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En lille gruppe unge drikker som 15-årige i 
gennemsnit 32 genstande om ugen, mens en 
anden lille gruppe slet ikke rører de våde varer. 
For begge grupper er konsekvenserne markante. 
Imellem de to ekstremer finder vi den store 
middelgruppe, hvor alkohol især i de tidlige 
ungdomsår er et middel til at opbygge sociale 
relationer med. 

Alkoholvaner formes  
i 15-årsalderen

Margaretha Jrvinen, professor  
ved Sociologisk institut på  
Københavns universitet  
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Alkoholvaner formes  
i 15-årsalderen

Fester og byture tilsat alkohol i rigelige 

mængder er en central del af det at være 

ung i Danmark. Men mens et lille flertal 

(53 pct.) har et fornuftigt forhold til alko-

hol, drikker det store mindretal (knap 42 

pct.) sig jævnligt fulde, og en lille gruppe 

(6 pct.) er allerede som 15-årige i gang 

med at etablere et kronisk højt alkohol-

forbrug, mens endnu en lille gruppe (11 

pct. - og en del af det lille flertal på 53 

pct.) enten holder sig helt fra alkohol eller 

har et meget lille forbrug. Sidstnævnte har 

store sociale konsekvenser i en ungdoms-

kultur, hvor det at sige nej til alkohol er 

lig med at sige nej til fællesskabet. Det er 

nogle af hovedkonklusionerne i forsk-

ningsprojektet Young Adults, Drug and 

Alcohol (YODA). Bag projektet, som er 

støttet af Rockwool Fonden, står forskere 

fra Sociologisk Institut på Københavns 

Universitet og forskere fra Det Nationale 

Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 

VIVE. Projektet har fulgt unge født i 

1989 over en periode på ti år gennem tre 

survey-undersøgelser i hhv. 2005, 2008 

og 2015. Gennem spørgeskemaundersø-

gelser, kvalitative interviews og register-

data kortlægges de unges brug af alkohol 

og stoffer, herunder mængden af indtag, 

årsag og udvikling.

“Det er tydeligt, at de unges alkohol-
vaner formes i de unge år - faktisk 
allerede i 15-årsalderen,” 
siger Margaretha Järvinen, professor ved 

Sociologisk Institut på Københavns Uni-

versitet og en af forskerne bag projektet.  

Kronisk højt eller ingenting 
Forskerne inddelte respondenterne i seks 

såkaldte udviklingsprofiler. Gruppe A 

udgør knap 42 procent og er dermed den 

største af de seks grupper. Kendetegnet 

for denne gruppe var, at de startede med 

et lavt forbrug - i gennemsnit to ugentli-

ge genstande - i 15-årsalderen. Herefter 

øgede de gennem de følgende år deres 

alkoholindtag en smule, dog uden at det 

oversteg et gennemsnitligt forbrug på fem 

genstande om ugen. Denne gruppe havde 

altså et moderat og stabilt forbrug af alko-

hol hele vejen igennem ungdomslivet fra 

de er 15 til de fylder 25 år. Grupperne B og 

C udgør henholdsvis seks og fem procent 

og er unge med meget lavt eller slet ikke 

noget forbrug af alkohol. Gruppe B er 

primært unge med indvandrerbaggrund, 

mens gruppe C primært er unge, der tog 

deres skole meget seriøst og derfor fe-

stede mindre end deres kammerater, men 

det viser sig at have konsekvenser på den 

sociale konto.

 
“De er i højere grad udenfor fælles-
skabet, da alkohol især i de helt unge 
år bliver brugt som en adgangsbillet 
til det sociale liv,” siger Margaretha 

Järvinen. 

Religion spillede en væsentlig årsag i 

forhold til at droppe øl og breezere til 

festen med vennerne, men tabet af kontrol 

havde også en betydning. Fx. sagde en af 

respondenterne således:

 
“Men jeg vil så også sige, når mine 
venner begyndte at drikke, da vi kom 
igymnasiet, fordi mange af os endte jo 
på det samme gymnasie, der kunne jeg 
bare se, at de ting, de gjorde, og de ting, 
de udsatte sig selv for og udstillede sig, 
det var ikke noget, jeg havde lyst til. Det 

var ikke, fordi jeg ikke måtte, det var, 
fordi jeg tænkte: Det har jeg ikke lyst 
til, det der.” 

Som kontrast til de afholdende unge står 

gruppe D, der udgør knap seks pct. De 

unge i denne gruppe begyndte på et højt 

forbrug i 15-årsalderen, hvor de i gen-

nemsnit drak 32 genstande om ugen, og 

dermed var de den gruppe, der drak mest.  

“Det er jo et virkelig markant forbrug 
af alkohol, og vi kan se, at det også er 
disse unge mennesker, der klarer sig 
dårligst senere. De har større risiko for 
at havne i kriminalitet, de er udfor-
dret på både det psykiske og fysiske 
helbred og bliver derfor oftere indlagt 
på hospitalet, og de har større risiko 
for at droppe ud af en uddannelse og 
stå uden for arbejdsmarkedet senere i 
livet,” siger Margaretha Järvinen.

Og det er ikke kun uddannelser, de 
dropper ud af. Det var også i denne 
gruppe, at forskerne oplevede det 
største frafald blandt respondenterne, 
da de skulle svare på spørgsmål i anden 
og tredje runde af undersøgelsen. 
Derfor er store dele af undersøgelsen, 
der belyser denne gruppes problemer, 
baseret på registerdata (se faktaboks på 
side 47).

Gymnasier har andel i unges druk
I grupperne E og F, der tilsammen udgør 

42 pct., fandt forskerne en gruppe af 

unge, der jævnligt drak sig fulde. Deres 

udviklingsmønster betegner forskerne 

som et omvendt ’U’. For gruppe E gjaldt 

det nemlig, at deres drikkevaner begynd-
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te på et højt niveau - 14 genstande om 

ugen i 15-årsalderen for både mænd og 

kvinder. Herefter steg deres forbrug, så 

de i 18-19-årsalderen var oppe at drikke 

26 ugentlige genstande for derefter at 

falde igen til 17 genstande i 25-26-år-

salderen. Det samme mønster fandt 

forskerne hos gruppe F, men på et lidt 

lavere niveau.

“Vi får det, vi kalder en ’fling’-effekt, 
hvilket vil sige, at deres forbrug stiger 
støt og topper i 18-19-årsalderen for 
derefter at falde igen. Her skiller 
danske unge sig ud i forhold til unge 
i andre lande, hvor fling-effekten er 
meget mindre udbredt,”  
siger Margaretha Järvinen. 

Hun peger på den heftige fest- og 

drukkultur, der hersker på de danske 

gymnasier, som en del af grunden til, 

at fling-effekten er så udbredt blandt 

danske unge. 

 
“Der er ingen tvivl om, at gymnasi-
erne har stor indflydelse på det store 
forbrug af alkohol blandt danske 
unge, og det er meget socialt betin-
get, så det er hele kulturen, der skal 
ændres, hvis vi skal have de unge til 
at drikke mindre,” siger hun. 

De fleste ‘vokser fra’ deres overforbrug
Projektet undersøgte også den såkaldte 

‘vokse-fra’-effekt (Maturing-out-effe-

ct). Som fling-mønstret viste, sænkede 

mange unge deres forbrug af alko-

hol i perioden fra 18-19-årsalderen til 

25-26-årsalderen.

 
“I de unge år handler det for mange 
om at passe ind og være en del af det 
sociale fællesskab. Vi har hørt flere 
sige, at hvis de kastede op af druk, 
var det en god fest. Man kan næsten 
tale om en form for hierarki blandt 
de unge - jo mere du kan drikke, desto 
mere populær er du,”
siger Margaretha Järvinen. 

Men senere i livet ser det anderledes ud. 

Omend alkoholen stadig bliver indtaget 

på et relativt højt niveau, så handler det 

i højere grad om at nyde den i venners 

lag fremfor at blive fuld. Projektet fandt 

frem til fem ‘vokse-fra’-tendenser. 1: De 

25-26-årige drak for at vedligeholde socia-

le relationer fremfor at opsøge nye, som 

de typisk gjorde tidligere. 2: De drak mere 

differentieret og havde ikke udelukkende 

fokus på at blive fulde. 3: De fik mere fokus 

på ikke at miste kontrollen og at kunne 

bære deres brandert med værdighed. 4: 

De orkede ikke længere tømmermænd, og 

de tænkte på morgendagen. 5: De drak for 

at ”chille” (slappe af og nyde det, red.) og 

ikke for at ”cope” (håndtere hverdagen og 

livet, red.).  

”I de tidlige år er 
alkoholen en stor 
del af det at opbyg-
ge nye relationer 
- de går til fest sam-
men, bliver fulde 
sammen, og så får 
de skabt et sam-
menhold ud fra det. 
Man ser ikke skævt 
til hinanden, fordi 
man mister kon-
trollen og vælter 
rundt,” siger Mar-
garetha Järvinen. 
 
Men midt i tyverne ændrer normen sig. Nu 

handler det i højere grad om at fastholde 

de venskaber, man har opbygget. 

Søren - en 27-årig håndværker beskriver 

det således: 

“Det er ikke, fordi jeg undgår at møde 
nye mennesker, men jeg er bare ikke så 
opsat på det længere [...] Det betyder 
mere for mig at være blandt de menne-
sker, jeg har opbygget et tæt forhold til 
gennem årene.”

En anden effekt handler om, at man ikke 

længere drikker for at opsøge rusen. Det 

er ikke længere interessant at drikke ‘kun 

for at blive stive’, som en af respondenterne 

siger. Den tredje effekt handler om at bære 

sin fuldskab med værdighed. Der bliver set 

skævt til dem, der ikke kan styre sig.

 
“Det er jo en markant drejning, der 
sker her. Hvor du i de unge år fik 
anerkendelse for at drikke massivt og 
miste kontrollen, er det i midt tyverne 
lidt pinligt at være alt for synligt fuld,”  
siger Margaretha Järvinen.

En pige i undersøgelsen beskriver det 

meget konkret, efter hun oplevede at falde 

i søvn på vej hjem i S-toget:  

“Jeg tænker mere over det nu, hvil-
ket jeg så sandelig ikke gjorde særlig 
meget, da jeg var yngre [...] Men det 
sker stadig... For eksempel var jeg til 
fest uden for byen med en god ven for et 
par uger siden. På vej hjem faldt jeg i 
søvn i toget, ikk’. Totalt akavet, en vok-
sen person, der sover i toget. Der skete 
ikke noget, heldigvis, men det var bare 
virkelig akavet [...]. Jeg tror stadig, jeg 
har brug for lidt øvelse i ikke at miste 
kontrollen foran andre mennesker. 
Altså, det var det, jeg gjorde i gymnasi-
et, drak hjernen ud, tissede alle steder, 
løb nøgen rundt, kyssede så mange 
som muligt på en weekend, den slags 
dumme ting.” 

Den fjerde effekt relaterer sig til tømmer-

mænd. De unge orker dem simpelthen 

ikke længere, og det at spendere en hel 

dag med kvalme på sofaen, er nu blevet 

spild af tid. De 25-26-årige vil hellere 

bruge weekenderne på andre ting, men for 

nogle handler det også om, at arbejds- og/

eller studielivet stiller nye krav. 

En respondent udtrykker det meget 

sigende: 

”Hvis jeg drikker mig rigtig fuld både 
fredag og lørdag, går der flere dage, før 
jeg kan passe mit arbejde.”   
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Den femte effekt, der som sagt handler om ”chil-

ling” og ”coping”, skiller ifølge Margaretha Järvinen 

fling-grupperne fra gruppen med det højeste indtag 

- gruppe D.

 
“Vi kan se, at dem, der udvikler problemer, også 
er dem, der drikker for at cope med forskellige 
problemer, dem finder vi mange af blandt dem, 
der drikker allermest. Til gengæld er fling-grup-
perne mere tilbøjelige til at have mere fokus på, 
at alkohol skal bruges til at skabe en chill-effekt 
- altså afslapning,”  siger hun. 

Konklusionen er derfor, 
at langt de fleste ‘vokser 
fra’ deres massive alko-
holforbrug, selvom de 
stadig ligger højt i sam-
menligning med unge i 
andre lande, mens grup-
pen, der drikker mest, 
bliver i samme spor.  

Og det er måske naturligt nok også disse unge, der 

har størst risici for ikke at klare sig godt i livet. Men 

her spiller socioøkonomiske forhold også ind. For hvor 

unge fra en lavere social klasse, der drikker massivt i 

ungdomsårene, har en øget risiko for hverken at være 

i uddannelse eller arbejde, gælder det ikke unge fra 

de allermest ressourcestærke familier.

“Vi kan se, at gruppen af unge mænd fra velstil-
lede hjem så at sige vokser fra deres høje risiko-
niveau i 20-22-årsalderen. Tendensen er den 
samme blandt kvinder, men forskellene blandt 
kvinderne er lidt mindre end blandt mændene,”
 siger Margaretha Järvinen.

Fakta om Youths, 
Drugs and  
Alcohol, YODA  

Link til rapport: 

https://samf.ku.dk/boern-og-unges-trivsel/nyheder/
alkoholvaner-dannes-i-15-aars-alderen/Unge-alko-
hol-og-stoffer_Jarvinen_2018.pdf

Projektet bygger på: 

 

1. Spørgeskemaer sendt ud til 
2.000 unge i 2005, 2008 og 
2015, og til yderligere 3.000 unge 
i 2008 og 2015.  
 
2. Data fra  
befolkningsregistre. 
 
3. Kvalitative interviews med 
udvalgte grupper af unge. 
 
4. Spørgeskemaundersøgelser 
blandt de unges forældre. 

Forskerne har over ti år fulgt
og kortlagt unges alkoholforbrug.

Projektet er et samarbejde mellem forskere 

fra Sociologisk Institut på Københavns 

Universitet og VIVE - Det Nationale  

Forskningscenter for Velfærd. 

 

Tidligere resultater fra forskningen er i 2005 

offentliggjort i bogen ’Unge, fester og alko-

hol’ og i 2008 i bogen ’Stoffer og natteliv’ 

samt på engelsk i en lang række internatio-

nale forskningsartikler. 

 

YODA-projektet er finansieret af ROCK-

WOOL Fonden.
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