Danske unge drikker
stadig meget
Danske unge har siden 1995 haft europarekorden
i fuldskab, blandt andet når det gælder, hvor ofte
de unge drikker over fem genstande ved samme
lejlighed, samt alder første gang, de nogen sinde
er fulde. Hvorfor er det sådan, og er der slet ikke
sket forandringer i de seneste årtier?
AF JEANETTE ØSTERGAARD
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Sammenlignet med unge i resten af verden drikker
danske unge alkohol i en tidlig alder, og de drikker for
at blive fulde (1, 2). Ifølge ’European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs’ (ESPAD), som
undersøger brug af rusmidler blandt 15-16-årige,
har danske unge siden 1995 haft europarekorden i
fuldskab, både i forhold til andelen, som har drukket
sig fulde det seneste år og den seneste måned, samt
alder første gang, de nogen sinde er fulde (3, 4, 5).
Ligeledes har danske unge været højt placeret, når
det gælder, hvor ofte de drikker over fem genstande
ved samme lejlighed. Selvom de seneste ESPAD-undersøgelser viser, at færre 15-16-årige i Europa har en
meget ung alder, når de er fulde for første gang, ligger
Danmark sammen med Estland, Letland, Slovakiet
og Storbritannien stadig i toppen også af denne liste,
idet én ud af hver femte danske unge rapporterer, at
de var fulde første gang som 13-årige eller yngre (5). I
andre lande, som fx Island og Italien, er det kun én ud
af hver tyvende ung (5).

fem genstande eller mere ved en lejlighed (fx en
fest), så har man drukket sig fuld. Det vil sige, at man
ved ikke præcist, hvor mange genstande de unge
faktisk har drukket. Derfor spørger man også til, hvor
mange genstande man har drukket i løbet af en typisk
aften. Det kan dog være vanskeligt for folk at huske
præcist, hvor meget de drak, sidst de var i byen. For
at imødekomme det problem anvender man derfor
også en mere subjektiv forståelse af fuldskab, nemlig
ved at spørge unge, hvor mange gange, fx inden for
en måned eller de sidste 12 måneder, de har drukket
sig fulde. Der er således ikke altid overensstemmelse
mellem den ’objektive’ og den ’subjektive’ definition af
fuldskab, da nogle sagtens kan drikke flere end fem
genstande uden at føle sig fulde og omvendt.

Men først: Hvordan måles unges alkoholforbrug?
Unges alkoholforbrug kan måles på mange forskellige
måder. For det første er det vigtigt at finde ud af, hvor
mange unge der egentlig drikker alkohol. I Danmark
er der generelt set meget få unge, som siger, at de
ikke har drukket alkohol. Men hvad betyder det? For
betyder det, at man slet ikke har smagt alkohol, eller
betyder det, at man aldrig har drukket en genstand
(dvs. en flaske øl eller et glas vin)? Eller betyder det,
at man aldrig har drukket sig fuld, eller at man måske
har drukket sig fuld, men ikke kunne lide det og derfor
nu siger nej til at drikke alkohol? Det kan således
være vanskeligt præcist at afgrænse gruppen af unge,
som ikke drikker alkohol, men typisk er det defineret
som unge, der aldrig har drukket en genstand.

Vi har lov til alkohol
Uagtet hvordan vi vender og drejer målingerne, så
viser de internationalt sammenlignelige undersøgelser altså, at ikke bare drikker danske unge i en tidlig
alder, men på deres vej til at lære at drikke alkohol (6,
7) er de fokuseret på ikke kun at drikke, men at drikke
sig til beruselse. Op igennem 1990’erne udviklede
der sig blandt unge en ny kultur for beruselse (8, 9),
hvor alkohol og andre rusmidler blev brugt til at opnå
et kontrolleret kontroltab. I voksenlivet ser vi imidlertid et forandret forhold til alkohol, idet alkoholens
symbolske betydning ændres til noget, som først og
fremmest markerer nydelse og hygge – i modsætning
til tidligere, hvor det primært handlede om fuldskab.
Men for unge bliver beruselsen ofte ikke kun brugt til
at facilitere socialt samvær, men som et mål i sig selv,
og det forventes, at man er beruset i flere offentlige
sammenhænge end førhen. Alkoholkulturen i Danmark er interessant, fordi den således kan placeres i
et krydsfelt mellem en ’våd’ og en ’tør’ alkoholkultur.

For det andet er det vigtigt at måle, hvor meget unge
drikker, når de drikker, og hvor hyppigt de drikker
meget. Til det har man også udviklet forskellige typer
af spørgsmål. Et meget anerkendt mål er ’binge drinking’, som måler, hvor hyppigt man har drukket fem
eller flere genstande inden for de seneste 30 dage.
Her vælger man altså at sige, at hvis man har drukket

En ’våd’ alkoholkultur udmærker sig ved, at man bruger
alkohol til hverdag, specielt i forbindelse med måltider. I det vinproducerende Sydeuropa er det vin, der
bruges i denne forbindelse, og der har i disse kulturer
traditionelt eksisteret en liberal lovgivning på området:
Vin er billigt og sælges mange steder. Inden for en våd
alkoholkultur er alkoholforbruget relativt højt målt over
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tid, men alkohol bruges ikke primært som et middel
til at blive beruset, men som en del af den almindelige
hverdagskultur. En ’tør’ alkoholkultur karakteriseres
derimod ved, at alkohol primært bruges i forbindelse
med fest og i weekender, dvs. i situationer, som er klart
adskilt fra arbejdssammenhænge. Denne form for
alkoholkultur er historisk set knyttet til det ølproducerende og -drikkende Nordeuropa, hvor man samtidig
– specielt i Sverige og Norge – har haft en forholdsvis
restriktiv politik på området, præget af høje skatter på
alkohol og begrænsning af salgssteder, fx det svenske
’Systembolaget’. Derfor ligger Danmark et sted imellem
en våd og en tør alkoholkultur, for Danmark er ét af de
lande, som har den mest liberale alkohollovgivning, da
man i de fleste andre europæiske lande skal være 18
år for at købe alkohol i butikkerne. I 2004 blev der dog
indført et forbud af salg af alkohol til unge under 16 år.
En vigtig forklaring på, hvorfor danske unge drikker så
relativt meget alkohol, er altså, at det er let tilgængeligt for unge.

Forskningen
viser nemlig,
at lovgivning
har en betydning for,
hvordan unge
drikker.

alkohol, viser, at danske unge på 14-16 år føler,
at de nærmest ikke har noget valg: Hvis de vil
begå sig socialt, skal de lære at blive habile alkoholforbrugere (11). Og vejen dertil går for de
flestes vedkommende gennem nogle velkendte
”skæverter”: Kvalme, utilpashed, brækture og
blackouts, og for enkeltes vedkommende også
en tur på hospitalet til observation eller udpumpning. De opfølgende undersøgelser, der
er lavet i et samarbejde med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu VIVE),
viser også, at forældrene til de unge stiltiende
accepterer, at de unge eksperimenterer med
alkohol i store og risikofyldte mængder. For forældrene er godt klar over, hvad der socialt er
på spil for deres børn.
I Danmark har der nemlig længe hersket en
opfattelse af, at alkohol, og det at drikke sig
fuld, er noget, vi har gjort siden vikingetiden.
Det er en holdning, som vi også finder blandt
forældre, som i langt overvejende grad støtter unge i, at de skal lære at drikke alkohol på
netop en fuldskabsorienteret måde.
Det skal forstås på den måde, at de
unge og deres forældre har samme
dagsorden for de unges drikkeri, nemlig at de unge bør komme
sikkert og hurtigt gennem den risikofyldte fase, hvor man eksperimenterer med, hvor meget alkohol man
kan tåle.

Vi er vikinger, og vikinger drikker

Forældrene deltager derfor i en slags samarbejde
med deres børn om den proces, den unge skal
igennem. For de unges vej til at lære at kontrollere deres alkoholforbrug består af tre faser. Den
første fase handler om, at de unge lærer såkaldte
drikketeknikker, altså hvor meget og hvad de kan
drikke for at opnå en behagelig effekt. Den anden fase handler om, at de unge lærer at skelne
mellem forskellige måder at være fuld på. Og den
tredje fase handler om langsomt, men sikkert, at
lære at nyde de behagelige virkninger af alkoholen, dvs. et kontrolleret tab af kontrol. Dette
kontrollerede tab af kontrol er for de fleste unge
da også formålet med at drikke sig fuld.

En opfølgning på en stor spørgeskema- og interviewundersøgelse om unge og alkohol, som
forskere fra Sociologisk Institut på Københavns
Universitet indsamlede i 2005 om unge og

For forældrene er formålet med at indgå i samarbejdet at forsøge at minimere de risici, som de
udmærket ved, der er forbundet med de unges

I lande uden aldersgrænse for køb af alkohol har
unge en langt større risiko (fire gange så stor) for at
drikke ofte (én gang om ugen) set i forhold til lande,
som har en aldersgrænse for køb af alkohol på 20
eller 21 år (10).

Men ud over lovgivning er der også en anden
vigtig forklaring, nemlig den danske kultur.
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forsøgsvise tilgang til alkohol. Forældrenes
redskaber er derfor at forsøge at opstille regler
for drikkeriet, fx ved ikke at acceptere alkoholindtag på aftener inden skoledage, at fortælle de
unge om farerne ved at blande forskellige slags
alkohol, og at sætte grænser for, hvor mange
gange de accepterer, at de unge bliver så fulde,
at de kaster op. Men neden under disse tiltag
ligger også en klar opfattelse hos forældrene af,
at det er de unge selv, der ved at eksperimentere
skal lære at kontrollere deres alkoholforbrug. Og
forældrene accepterer, at enkelte ”skæverter” er
en del af processen.
For de unge selv handler øvelsen om at mestre
den teknik, det er at kunne drikke så tilpas meget, at de opnår den ønskede effekt – nemlig det
kontrollerede tab af kontrol – og ikke mere. De
unge er også klar over, at for at mestre dette skal
de igennem en periode, hvor de prøver sig frem.
For dem er gevinsten ved mestringen dog ikke
så meget, at de derved undgår alt for hyppige
gange med opkast, uønskede slagsmål eller en
tur på hospitalet. For de unge – og i særlig grad
for pigerne - handler det mere om, at de føler,
at de mister social status, hvis de ikke relativt
hurtigt får styr på drikkeriet.
Ikke desto mindre viser forskningen (12), at det
gør en forskel, hvis forældrene sætter grænser
for, hvor meget de unge må drikke, særligt i de
tidlige teenageår. Unge, hvis forældre sætter
strenge regler for alkoholforbruget, drikker sig
i langt mindre grad fulde i 15-års alderen end
unge, hvis forældre har meget lempelige alkoholregler. Kun to pct. af dem, der kommer fra hjem
med stramme regler, drikker sig ofte beruset i
15-årsalderen. Det samme gør sig gældende for
hele 20 pct. af deres jævnaldrende fra hjem, hvor
reglerne er løsere. Denne forskel mindskes dog
over tid, således at unge med stramme og mere
lempelige regler hjemme kommer til at ligne hinanden mere og mere. Som 25-årige har de unge
fra de to typer hjem således alkoholvaner, som i
højere grad ligner hinanden.
Forandringer til det bedre

Selv om danske unge internationalt set ligger
højt i målingerne om alkoholforbrug, er andelen af unge, som både drikker alkohol, og som
har prøvet at være fulde, faldet i Danmark de
seneste årtier. I 1984 var der således 86 pct. af
de 11-årige drenge og piger, som havde prøvet at

drikke alkohol, mens det i 2014 kun var 21 pct. af
drengene og syv pct. af pigerne. På samme måde
er der sket et fald for de 13- og 15-årige, men
for sidstnævnte er faldet dog mindre dramatisk:
Hvor 95 pct. af de 15-årige drak alkohol i 1986,
så var der i 2014 77 pct. af drengene og 74 pct.
af kvinderne, som fortalte, at de havde prøvet at
drikke alkohol. Det er altså fortsat i 15-årsalderen,
at unge i Danmark starter med at drikke alkohol.
Men færre drikker sig i dag fuld i den alder. I
90’erne var der flest 15-årige, som drak sig fulde.
70 pct. af drengene og 63 pct. af pigerne havde
prøvet at drikke sig fulde. I 2014 var tallet faldet
til 41 pct. blandt drengene og 38 pct. blandt
pigerne. Andelen af unge, som starter med at
drikke alkohol i 15-årsalderen, er også faldet. Fra
98 pct. til 92 pct. siden 1999 og frem til i dag (13).
Andelen af unge, som drikker fuldskabsorienteret
i 15-årsalderen (fem eller flere genstande ved
samme lejlighed), er også faldet siden 1999, men
har ligget stabilt siden 2011 (13). Danske unge
drikker dog fortsat meget alkohol, når de drikker.
Faktisk drikker de dobbelt så meget alkohol
(6,2 genstande) som andre europæiske unge
(3,1 genstande) i løbet af en aften (14). Undersøgelser fra 2010 til 2013 viser dog en stigning i
andelen af 16-24-årige, som ikke drikker alkohol
ugentligt, og en stigning i andelen af kvinder,
som ikke har drukket alkohol det seneste år (fra
ca. 8 til 11 pct.) (15).
Faldet i unges brug af alkohol kan muligvis tilskrives
de nævnte ændringer i lovgivningen i Danmark, men
samtidig ser vi, at unges alkoholforbrug også falder
i andre lande. Der er derfor en generel tendens i
Europa i retning af, at unge drikker mindre, og dette
er således også én af forklaringerne på, hvorfor
danske unge fortsat ligger højt i målingerne, når vi
sammenligner os med andre lande, selv om danske
unge drikker mindre end tidligere. En anden grund
kan være, at selvom det er blevet mindre udbredt at
drikke fuldskabsorienteret i en (meget) tidlig alder, så
drikker danske unge stadig relativt meget, når de er
over 15 år. Typisk i forbindelse med, at de starter på
en ungdomsuddannelse. Her er drukkulturen fortsat
stærkt dominerende, både blandt piger og drenge.
Det er således vanskeligt for unge at sige nej til alkohol, når de starter på en ungdomsuddannelse, idet de
føler, det udelukker dem fra at deltage i festerne, da
alkoholen spiller en central rolle i forhold til at markere, at man nu er sammen på en anderledes måde.
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I dag er der da også meget få unge (omkring fire pct.)
(2), som set over en livsperiode på 10 år slet ikke
drikker alkohol. De har forskellige årsager til, at de ikke
drikker, og her betyder religion en del. Men overraskende finder vi også, at risikoen for at miste kontrollen
betyder rigtig meget. En del af de unge, som ikke drikker alkohol, vælger det således fra, fordi de ikke ønsker
at miste kontrollen og risikere at opføre sig ”pinligt”, at
gøre noget, de fortryder, eller at udsætte sig selv for en
helbredsmæssig fare.
Men at fravælge det at drikke sig fuld, især i teenageårene, er ikke uden sociale omkostninger. Denne
lille gruppe af unge – på kun fire pct. - føler sig ofte
anderledes og uden for, og de bliver konstant konfronteret med, at de ikke er som andre unge, når de
fastholder at være ædru til festerne. Samtidig er det
tydeligt, at udmeldingen ”jeg drikker ikke alkohol” ikke
accepteres af jævnaldrende, hvilket betyder, at hvis de,
der ikke drikker, skal være med til festerne, så må de
enten skjule, at de ikke drikker sig fulde, eller påtage sig
særlige roller – som den sjove eller den ansvarsfulde.
Flertallet af ikke-fuldskabsorienterede unge vælger
derfor festlivet fra. Konsekvensen er, at det er sværere
for dem at skabe venskaber, ikke mindst fordi stort set
alle deres jævnaldrende drikker alkohol.
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