


DET HÄR ÄR 
BRA  
UTELIV
UNF vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. 
Vi vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket 
alkohol unga konsumerar. 
 
Vi vill se en modern ungdomspolitik där det finns fler nyktra 
aktiviteter, där unga har något att säga till om och där fest inte 
är förknippat med fylla. 

Unga mellan 13 och 25 år berättade om syn på fritid och alkohol i UNF:s un-
dersökning genomförd i samarbete med YouGov. Svaren var tydliga. Unga 
kan inte göra det de helst vill på fritiden och hela 3 av 4 saknar en nykter 
mötesplats att gå till. Unga mellan 16 och 19 år är mest missnöjda med sitt 
uteliv. Bland dem säger mer än var femte person att de dricker för att det 
inte finns något annat att göra. Unga säger att alkohol har blivit ett sätt att 
umgås. UNF tycker att ingen ska behöva dricka på grund av grupptryck 
eller i brist på bra uteliv.

Unga dricker 
alkohol i brist 
på annat

Hur vill UNF 
att utelivet 
ska se ut?
Vårt mål är att göra utelivet mer tillgängligt, tryggare och framförallt roli-
gare.  Unga tycker att kommunerna satsar alldeles för lite på deras fritid, 
bara 23 procent är nöjda i vår undersökning. 

Nu är det dags för en modernare ungdomspolitik, som unga själva får 
påverka. För oss är det självklart att ungdomspolitiken blir bättre om unga 
får vara med och bestämma.

ALL 
DRESSED UP 
AND 
NO PLACE 
TO GO!

BÄTTRE 
UTELIV!

TRYGGARE 
ROLIGARE



Vad händer 
efter skolan?
Unga människor mellan 13 och 25 år är storkonsumenter av fritid, men har 
ofta låg inkomst. Det finns ungefär två miljoner unga i Sverige. Generellt 
har de mer fritid ju yngre de är. Men bara en av fyra unga har en nykter 
mötesplats att gå till på kvällarna. 

Vi måste bort från föreställningen att unga är bortskämda och redan har 
allt. Tvärtom! Utelivet för unga är till stor del anpassat för dem som dricker 
alkohol, medan den som inte vill eller får dricka alkohol har ett uruselt 
utbud. 

3 AV 4 UNGA 
HAR INGEN NYKTER 

MÖTESPLATS ATT GÅ TILL 

Nyktert 
Uteliv
UNF ser alkoholkonsumtionen som ett stort samhällsproblem och dagens 
lösningar som omoderna. Beslutsfattarna måste satsa mer på utveckling 
än på förbud. Det måste skapas ett större utrymme för ett nyktert uteliv 
som är inkluderande, tryggt och meningsfullt. Vi ser en positiv utveckling 
där årliga nationella undersökningar visar att ungas alkoholkonsumtion 
går ned och att de som dricker alkohol börjar först vid en högre ålder. 
Efter att unga fyller 15 år glöms de ofta bort i fritidspolitiken och många 
börjar också dricka alkohol. Trots att unga i övre tonåren efterfrågar nyk-
tert nöjesliv så saknas oftast satsningar.

En modern 
ungdomspolitik
Vi i UNF är övertygade om att alla unga som upplever sin 
fritid som meningslös lättare tar till alkohol och narkotika 
som substitut.

Unga måste få en rättvis chans att säga ja till allt livet har att 
erbjuda – utan inblandning av alkohol och narkotika. När 
vuxenvärlden slutar tro att alla unga dricker alkohol och i stäl-
let fokuserar på att erbjuda unga fler val med schysta nyktra 
mötesplatser så ökar ungas möjligheter till att utvecklas. 



SÅ HÄR  
ÄR DET 
IDAG 
HÄLFTEN AV ALLA UNGA ÄR MISSNÖJDA MED 
KOMMUNERNAS SATSNINGAR.

FÄRRE ÄN FYRA AV TIO HAR TILLGÅNG TILL 
UNGDOMSANPASSADE AKTIVITETER.

Vara hemma hos vänner 

Idrottshall 

Gallerior 

Hänga på stan
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DET HÄR GÖR UNGA I DAG



Ungdomsanpassat fik / café
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VAD ÄR 
DET FÖR FEL 
PÅ UTELIVET?

VAD VILL UNGA GÖRA?

Alkoholens konsekvenser är långt fler än tonårsfylla och 
A-lagare. Det är hög tid att tänka om och tänka rätt kring 
ungas förhållande till alkohol.

Utelivet är 
exkluderande 
Det finns många som inte vill, får eller bör dricka alkohol, vilket betyder 
att nöjeslivet ofta blir starkt begränsat. Där alkoholen flödar stängs också 
många grupper ute från gemenskapen. Det gäller allt från After work till 
idrottssammanhang och konserter – men också de som inte har åldern 
inne, de som haft problem med alkohol eller de som inte gillar fulla män-
niskor av olika anledningar.



Utelivet 
är otryggt
Sveriges farligaste platser är ofta utanför krogen en fredagskväll. Den 
starka alkoholkulturen ger både direkta skador – och skapar ett otryggt 
samhälle. 

Idag är våld och konflikter standard på helgerna. Vi vet att hälften av alla 
svenskar har varit med om eller bevittnat våld på krogen. Tänk om samma 
våld fanns i livsmedelsbutiker. Det hade ingen accepterat! 

Marknaden klarar inte att leverera det unga behöver – istället bygger 
affärsmodellerna på att det ska säljas alkohol. Vi är övertygade om att alko-
holfritt säljer, om det håller hög kvalitet och är mer lättillgängligt.  
De som alltid eller ibland föredrar alkoholfritt har rätt till samma service 
och bemötande som de som serveras alkohol. 

Så länge det är svårt att få tag på alkoholfritt utsätts inte heller alkoholen 
för konkurrens. Idag har alkoholen (nästan) monopol på utelivet. 

Få 
alkoholfria val

Utbudet 
till unga
Det finns en stor brist på alkoholfria nöjes- och fritidsställen som är öppna 
på helger och skollov. Galleriorna stänger, fritidsgårdar saknas och fören-
ingslivet stannar av.

Vi behöver ett bredare uteliv, en mångfald, som ger unga möjligheter att 
umgås och utvecklas. Bara fyra av tio unga har tillgång till ungdomsan-
passade aktiviteter. Bristen på trygga platser att umgås på gör att unga 
riskerar att hamna i så kallade riskmiljöer – där det kan finnas vuxna med 
sociala problem och risken för att komma i kontakt med alkohol, narkotika 
och andra hälsorisker ökar. (Ungdomsstyrelsen 2007:13)

Unga och 
bortglömda
Gruppen 16–19 år är mest missnöjd med utelivet. De är för gamla för 
fritidsgårdarna, men för unga för att komma in på krogen. I denna ålder gör 
de flesta sin alkoholdebut – och sedan formas deras konsumtionsmönster. 
Den höga alkoholkonsumtionen i denna grupp är en konsekvens av en 
omodern ungdomspolitik för en bortglömd ungdomsgrupp.

FLER 
ROLIGA 
 
NU!
MÖTESPLATSER



DÄRFÖR DRICKER UNGA 16-19 ALKOHOL

BLAND UNGA 16–19 ÅR SÄGER 67 PROCENT ATT DET ÄR 
ETT SÄTT ATT UMGÅS. 

67%

MER ÄN VAR FEMTE (21 PROCENT) SÄGER ATT DET INTE 
FINNS SÅ MYCKET ANNAT ATT GÖRA. 

Finns 
typ inget 
annat att 

göra

1 2 3 4

HELA 17 PROCENT DRICKER ALKOHOL FÖR ATT ALLA AN-
DRA GÖR DET, MEDAN 18 PROCENT DRICKER ALKOHOL FÖR 
ATT SLIPPA TÄNKA. 

MINDRE ÄN HÄLFTEN, BARA 43 PROCENT, 
TYCKER OM ATT VARA BERUSADE. 

17%
Alla 

andra 
gör det! 18%

Vill 
slippa 
tänka!

43%

Tycker 
om fyllan!



UNGAS INSTÄLLNING TILL ALKOHOLFRIA MÖTESPLATSER 

ÄR MYCKET POSITIV!

För mycket alkohol gör vissa platser otrygga

Alkoholfria aktiviteter eller platser känns trygga

Alkoholfria aktiviteter/platser gör att fler unga kan delta

Fler alkoholfria aktiviteter skulle göra att färre unga dricker alkohol

Alkoholfria aktiviteter/platser är roligare

För mycket alkohol gör att jag väljer bort vissa platser

 

Fler alkoholfria ställen/platser eller arrangemang för 
unga skulle göra att jag drack mindre alkohol

Fler alkoholfria ställen/platser eller arrangemang 
skulle göra att mina vänner drack mindre alkohol

60% 27% 4%2%6%

40% 40% 5% 3% 12%

39% 36% 8% 4% 13%

27% 44% 13% 8% 9%

27% 30% 19% 9% 16%

29% 26% 17% 15% 14%

29% 22% 12% 5% 32%

8% 22% 21% 31% 18%

Instämmer helt 

Instämmer delvis

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Ej relevant



Bättre
kontroller
Idag är det relativt lätt för minderåriga att få tag på alkohol. 
Det försvagar de alkoholfria mötesplatsernas ställning. 

Därför måste det bli lagligt för kommuner att göra utköpskontroller, för 
att minska den olagliga försäljningen. Dessutom måste det bli lättare 
att stänga av försäljningsställen som överserverar eller säljer alkohol till 
minderåriga. 
 

 

Starkare 
folkhälsoperspektiv
Krogtäta områden är också våldstäta områden. Konsekvenserna kan bli 
förödande – och kostar liv.  

Antalet krogar har ökat explosionsartat, trots att utskänkningstillstånden 
ska bedömas mot folkhälsoperspektivet. Folkhälsoinstitutet behöver 
därför ge skarpare direktiv till alkoholhandläggarna om att folkhälsoper-
spektivet och andra konsekvenser ska väga tyngre vid ansökningar om 
serveringstillstånd. 

VI 
HAR 
LÖSNINGARNA!

Nya nyktra 
mötesplatser
Det behövs nya visioner för ungas uteliv. Därför måste unga själva vara 
med och bestämma. Utelivet måste anpassas efter unga under 18 år, som 
inte får eller vill dricka alkohol – men även de äldre som vill vara nyktra. 

För detta behövs resurser att möta ungas krav, men också anpassa befint-
liga aktiviteter efter ungas önskemål. Detta ansvar måste ligga på kom-
munerna, som också bör stå för kostnaderna för dessa mötesplatser. Det 
måste dessutom vara lagbundet för kommunerna att ordna mötesplatser 
för unga som är tillgängliga under helger, kvällar och lov. 



Ansvarsfulla
krögare
All krogpersonal bör ha lämplig utbildning kring alkohol och dess konse-
kvenser. Dagens krogägare måste ta sitt ansvar som alkoholutskänkare 
och inte servera fulla personer eller minderåriga. De måste också bli 
bättre på att framhäva det alkoholfria utbudet. 

Det ska dessutom löna sig att vara en ansvarsfull krögare! Därför måste 
krögare som bryter mot alkohollagen snabbare bli av med sitt tillstånd.
 

Längre 
öppettider 
på krogen
Problemet med kroglivet är inte sena öppettider, utan att folk dricker 
alkohol. När krogarna stänger trappas våldet upp – och ju senare alkohol-
serveringen pågår, desto mer våld blir det. 

Krogtäta områden är de farligaste platserna i Sverige. Därför vill vi att kro-
garna ska ha öppet längre efter serveringsstopp, än dagens 30 minuter. Vi 
är övertygade om att nyktra barer på småtimmarna kommer att förvandla 
otrygga stadskärnor till festligare mötesplaster.  

 

Sociala arenor 
ska vara alkoholfria
Vid sport, teater och andra offentliga arrangemang bör det tas hänsyn 
till dem som inte vill eller kan dricka alkohol. Alkohol är en onödig och 
ofta riskfylld ingrediens i sport- och kultursammanhang. Kommunalt och 
statligt sponsrade aktiviteter bör ha en tydlig policy för alkoholfria sociala 
arenor. Där unga under 18 år deltar bör allting vara alkoholfritt. 
 

Drogfritt 
föreningsliv
Alla föreningar som tar emot kommunala eller statliga bidrag ska ha noll-
tolerans mot alkohol och andra droger.

Vi vet att idrotts- och kulturföreningar kan vara det sammanhang där unga 
först kommer i kontakt med alkohol. Därför är det viktigt att föreningslivet 
tar ställning. Alla ledare bör utbildas i att uppmuntra unga till en drogfri 
livsstil. Alla föreningar som riktar sig till unga bör också ha policyer mot 
alkohol och narkotika för att få föreningsbidrag. 

TA 
ANSVAR!



ALLA TJÄNAR 
PÅ ETT BRA 
UTELIV!

Alla tjänar på 
#BraUteliv

ALLA TJÄNAR PÅ att det finns nyktra 
mötesplatser, eftersom fler då väljer att spendera 
sin fritid utan alkohol. 
Nyktra mötesplatser ifrågasätter också normen 
om att ledighet hänger ihop med alkohol, vilket 
skulle skapa positiva samhällstrender och folkhäl-
soeffekter.

ALLA TJÄNAR PÅ att de unga som kän-
ner sig otrygga hemma, har en trygg plats att gå till 
efter skolan. 

ALLA TJÄNAR PÅ att alkoholkonsumtio-
nen går ned. Antalet olyckor och brott går hand i 
hand med den totala alkoholkonsumtionen. 



ALLA TJÄNAR PÅ att unga inte fyller tomrummet 
med alkohol och narkotika, där det saknas fritidsaktiviteter. 
Resurserna används bäst om vi förbygger en sådan utveck-
ling – istället för att betala för konsekvenserna! 

ALLA TJÄNAR PÅ att berusade människor inte 
serveras alkohol på krogen. Gatan blir tryggare och utelivet 
trevligare. Även redan alkoholpåverkade personer tjänar på 
det, eftersom risken för olyckor och dåliga beslut minskar. 

ALLA TJÄNAR PÅ att få en chans att växa klart 
innan man eventuellt provar att dricka alkohol. Därför behö-
ver unga bra fritidsaktiviteter i nyktra miljöer.

ALLA TJÄNAR PÅ att samhället lyssnar och satsar 
på de unga, även efter skolan, eftersom varje rätt satsad 
krona leder samhällsutvecklingen framåt. 

ALLA UNGA FÖRTJÄNAR en utvecklande 
och meningsfull fritid. Det måste finnas möjlighet att hitta 
intressen som ger unga en känsla av självförverkligande och 
meningsfullhet. 

BRA 
AKTIVITETER 
I NYKTRA 
MILJÖER!



www.unf.se/brauteliv


