
 

 

 

 

Solgt ulovligt 
En undersøgelse af, om danske butikker overholder  

loven om aldersgrænser for køb af alkohol  

 



 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne rapport er udarbejdet i september 2019 af:  

Helga Askgaard og Magnus Kielberg Johannesen  

Alkohol & Samfund  

Høffdingsvej 36 

2500 Valby  

Tlf.: 35 29 30 90 

Rapporten findes kun i elektronisk form og er tilgængelig på  

www.alkohologsamfund.dk. 

 

Stor tak til vores unge mystery shoppere og deres forældre for samarbejdsvilje og engagement 

  

about:blank
http://www.alkohologsamfund.dk/


 
 
 

2 
 

 

Indholdsfortegnelse 

 
Forord ....................................................................................................................................................................... 3 

Om undersøgelsen ................................................................................................................................................. 4 

Hovedresultater .................................................................................................................................................. 4 

Tendenser i 2019 ............................................................................................................................................... 4 

Konklusion ........................................................................................................................................................... 4 

Metode ................................................................................................................................................................. 4 

Forbehold for resultater .................................................................................................................................... 5 

Analyse ..................................................................................................................................................................... 6 

Købsrate for mystery shoppere....................................................................................................................... 6 

Køn og alder ........................................................................................................................................................ 7 

Tendenser............................................................................................................................................................ 7 

Kvittering ......................................................................................................................................................... 7 

Alkoholtype...................................................................................................................................................... 8 

Det siger love og regler om salg af alkohol i detailhandlen ............................................................................ 8 

Perspektivering ....................................................................................................................................................... 9 

Mystery shopping-kontrol – erfaringer fra udlandet ................................................................................. 10 

Sådan kan vi dæmme op for det ulovlige salg – Alkohol & Samfunds anbefalinger: ......................... 11 

  



 
 
 

3 
 

Forord 
For mange danske unge begynder weekenden med alkoholindkøb i det lokale supermarked, kiosken 

rundt om hjørnet eller på tankstationen på vej til fest.  

Sundhedsmyndigheder og eksperter er enige: Alkohol er ikke for børn, og derfor har Danmark en klar 

lovgivning om, at butikker ikke må sælge alkohol til børn under 16 år. Og butikkerne må ikke sælge 

drikkevarer med mere end 16,5 procents alkohol til unge under 18 år.  

Alligevel er danske børn og unge blandt dem i Europa, der drikker mest og tidligst. Tidligere på året 

viste Vidensråd for Forebyggelse, at der for første gang længe er sket en stigning i alkoholforbruget 

blandt de 13-15-årige. Altså en aldersgruppe, som slet ikke må købe alkohol.  

Så tilbage til butikkerne, der sælger alkohol. Vi har i Alkohol & Samfund siden 2017 jævnligt undersøgt, 

om butikkerne overholder lovgivningen om aldersgrænser. Og i denne rapport kan du læse resulta-

terne af den undersøgelse, vi har gennemført i 2019. 

Vores unge mystery shoppere har i år aflagt danske supermarkeder, kiosker og tankstationer 303 be-

søg for at prøve at købe alkohol, de ikke var gamle nok til.    

Den indeholder en god og en dårlig nyhed. Den gode er, at butikkerne er blevet lidt bedre til at overholde 

18- årsgrænsen for stærk alkohol. Den dårlige er, at de stadig ser stort på loven, og sælger øl, breezere, 

vin og cider i stor stil til børn og unge der ikke er fyldt 16 år.  

Det er et alvorligt problem. Når butikkerne blæser på lovgivningen, har det nemlig konsekvenser for de 

unge. Både dem, de oplever den fredag aften, der begynder med et alkoholindkøb i den lokale og dem, 

de oplever senere hen, fordi de har drukket for meget og for tidligt.  

Med undersøgelsen håber vi at vise, at der er behov for, at både butikker og politikere tager ansvar. 

Butikkerne for at overholde de gældende regler. Politikerne for at skærpe kontrollen med alle butikker 

og for at indføre skrappere sanktioner for butikker, der overtræder reglerne.  

Peter Konow 

Direktør, Alkohol & Samfund 
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Om undersøgelsen 
Hovedresultater 
Undersøgelsen viser, at:  

• Butikkerne i undersøgelsen sælger alkohol ulovligt i 50 procent af vores købsforsøg. 

• Butikkerne i undersøgelsen bryder loven og sælger alkohol til unge under 16 år i 68 pro-

cent af tilfældene. Vores mystery shoppere kunne oftere købe alkohol på tankstationer 

end i kiosker og i supermarkeder, men købsraten er høj i alle butikstyper.  

• Butikkerne i undersøgelsen sælger spiritus ulovligt til unge på 16 og 17 år i 12 procent af 

tilfældene. Vores mystery shopper kunne ikke købe spiritus i kiosker og på tankstationer, 

men i hvert sjette supermarked. 

Tendenser i 2019 
• Der er sket et fald i det ulovlige salg af spiritus fra 2018 til 2019. 

• Der ikke er betydelig forskel på, hvor ofte piger og drenge under 16 år gennemfører et 

køb. 

• Når mystery shoppere under 16 år beder om kvitteringen på købet, kan det få ekspedien-

ter til at spørge om ID. I disse tilfælde må vores mystery shoppere returnere alkoholen 

efter at have købt den, og købet tæller således ikke med i opgørelsen.  

• Det er nemmere for unge under 16 år at købe ciders end øl. 

• Det er nemmere for unge på 16 og17 år at købe spiritus med smag for eksempel Bailey’s, 

end spiritus uden smag, for eksempel rom. 

Konklusion 
Alkohol & Samfunds mystery shoppere kunne i 2019 købe alkohol i hver anden butik.  

Fra 2018 til 2019 oplever vi et fald i det ulovlige salg. Det er salget af spiritus til unge mellem 16 og 17 

år, der trækker det samlede salg ned i 2019, da salget her er faldet med 67 procentpoint fra 79 procent 

til 12 procent. Dette resultat skal dog tages med et forbehold, idet vi kun har haft én mystery shopper 

på 16 år ude at købe spiritus i 2019, mens vi i 2018 havde flere mystery shoppere i alderen 16-17. Det 

ulovlige salg af alkohol til unge under 16 år er kun faldet med 4 procentpoint, og der bliver stadig solgt 

alkohol til unge under 16 i 68 procent af de butikker, vi har besøgt i 2019.  

Der er stor forskel på, om unge mellem 16 og 17 år forsøger at købe spiritus i et supermarked, en kiosk 

eller en tankstation. Vores mystery shopper i denne aldersgruppe kunne i 2019 købe stærk alkohol i 

hvert sjette supermarked, mens kiosker og tankstationer ikke solgte spiritus ulovligt. Vores mystery 

shoppere under 16 år kunne købe alkohol på ni ud af 10 tankstationer, mens supermarkeder solgte i 

66 procent og kiosker i 69 procent af tilfældene.  

Metode  
I 2018 besøgte Alkohol & Samfunds mystery shoppere i alt 222 supermarkeder, kiosker og tankstati-

oner, og i 2019 troppede vi op i 303, hvoraf flere salgssteder fra året før blev genbesøgt for at se om 

de solgte alkohol til mindreårige, selvom det ifølge lovgivning ikke er tilladt. Formålet med genbesø-

gene var at undersøge, om butikkerne var blevet bedre eller dårligere til at overholde loven.  

Vi har rekrutteret mystery shoppere via sociale netværk for eksempel LinkedIn og Facebook, og mål-

rettet rekrutteringen i udvalgte geografiske områder af landet. Der har altid været en medarbejder fra 
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Alkohol & Samfund med de unge ude. Alkohol & Samfund instruerede de unge i, hvad de skal sige, når 

de bliver spurgt om ID. Herunder er de instrukser, som vi gav vores mystery shoppere:  

1) Når kassemedarbejderen spørger om ID svarer mystery shopperen: ”Det har jeg glemt, men 

kan jeg købe alligevel”. Hvis kassemedarbejderen siger ja, gennemføres købet, men ved et nej 

gøres ikke yderligere forsøg på at gennemføre købet, og vores mystery shoppere forlader butik-

ken.  

2) Spørger kassemedarbejderen til alder, er vores mystery shoppere bedt om at fortælle deres al-

der, og spørger derefter, om de kan købe alligevel. Giver kassemedarbejderen lov, gennemføres 

købet. Siger kassemedarbejderen derimod nej, gør mystery shopperne ikke yderligere forsøg 

på at købe alkoholen og forlader butikken.  

 

Forbehold for resultater 
Vi har i 2019 genbesøgt de butikker, vi besøgte i 2018. Andre omstændigheder gør imidlertid, at un-

dersøgelserne ikke kan oversættes én til én, heriblandt at vi ikke har holdt antallet af forsøgspersoner 

konsekvent på køn og alder.  

I 2018 havde vi både 16-17-årige drenge, piger og et mix ude at købe spiritus, hvor vi i 2019 kun har 

haft én mystery shopper ude at købe spiritus. Det store fald i salget af spiritus på 67 procentpoint er 

derfor biased, og vi kan ikke være sikre på, at der generelt er sket et så markant fald i salget af spiritus. 

Vi vurderer, at købsraten af alkohol i høj grad afhænger af, hvor gamle vores mystery shoppere ser ud. 

Der er således en vis sandsynlighed for, at vores mystery shopper i år har set yngre ud, end vores 16-

17-årige mystery shoppere fra sidste år. Hvis undersøgelsen skulle kunne bekræfte et fald i salget af 

spiritus på 67 procentpoint, ville det kræve, at vi havde haft samme antal testpersoner med samme 

alders- og kønsfordeling ude at købe spiritus i år. Dette resultat må derfor tages med forbehold. 

Det samme gør sig gældende for vores mystery shoppere under 16 år. Når vi ikke har holdt antallet af 

forsøgspersoner konsekvent på drengenes købsforsøg, kan vi ikke bekræfte stigningen i salget af al-

kohol til drenge på 24 procentpoint. 

Hvad angår salget af alkohol til unge under 16 år, må vi tage forbehold for, at vores mystery shoppere 

er blevet bedt om at have kvitteringen med for hvert køb. Vi oplevede, at kassemedarbejderne trak 

købet tilbage i det øjeblik de unge bad om kvitteringen. Hvis de ikke skulle have kvitteringen med, ville 

de derfor have kunnet købe i flere butikker, end det vores undersøgelse viser.  
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Analyse 
Købsrate for mystery shoppere 
Blandt alle vores købsforsøg i 2019, kunne de unge købe alkohol i 50 procent af tilfældene. Det er et 

fald på 24 procentpoint fra 2018, hvor købsraten var 74 procent. Faldet er ikke stort, hvad angår salget 

af alkohol til unge under 16 år. Faldet i salget af spiritus til unge mellem 16-17 år er derimod faldet 

betydeligt. 

Vores mystery shoppere under 16 år, der forsøgte at købe alkohol med en alkoholprocent under 16,5, 

kunne købe alkohol i mere end to tredjedele af de butikker, vi besøgte. De kunne købe alkohol i 90 

procent af de tankstationer, vi besøgte. I 2018 kunne vores mystery shoppere under 16 år købe alkohol 

i 72 procent af tilfældene, og der er således sket et lille fald på 4 procentpoint. 

Vores mystery shopper på 16 år, der forsøgte at købe alkohol med en alkoholprocent over 16,5, kunne 

købe alkohol i 12 procent af tilfældene. Hun kunne ikke købe spiritus i hverken kiosker eller tankstati-

oner. Til gengæld kunne hun købe spiritus i hvert sjette supermarked. I 2018 kunne vores mystery 

shoppere mellem 16 og 17 år købe spiritus i 79 procent af købsforsøgene. Der er således sket et mar-

kant fald i salget af spiritus på 67 procentpoint.  

 

Tabel 1: Købsrate for mystery shoppere 2019 

 Supermarked Kiosk Tankstation Total 

Total købsrate 
48%  

(N=192) 
56%  

(N=90) 
43%  

(N=21) 
50%  

(N=303) 

Alder 13-15 (alko-
holprocent <16,5) 

66%  
(N=123) 

69%  
(N=72) 

90%  
(N=10) 

68%  
(N=205) 

Alder 16-17 (alko-
holprocent 
>16,5%) 

17%  
(N=69) 

0%  
(N=18) 

0%  
(N=11) 

12%  
(N=98) 
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Figur 1: Købsrate 2019 fordelt på butikstyper 
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Tabel 2: Udvikling i købsraten fra 2018 til 2019 total samt fordelt på alder 

 2018 2019 Udvikling 

Total købsrate 
74% 

(N=222) 
50% 

(N=303) 
-24 pct.point 

Alder 13-15 
(alkoholprocent <16,5) 

72% 
(N=164) 

68% 
(N=205) 

-4 pct.point 

Alder 16-17 
(alkoholprocent 
>16,5%) 

79% 
(N=58) 

12% 
(N=98) 

-67 pct.point 

 

Køn og alder 
I 2019 finder vi ikke en stor forskel på, hvor ofte piger og drenge gennemfører et køb på Mystery Shop-

ping. I 2019 kunne drenge under 16 år købe alkohol i 66% af tilfældene (N=114), og piger under 16 år 

kunne købe alkohol i 71% af tilfældene (N=91). I 2018 kunne drenge under 16 år købe alkohol i 42% af 

tilfældene (N=24), mens piger under 16 år kunne købe alkohol i 81% af tilfældene (N=90).  

Samlet er der ikke en stor forskel i det procentvise ulovlige salg af alkohol til unge under 16, men for-

delingen af salgene på køn har ændret sig. Drenge kunne i 2019 købe i 24 procentpoint flere butikker 

end i 2018, mens der er sket et fald på 10 procentpoint i pigernes køb af alkohol. Vi vurderer på den 

baggrund, at købsraten i højere grad afhænger af, hvor gamle vores mystery shoppere ser ud end af 

deres køn.   

 

Figur 3: Udvikling i købsraten fra 2018 til 2019 fordelt på køn 

 

Tendenser 

Kvittering 
Når de unge mystery shoppere under 16 år bad om kvitteringen efter at have købt alkohol, oplevede 

de, at ekspedienterne sommetider blev mistænksomme. To af vores mystery shoppere oplevede flere 

gange, at de måtte returnere alkoholen efter at have købt det, fordi de bad om kvitteringen. Det virker 
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således som om, at ekspedienterne får færten af Mystery Shopping. Disse tilfælde indgår i statistikken 

som ikke-gennemførte køb.  

Denne tendens gør sig ikke gældende, når vores mystery shoppere køber stærk spiritus. En forklaring 

kan være, at det er mere naturligt at gemme kvitteringen på spiritus end en enkelt øl, så prisen kan 

splejses mellem flere unge.  

Alkoholtype 
De unge mystery shoppere på 15 år kan købe øl og ciders i langt de fleste butikker uden at blive spurgt 

om ID. 13-årige har imidlertid lettere ved at købe ciders end øl. En ung mystery shopper reflekterede 

også over dette: ”De kigger lidt mere underligt, når vi tager øl, end når vi tager en Somersby. Det er nok 

fordi, det er underligt, hvis drenge på vores alder drikker en øl. Somersby smager lidt mere af sodavand.”  

Den alkoholtype, som 16-17-årige vælger at forsøge at købe, har også stor betydning for, om købet 

lykkes. Det var nemmere for vores 16-årige mystery shopper at købe shots med smag af tyrkisk peber, 

Bailey’s og Cuba Vodka med smag af jordbær eller citron. Hun blev oftere afvist, hvis hun prøvede at 

købe almindelig rom, gin eller vodka.  

Det siger love og regler om salg af alkohol i detailhandlen 
I rapporten tager vi udgangspunkt i gældende lovgivning og regler for detailsalg af alkohol til børn og 

unge. 

Ifølge § 2 i loven om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år er det ulovligt, når 

butikker med detailsalg sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller 

derover til personer under 16 år. Derudover gælder det, at detailhandlen ikke må sælges alkoholholdige 

drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 eller derover til kunder under 18 år. Hvis sælgeren 

er i tvivl, om kunden er gammel nok til at købe alkohol, skal sælgeren kræve at se gyldig billedlegitima-

tion.  

Hvis butikker overtræder denne lov, straffes de ifølge § 5 med bøde. Det er alene butiksindehaveren, 

der kan straffes efter § 5. Den ansatte, der sælger alkohol, og den unge, der køber alkohol, kan således 

ikke straffes. 

§ 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke sælges til 

personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.  

Stk. 2.Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 

1,2 eller derover, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, kunden 

er fyldt 16 år.  

Stk. 3. Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent 

på 16,5 eller derover, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at 

kunden er fyldt 18 år.  

Stk. 4. Butikker, hvor der foregår detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, skal ved synlig 

skiltning, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, informere om, at salg af tobaksvarer og alkoholhol-

dige drikkevarer kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren 

er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, 

jf. stk. 1-3.  
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§ 5. For overtrædelse af §§1 og 2 straffes butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantinein-

dehaveren m.v. med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om butiksinde-

haveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. har gjort sig skyldig i grov eller gentagen 

overtrædelse af §§ 1 og 2. bestemmelsen i straffelovens §23 finder ikke anvendelse.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 

5. kapitel.  

Overtrædelser begået efter den 1. september 2013 

Overtrædelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år § 1 og 2 straffes 

med bøde, jf. lovens § 5, stk. 1. 

Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er af 

grov eller gentagen karakter. Dette fremgår af § 5, stk. 1, 2. pkt. 

Anklagemyndigheden skal som udgangspunkt anvende nedenstående bødepåstande i sager om over-

trædelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år: 

1. gang 10.000 kr. 

2. gang 20.000 kr. 

3. gang 40.000 kr. 
 

 

Kilde: Vedtaget lovforslag L65, 2018-2019 

Perspektivering  
I Danmark skal man være 16 år for at købe alkohol med en alkoholprocent under 16,5 og 18 år for at 
købe alkohol med en alkoholprocent over 16,5. Alle butiksmedarbejdere er forpligtet til at spørge efter 
gyldigt billed-ID, hvis de er det mindste i tvivl om køberens alder. Hvis køberen ikke kan fremvise et 
gyldigt ID, er det ikke lovligt at gennemføre salget. 1 Alligevel kan vores mystery shoppere samlet købe 
alkohol i hver anden butik, og unge under 16 år kan købe alkohol i mere end 2 ud af 3 af de butikker, vi 
besøgte i 2019. 
 
Den lette adgang til alkohol er et problem både for de unge nu og her og for folkesundheden generelt. 
Unge, som drikker meget, er i øget risiko for at blive involveret i trafikulykker, i slagsmål, have ubeskyt-
tet samleje og blive alkoholforgiftet. Flere studier peger på, at unge, der drikker meget og starter tidligt, 
har større risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet. Derfor er forebyggelse af alkohol-
forbrug blandt unge vigtigt.2 
 

 
1 Sundhedsstyrelsen 2019. Lokaliseret d. 05.09.2019 på [https://www.sst.dk/da/viden/tobak/lovgivning/skilt-
ning-om-salg-af-tobak-og-alkohol]. 
2 Skolebørnsundersøgelsen 2018 https://alkohologsamfund.dk/alkopedia/danske-unges-alkoholforbrug-stiger. 

https://www.sst.dk/da/viden/tobak/lovgivning/skiltning-om-salg-af-tobak-og-alkohol
https://www.sst.dk/da/viden/tobak/lovgivning/skiltning-om-salg-af-tobak-og-alkohol
https://alkohologsamfund.dk/alkopedia/danske-unges-alkoholforbrug-stiger
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Figur 3: Unges negative oplevelser med alkohol, Ungdomsprofilen 2014 

 
 
 
Figur 4: Danske unges alkoholforbrug sammenlignet med andre europæiske unge 
 

 
 

 

Mystery shopping-kontrol – erfaringer fra udlandet 
Internationale erfaringer viser, at vedvarende butikskontroller af ulovligt salg af alkohol til mindreårige 
er en effektfuld måde at begrænse salget og ændre landets ID-kultur.  
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I Norge har Mystery Shopping begrænset salget af alkohol3. I Norge er aldersgrænsen for køb af alko-
hol 18 år. I perioden 2007 til 2017 har den norske ungdomsorganisation, Juvente, gennemført årlige 
Mystery Shopping-kontroller af butikkers salg af alkohol til 12-17-årige. Salg af alkohol til unge under 
aldersgrænserne er mere end halveret i løbet af 10 år fra 56 procent i 2007 til 26 procent i 2017.   
 
I Schweiz har vedvarende Mystery Shopping har ændret ID-kulturen. Da de første mystery shoppere 
forsøgte at købe alkohol i 2000, blev de kun spurgt om ID i 3,5 procent af købsforsøgene. I 2010 blev 
mystery shoppere bedt om at vise ID i 80 procent af købsforsøgene4. Myndighederne i Schweiz har 
udviklet en Mystery Shopping-guide, der skal gøre kontrollerne og dataindsamlingen mere ensartet og 
sikre, at fremgangsmåden er lovlig og etisk korrekt. 
 

Sådan kan vi dæmme op for det ulovlige salg – Alkohol & Samfund anbefaler: 
• At Folketinget fastsætter en 18-årsgrænse for salg af al alkohol uanset procent.  

• At detailhandelen gør det obligatorisk, at alle kunder skal vise ID. 

• At detailhandelen sikrer bedre procedurer for at håndhæve loven – for eksempel ved at gøre 

det obligatorisk, at alle skal vise ID, når de køber alkohol. 

• At kontrol med salg af alkohol bliver gjort systematisk og landsdækkende – for eksempel ved 

hjælp af mystery shopping-undersøgelser. 

• At sanktionerne for at overtræde loven om salg af alkohol til unge under aldersgrænserne 

skærpes. I dag er højeste straf en bøde på 20.000 kroner ved tredje lovovertrædelse. Sanktio-

nen bør falde ved første overtrædelse, og myndighederne bør kunne sanktionere gentagne 

overtrædelser ved at fratage butikker retten til at sælge alkohol. På samme måde som butikker 

kan miste retten til at sælge friske madvarer. 

 

 

 
3 Skjenkekontrollen 2017, https://alkohologsamfund.dk/alkopedia/norge-har-god-erfaring-med-mystery-shop-
ping 
4 Europa Kommissionens, s. 51 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/eyes_on_ages_re-

port_en.pdf 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/eyes_on_ages_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/eyes_on_ages_report_en.pdf

