
Unges alkoholforbrug 
i de nordiske lande 

er faldet igennem de 
seneste tyve år: Hvad 

er forklaringen, og 
er alkoholrelaterede 

skader hos unge faldet 
på samme tid?

Siden år 2000 har der været et fald i unges alkoholforbrug i mange vestlige 
lande, inkl. de nordiske lande.  Et nyt nordisk forskningsprojekt vil undersøge 

hvorfor samt finde ud af, om antallet af de skader, som unge kan opleve grundet 
indtagelse af alkohol, også er faldet.  
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Der har været et dokumenteret fald i unges  
alkoholforbrug igennem de seneste 20 år, og 
flere forskningsprojekter har forsøgt at forklare 
hvorfor. På samme tid har der dog har været  
relativt få studier, der også har undersøgt, i hvor 
høj grad dette fald i alkoholforbruget også har ført 
til et fald i alkoholrelaterede skader blandt unge. 
Dvs. de skader og problemer, der kan opstå i et 
ungt menneskes liv, enten direkte eller indirek-
te, som følge af alkoholindtag. Her tænkes både 
på fysiske og psykiske skader, fx sygdom, vold, 
fald etc og også sociale problemer. Et nyt fælles-
nordisk forskningsprojekt, som er ledet af Cen-
ter for Rusmiddelforskning og medfinansieret 
af Fællesudvalget for nordiske forskningsråd for 
humaniora og samfundsvidenskab (NOS-HS), 
har derfor som formål at undersøge dette ube-
svarede spørgsmål. Deltagerne i projektet er alle 
rusmiddelforskere fra de nordiske lande, og vi 
bruger en nordisk komparativ tilgang til at under- 
søge de potentielle ligheder og forskelle, der 
måtte eksistere i forhold til faldet i nordiske un-
ges alkoholforbrug, dvs. at vi sammenligner de 
nordiske lande med hinanden. Vi håber, at denne 
komparative tilgang vil føre til ny indsigt i årsa-
gerne til og implikationerne af faldet i de unges 
alkoholforbrug.

I nordisk sammenhæng har de få studier, der har 
undersøgt mulige forklaringer på det faldende  
alkoholforbrug, mest været begrænset til analy-
ser af individuelle lande, fx Finland og Island (1, 
2). Det er også tilfældet med de få studier, der 
har undersøgt sammenhængen mellem faldet i 
alkoholforbrug og dets effekt på alkoholrelatere-
de skader. På nuværende tidspunkt har vi kun 
været i stand til at finde ét studie, som undersø-
ger dette, og det er fra Sverige (3). Derfor har der, 
så vidt vi kan se, hidtil ikke været foretaget nogen 
studier, der har draget nytte af at sammenligne 
relativt ens lande for at teste teorier om, hvorfor 
unges alkoholforbrug er faldet, og om der sam- 
tidig med faldet i unges alkoholforbrug har været 
en ændring i alkoholrelaterede skader.

Hvad er de mulige forklaringer på faldet i 
unges alkoholforbrug i de nordiske lande?
De nordiske lande er forholdsvis homogene 
mht. mange samfundsmæssige faktorer, der 
har indflydelse på unge, som fx investeringer i 
unges uddannelse. Men de er forskellige mht. 
alkoholpolitiske tiltag, drikkekultur og omfanget 
af alkoholforbrug pr. indbygger. Desuden er der 
også andre vigtige forskelle, på trods af at unges 

alkoholforbrug er faldet i alle de nordiske lande. 
For eksempel faldt andelen af islandske unge, 
der havde indtaget nogen som helst form for  
alkohol i de sidste 12 måneder fra 72 % i 1995 til 
24 % i 2015, mens faldet i den samme periode 
i Danmark kun gik fra 95 % til 90 % (4). Dette 
store fald i andelen af unge, der drikker i Island, 
er blevet forklaret med ’den islandske model’, 
der igennem de sidste 20 år har fokuseret på 
at bringe lokale aktører sammen for at skabe et 
system af understøttende sociale netværk og 
styrke et bredt spektrum af forebyggende ak-
tiviteter i familier, skoler og lokalsamfund mhp. 
at reducere unges alkoholforbrug (5). Bl.a. på 
grund af disse forskelle er en komparativ tilgang 
nødvendig for at vurdere de faldende tendenser 
i unges alkoholforbrug mere specifikt, så der kan 
tilvejebringes vigtig viden om nordiske forskelle. 
Derudover vil en sådan sammenligning give ny 
viden om drivkræfterne bag og implikationerne af 
de generelt faldende tendenser i unges alkohol- 
forbrug, og den vil udgøre et fundament for frem-
tidige forskningsprojekter i det internationale 
forskningsmiljø.

Hidtil er der blevet foreslået forskellige mulige 
forklaringer på faldet i unges alkoholforbrug, 
fx ændringer i kontrol fra forældrenes side, fri-
tidsaktiviteter, unges opfattelse af risiko i for-
hold til skadelig alkoholbrug, unges holdnin-
ger generelt og alkohols tilgængelighed. I vores 
projekt vil vi undersøge disse foreslåede for-
klaringer i lyset af vores data for at se, om dis-
se forklaringer kan være årsagen til faldet i al-
koholforbruget i de nordiske lande. Vi vil også 
overveje, om der findes andre forklaringer. 

Vores forskningsprojekt vil også undersøge for-
skellige aspekter af alkoholbrug, specielt ’binge 
drinking’ (mere end fem genstande i en enkelt 
drikkesituation), da det er almindeligt forekom-
mende blandt unge, når de drikker alkohol, og 
det er blevet associeret med en højere grad af 
alkoholproblemer i den brede befolkning. I vores 
studie blev de unge, der deltog i vores projekt, 
spurgt om, hvor ofte de deltog i binge drinking i 
de sidste 30 dage. Deltagerne kunne vælge imel-
lem følgende svarmuligheder: ’0’, ’én gang’, ’to 
gange’, ’3-5 gange’, ’6-9 gange’ eller ’10 eller fle-
re gange’. I vores undersøgelse analyserede vi 
forskelle i adfærd mellem unge, der overhovedet  
kke har bingedrukket i de sidste 30 dage, og 
unge, der har bingedrukket mindst én eller fle-
re gange i de sidste 30 dage. Det betyder, at  50
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ikke er hjemme, mens dette ikke blev oplevet i 
Danmark. Andre aspekter af opdragelse blev 
ikke oplevet forskelligt i Sverige og Danmark. 
Det er interessant at se, at forældrekontrol var 
associeret med faldet i brug af alkohol i Sverige, 
men ikke i Danmark, selvom brug af alkohol også 
faldt i Danmark.

Har faldet i unges alkoholforbrug 
ført til et fald i alkoholrelaterede skader?
Der er en tæt sammenhæng mellem et lands 
alkoholforbrug pr. indbygger og forekomsten af 
alkoholrelaterede konsekvenser, hvilket inde-
bærer, at når det gennemsnitlige alkoholforbrug 
stiger, så stiger forekomsten af alkoholrelaterede 
skader også, og omvendt. I lyset af faldet i unges 
alkoholforbrug og baseret på denne model er det 
derfor rimeligt at forvente et fald i alkoholrelate-
rede skader – i det mindste forårsaget af unges 
eget forbrug.

Der har hidtil ikke været meget forskning, der har 
fokuseret på dette emne. For eksempel er der 
rapporteret en faldende tendens i alkoholrelate-
rede akut- og skadestuemodtagelser blandt unge 
på hospitaler i Wales og England (7). Et andet nyt 
studie viste en faldende tendens i alkoholrelate-
rede konsekvenser blandt unge i Sverige siden 
2009. En tidlig undersøgelse i vores forsknings-
projekt undersøgte sammenhængen mellem bin-
ge drinking og alkoholrelateret vold blandt unge. 
Dette projekt undersøgte denne sammenhæng 
i Island, Norge og Sverige i henholdsvis 2007 
og 2015 (8). Vore kolleger valgte disse lande, 
da data fra disse lande var mest sammenligne-
lige. Projektet konkluderede, at generelt faldt 
både binge drinking og alkoholrelateret vold i alle 
tre lande. Men styrken af associationen mellem 
binge drinking og alkoholrelateret vold variere-
de imellem de tre lande. I Island og Norge blev  
associationsstyrken mellem binge drinking og 
alkoholrelateret vold stærkere, selvom tallene for 
begge variabler faldt. Dette antyder, at associa-
tionen er koncentreret om en mindre gruppe af 
”mere afvigende” unge alkoholforbrugere. Men 
i Sverige blev associationen svagere. Dette an-
tyder, at andre faktorer, der ikke blev målt, kan 
være i spil, og at disse forklarer associationen, i 
takt med at alkoholforbrug og vold falder.

Vores projekt har netop afsluttet en anden  
undersøgelse af relationen mellem unges  
alkoholforbrug og forekomst af alkoholrelate-
rede problemer i alle fem nordiske lande. Vi 

deltagerne i vores projekt, der indgår i kategorien 
binge drinking, har haft alt mellem 1 og 10 eller 
flere sådanne hændelser med binge drinking i de 
sidste 30 dage

Et studie, som mange fra vores forskergruppe 
var involveret i, og som er nært forbundet med 
emnet for vores studie, blev for nylig publiceret 
i det videnskabelige tidsskrift ’Addiction’. Stu-
diet undersøgte binge drinking-tendenserne i 
Norge, Sverige og Finland (6). Dette studie for-
søgte at identificere faktorer, der kan forklare 
faldet i unges alkoholforbrug i disse tre lande. 
For det første kunne studiet bekræfte, at der 
har været et fald i binge drinking mellem 
1999 og 2015 i alle tre lande. Studiet identifi-
cerede også tre faktorer, der var signifikant 
associeret med faldet: oplevelsen af, hvor let 
tilgængelig alkohol er, hyppigheden af cigaret- 
rygning, der også faldt signifikant side- 
løbende med binge drinking, og for det tredje  
graden af forældrekontrol, der steg markant 
sammen med faldet i binge drinking. Artiklen 
refererer til data, der viser, at håndhævelse af  
aldersgrænsen for køb af alkohol i Norge, Sve-
rige og Finland var steget i undersøgelses- 
perioden. Det er også velkendt, at rygning og ind-
tag af alkohol går hånd i hånd, så det er muligt, 
at et fald i rygning i det mindste delvist kan have 
medført et fald i brugen af alkohol. Sidst, men 
ikke mindst, er det tænkeligt, at børn er mindre 
tilbøjelige til at deltage i usund eller risikabel ad-
færd, hvis forældrene ved, hvor de befinder sig.

En anden artikel, der bliver publiceret om kort 
tid, skrevet af de svenske forskere i vores studie, 
fokuserer på opdragelse for at se, om der er fak-
torer, der kan forklare faldet i unges alkoholfor-
brug, som antydet i førnævnte artikel. De lande, 
der blev undersøgt, var Danmark og Sverige, og 
artiklens formål var at teste, om strengere opdra-
gelse har haft indflydelse på faldet i unges alko-
holforbrug ved at sammenligne med et land, der 
har oplevet et kraftigt fald i unges alkoholforbrug 
(Sverige) med et land uden et sådant markant 
fald (Danmark). Det var forventet, at opdragelse 
er blevet strengere i Sverige, men ikke i Danmark, 
hvor alkoholpolitik generelt er mere liberal. Stu-
diet fandt en stor stigning af børn i Sverige, der 
rapporterede, at deres forældre reagerede me-
get negativt, hvis de blev fulde, mens dette ikke 
var tilfældet i Danmark. Desuden var der en lille 
stigning i Sverige, i forhold til om forældre sæt-
ter regler for, hvad deres børn må, når børnene 51
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valgte at fokusere på binge drinking pga. af den  
dokumenterede signifikante sammenhæng med 
alkoholrelaterede skader. Vores projekt, som 
forhåbentlig snart bliver publiceret i et tidsskrift, 
undersøgte data fra tre runder af spørgeske-
maundersøgelser mellem 2007 og 2015. Vi 
valgte denne periode, fordi forskere fra alle fem 
lande stort set havde brugt de samme spørgs-
mål og rammer for undersøgelser i denne peri-
ode. Dette muliggjorde en bedre sammenligning 
på tværs af lande. Vores undersøgelse kunne 
fastslå, at alkoholrelaterede skader generelt 
var faldet sideløbende med et fald i binge drin-
king. Derudover ønskede vi at lede efter andre 
faktorer, der også kunne have ændret sig side-
løbende med faldet i binge drinking og i alkohol-
relaterede problemer. Blandt de potentielle vari-
abler, der blev indsamlet i vores studie, var der 
en, der spurgte de unge deltagere om, hvor stor 
risiko de forbandt med forskellig helbredsrelate-
ret adfærd, deriblandt weekend-binge drinking. 
Vi fandt ud af, at de unges opfattelse af risiko i 
forbindelse med binge drinking var steget mar-
kant i alle fem lande i undersøgelsesperioden. 
Vores analyser viste, at de unge, der fortalte, 
at de syntes, der var ”stor risiko” forbundet 
med binge drinking ”hver weekend”, havde 
en meget lavere sandsynlighed for at have 
oplevet et alkoholrelateret problem, og dette 
gjorde sig gældende i alle fem nordiske lande. 

Det generelle fald i unges alkoholforbrug er fort-
sat et mysterium, og desværre er antallet af va-
riabler, som vi kan undersøge i vores datasæt  
begrænset. Ikke desto mindre håber vi at afdæk-
ke, eller i det mindste nå frem til en bedre forstå-
else af, nogle af de aspekter af alkoholforbrug, 
der er relevante for faldet i specielt de nordiske 
lande. For eksempel håber vi at finde nogle  
fingerpeg om faldet i alkoholforbruget ved 
at undersøge forskellige dele af alkohol- 
forbruget: forbrugsstørrelse, drikkefrekvens og 
hyppighed af binge drinking. Vi ønsker også at 
se, om brug af cannabis er relateret til faldet i  
alkoholindtagelse.

Vores fællesnordiske forskningsprojekt er stadig 
igangværende, og selvom vores resultater først 
og fremmest vil blive publiceret i internationale 
videnskabelige tidsskrifter, forventer vi også at 
arbejde tæt sammen med Nordens Velfærds-
center (NVC), som er interesseret i at formidle en 
sammenfatning af forskningsprojektets konklu-
sioner. NVC publicerer regelmæssigt resultater 

af nordiske forskningsprojekter på de skandi-
naviske sprog, så alle interesserede danskere, 
islændinge, nordmænd, svenskere og svensk- 
talende finner vil få mulighed for løbende at læse 
om forskningsprojektets resultater på Nordens Vel-
færdscenters hjemmeside www.nordicwelfare.org.
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Forskerne i vores studie er alle anerkendte rusmiddelforskere i hvert af de nordiske lande. De kommer 
fra velanskrevne institutioner som fx Norges Folkehelseinstitut, Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN (Sverige), Det finske Institut for Sundhed og Velfærd, Islands Universitet og Det 
Islandske Sundhedsministerium. Danmark er repræsenteret af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed 
(SIF) og fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Mindst en deltager fra hvert land er 
forskningsleder i hans eller hendes land for det store internationale forskningsprojekt “the European 
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” (ESPAD) (www.espad.org). Det er det overlappende 
medlemskab i ESPAD, der gør det muligt for de nordiske forskere at lave komparative analyser i dette 
igangværende fællesnordiske forskningsprojekt. ESPAD-projektet har indsamlet tværsnitsdata baseret på 
spørgeskemaer fra 15-16-årige teenagere regelmæssigt siden begyndelsen af 1995.
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