
Undersökning – unga, langning och alkohol
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Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Systembolaget, 

28 mars – 4 april 2019.

Webbintervjuer med 1006 personer i åldrarna 20-28 år. 



Det händer att unga vuxna köper ut till personer som är yngre än 20 år. 

Varför tror du att de gör det? (Flera svar möjliga)
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köper ut, än att
någon okänd person

gör det

De tror att de yngre
ändå kommer att få

tag på alkohol, så det
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De vill inte att ens
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ska känna sig utanför

De vill vara till lags De är positivt
inställda till att yngre

kompisar dricker
alkohol

Annat, nämligen Tveksam, vet ej

En vanlig uppfattning är att det skulle vara 

tryggare att själv köpa ut än att någon okänd 

person gör det – 67 procent angav detta 

som en anledning till att unga vuxna köper ut



Anser du att finns tillfällen när det är mer okej än annars att köpa ut 

alkohol till personer under 20 år, och i så fall vilka? (Flera svar möjliga)
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En av fyra tycker att det är 

mer okej att köpa ut 

alkohol inför speciella 

tillfällen såsom valborg 

eller andra högtider



Har du någon gång köpt ut/gett alkohol till en 

person som är/var under 20 år?
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En tredjedel av de unga 
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ut alkohol



Senaste gången du köpte ut alkohol till person som är/var under 20 år, vad avgjorde hur 

mycket alkohol du köpte? 

(Flera svar möjliga. Bas: De som köpt ut, 366 intervjuer)
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Annat, nämligen Tveksam, vet ej

46 procent angav att relationen till 

den man köpte ut till påverkade hur 

mycket alkohol man köpte



Vem av följande tror du har svårast att säga nej till att köpa ut alkohol till 

någon under 20 år?
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De man tror har svårast att säga nej 

är kompisar (32 procent) och 

pojkvän/flickvän (32 procent).



Anser du att köpa ut alkohol till personer under 20 år är samma sak som 

att langa alkohol till personer under 20 år?
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41 procent upplever att ”langa” är värre 

än att ”köpa ut”.



Vad tycker du är kännetecknande för att köpa ut/langa alkohol? 

(Flera svar möjliga)

De svarande i undersökningen slumpades in i två olika grupper, där den ena fick besvara en fråga om vad de 

förknippar med att langa alkohol, och den andra vad de förknippar med att köpa ut alkohol. 

Bas i respektive grupp: 503 intervjuer
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till fler personer

än en

Att köpa alkohol
till någon man

känner väl

Att köpa alkohol
till människor man
inte känner så bra

Att systematiskt
köpa ut alkohol

Att gå på
gemensam fest
och bjuda andra
personer som är
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Att köpa alkohol
till en person

yngre än 20 år

Annat Tveksam, vet ej

Köpa ut Langa

Att köpa ut förknippas i 

främst med att köpa ut 

alkohol till en person 

yngre än 20 år (60%), 

och att handla åt 

någon man känner väl 

(54%). 

Att langa förknippas 

främst med att 

systematiskt köpa ut 

alkohol (59%) och att 

ta betalt för tjänsten 

(58%)


