på så kallade 
hinkkonton (se sid 20). 

 

 

 

 

 


