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Kristine Rømer Thomsen, Bagga Bjerge, Lotte Vallentin-Holbech 
& Kim Bloomfield

Formålet med antologien er at formidle resultater fra en række studier, 
som undersøger alkohol fra forskellige samfundsvidenskabelige per‑
spektiver. Herigennem ønsker vi at tegne et mere samlet billede af den 
nyeste viden om, hvilken plads alkohol har på tværs af generationer 
og samfundslag, og bl.a. diskutere, hvad det betyder for forebyggelse, 
alkoholpolitik og behandling på området. Bogen indeholder derfor bi‑
drag, som formidler ny viden om alkoholforbrug samt betydninger og 
konsekvenser heraf.

Alkohol er en del af den danske kultur på godt og på ondt, og 
alkohol spiller en vigtig rolle på tværs af generationer og samfundslag. 
Vi bruger alkohol i festlige sammenhænge, men også når vi hygger os i 
hverdagen. Alkohol – og endda et ret højt forbrug af alkohol – er nor‑
maliseret på tværs af generationer og er forbundet med stor nydelse for 
mange (Bloomfield et al. 2013; Demant & Krarup 2013).

Blandt de nordiske lande står Danmark øverst på listen over alko‑
holforbrug, hvor både unge og voksne har den højeste drikkefrekvens 
og den største andel, der drikker fem eller flere genstande ved samme 
lejlighed (“binge drinking”) (ESPAD Group 2020; Eurostat 2019; OECD 
2022). Selvom Danmarks alkoholforbrug er gået nedad i de seneste 10‑15 
år, er der stadig en stor andel af befolkningen, der drikker ugentligt, og 
Danmark var i 2019 på en fjerdeplads ud af alle 28 EU‑lande (Jensen et 
al. 2022; OECD 2022). Samtidig har vi i mange år haft Europarekord i 
druk blandt unge mennesker på 15‑16 år (ESPAD Group 2020).

Vi har de sidste 25 år fået en stor viden om de sundhedsmæssige 
risici, der er forbundet med at indtage alkohol. Ud over at være den 
primære eller medvirkende dødsårsag til omtrent 6 % af alle dødsfald 
i Danmark (Eliasen et al. 2014; Eriksen et al. 2016) er et stort alkohol‑
forbrug også forbundet med risiko for afhængighed og en lang række 
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10 ALKOHOL – EN DEL AF DANSK KULTUR PÅ GODT OG ONDT

sygdomme, herunder mange kræftformer (Rehm et al. 2010; Scoccianti 
et al. 2016; WHO 2018). Et stort alkoholforbrug kan desuden have om‑
fattende psykosociale konsekvenser for den enkelte, fx i forhold til pro‑
blemer med at varetage job/uddannelse og øget risiko for bl.a. ulykker 
og vold (Eriksen et al. 2016; Møller et al. 2012; Rehm et al. 2010), samt 
have stor indvirkning på forskellige sociale områder, især relationer til 
familie, venner og netværk (Di Sarno et al. 2021; Laslett et al. 2010). I 
forhold til alkoholbrug blandt unge handler de største bekymringer om 
påvirkningen af den udviklende hjerne samt de mere eller mindre risi‑
kable valg, der tages i beruset tilstand, og som kan føre til konsekvenser 
som fx ulykker, konflikter med venner eller seksuelt samvær, som man 
bagefter fortryder (Meyer et al. 2020; Silvers et al. 2019).

På samme måde som andre sundhedsmæssige problemstillinger 
er der en social ulighed i forhold til konsekvenserne af et stort alko‑
holforbrug. Undersøgelser fra Danmark og udlandet har således vist, at 
mennesker med en lav socioøkonomisk status har større risiko for en 
række alvorlige konsekvenser af alkoholbrug end mennesker med høj 
socioøkonomisk status, selvom de drikker samme mængde (eller mindre) 
end dem med høj staus (Beckhoff et al. 2022; Lewer et al. 2016; Møller 
et al. 2019; Probst et al. 2020). Dette forhold kaldes “the alcohol harm 
paradox” på engelsk (Boyd et al. 2022; Grittner et al. 2012). Borgere med 
en høj socioøkonomisk status i Danmark drikker relativt meget, uden at 
det kan måles tilsvarende på deres sundhedsmæssige tilstand. Alkohol 
og sundhed kan altså ikke ses isoleret fra folks øvrige måder at leve på.

Når nu de fleste i befolkningen er bekendt med alkohols potentielle 
skadelige virkninger, hvorfor er det så, at mange af os stadig benytter 
alkohol, og mange endda i mængder, der overstiger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger?

Til alle tider har mennesket beruset sig (Elmeland 1996). Begrun‑
delserne herfor er mange og kan tilskrives både biologiske og kulturelle 
faktorer (Dudley 2014; Spilde 2017; Heath 1987; Douglas 1987; Elmeland 
1996). Fra et biologisk perspektiv argumenterer Dudley fx for, at brug af 
alkohol muligvis kan være en slags ‘evolutionære tømmermænd’: Alkohol 
(ethanol) eksisterer i naturen og produceres af visse bakterier og gær, 
hvilket findes i fx overmoden frugt, som er en betydningsfuld kilde til 
kalorier (Dudley 2014). Det vil sige, at der med alkohol er god chance 
for en energimættet næring, hvilket vores forfædre i høj grad havde brug 
for. Derfor udvikledes en tiltrækning til lugten af alkohol, og let beruselse 
øger appetitten. Det lave niveau af alkohol opvejede ifølge denne teori 
ulemperne ved beruselse. Det på daværende tidspunkt fordelagtige ved at 
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11INTRODUKTION

indtage ethanol i lav koncentration kan være en forklaring på menneskets 
tendens til alkoholbrug. Udfordringer ved indtag af ethanol opstod i takt 
med, at mennesket blev bedre til at producere større mængder og mere 
koncentrerede former for alkohol. Endvidere har alkohol i form af fx øl i 
mange perioder fungeret som tørstslukker og næringsmiddel i tider, hvor 
drikkevandet fx kunne være sygdomsfremkaldende på grund af bakterier, 
og der manglede vitaminer og mineraler i kosten (Elmeland 1996: s. 53). 
Alkohol har også været brugt som medikament, der kan dæmpe smerter, 
og som siges at lindre fx forkølelser (en romtoddy).

Fra et kulturhistorisk perspektiv kan der argumenteres for, at al‑
koholforbrug også tjener mange forskellige sociale og rituelle formål 
(Elmeland 1996; Douglas 1966). Det kan bruges som en måde at differen‑
tiere sig selv og ens gruppe/klassetilhør på, fx gennem iscenesættelsen af 
alkohol og madindtag i øvre sociale lag, som står i kontrast til andre, og 
som kan demonstrere høj kulturel (eller økonomisk) kapital (Bourdieu 
1984). Alkoholforbrug tilskrives også mere rituelle betydninger, som fx 
offergaver til guderne, som et middel til at opnå guddommelige indsigter, 
når konfirmander, som en del af at “træde ind i de voksnes rækker”, får 
(eller måske nærmere fik) tilladelse til at drikke alkohol, eller når roller 
og autoriteter (måske) vendes på hovedet under den klassiske julefrokost, 
hvor beruselse kan forstærke og bruges til at bortforklare overskridelser 
af den traditionelle orden.

Derudover er det vigtigt ikke at undervurdere vigtigheden af ny‑
delse. Rusens stemningsregulerende effekter opleves af mange af os 
som frisættende i forhold til dagligdagens trummerum, som noget, der 
løfter stemningen, inviterer til sjov og færre hæmninger, har potentiale 
for at åbne nye fællesskaber og giver smagsmæssige nydelser. På den 
måde kan alkohol være med til at binde os sammen og spille en vigtig 
rolle ved mange af de store fejringer i livet, både blandt unge, voksne 
og ældre. For unge mennesker, der som en naturlig del af deres udvik‑
ling løsriver sig fra forældrene og afprøver grænser som et led i deres 
identitetsudvikling, kan alkohol være medvirkende til, at man smider 
hæmningerne lidt mere og måske tør gøre ting, man ellers kan have 
svært ved (Silvers et al. 2019).

Alt dette kan måske være med til at forklare, hvorfor alkohol fylder 
meget i mange danskeres tilværelse. Samtidig er det vigtigt at bemærke, 
at få lande har en så liberal alkoholpolitik som den danske i forhold 
til tilgængelighed (fx i forhold til hvem der må købe alkohol, hvor 
det kan købes og hvornår). Førnævnte begrundelser for alkoholbrug 
er ikke enestående i en dansk kontekst, men alligevel er det, som om 
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12 ALKOHOL – EN DEL AF DANSK KULTUR PÅ GODT OG ONDT

fx det folkesundhedsmæssige argument om “det sunde liv” ikke vejer 
lige så tungt som oplevelsen af autonomi. I modsætning til flere af de 
skandinaviske lande har afholdsbevægelsen heller aldrig stået stærkt i 
Danmark, og det var ikke før i 1990’erne, at man påbegyndte systematisk 
forskning på alkoholfeltet (med enkelte udtagelser) (Elmeland 1996; 
Eriksen 1993; Thorsen 1993). Endvidere er ansvaret for forebyggende 
indsatser placeret meget forskellige steder. Fx har kommunerne ansvar 
for borgerrettede alkoholforebyggende indsatser, og Sundhedsstyrelsen 
udarbejder anbefalinger til kommuner og andre aktører, monitorerer 
udvikling og igangsætter forskning og informationskampagner. Politisk 
har der været tilbageholdenhed i forhold til fx at hæve afgifter på alko‑
hol, med reference til at dette blot ville øge grænsehandlen, og at landet 
derigennem ville miste skatteindtægter, og alkoholbrug er ofte blevet 
betragtet som noget, det enkelte individ må forholde sig til (Elmeland 
1996: s. 62). Samtidig er det også værd at bemærke, at der mangler evi‑
densbaserede forebyggende indsatser rettet mod skadeligt alkoholbrug 
især blandt børn og unge i Danmark. Sammenlignet med andre lande 
(fx USA og England) har vi ikke tradition for at integrere evidensbase‑
ret forebyggelse i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne, og der 
mangler ganske enkelt systematiske, videnskabelige undersøgelser af 
forebyggende tiltag herhjemme.

Denne antologi skal ses som et bidrag til den samfundsvidenska‑
belige debat om de (fælles) værdier, der underbygger brug af alkohol i 
Danmark, som på én og samme tid er forbundet med nydelse, hygge og 
socialt samvær samt sociale og sundhedsmæssige risici. Derudover skal 
antologien bidrage til at skabe debat blandt de involverede praktikere, 
politikere og forskere, således at fremtidige politiske, forebyggende og 
behandlende tiltag tager bedre højde for de udfordringer og muligheder, 
der knytter sig til alkohol. Desuden er der en stigende interesse for de 
dilemmaer, der opstår i forhold til, om eller hvordan man bedst inter‑
venerer i forhold til et skadeligt alkoholbrug, fx blandt unge (som kan 
føle sig uden for fællesskabet, hvis de ikke drikker), blandt den stigende 
gruppe af ældre i Danmark (som fx kan skabe vanskelige etiske situatio‑
ner for personalet på plejehjem) og blandt udsatte grupper af borgere.

Kapitlerne i antologien undersøger og diskuterer, hvordan alkohol 
på godt og ondt er en del af den danske kultur. Det gøres fra forskellige 
faglige perspektiver og med empiriske eksempler og data fra forskellige 
kontekster.

I Del 1 har kapitlerne fokus på den historiske udvikling af alkohol‑
forbruget og alkoholkulturen i Danmark.
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Sidsel Eriksens kapitel undersøger, hvad der ligger til grund for det, 
hun kalder for den “moderne danske alkoholfortælling”. Gennem ana-
lyser af historisk materiale, herunder den anvendte retorik i Folketinget 
i 1970’erne og 1980’erne, hvor alkoholforbruget steg kraftigt, beskriver 
Eriksen forskellige politiske holdninger og interesser, som var i spil på 
daværende tidspunkt, og som har været formative for tilgangen til al-
kohol helt op til i dag.

I Kim Bloomfield og Ola Ekholms kapitel sættes der gennem spør-
geskemaundersøgelser fokus på, hvordan danskernes forbrug ser ud fra et 
socialepidemiologisk (fx alder, køn, socioøkonomisk status) og interna-
tionalt komparativt perspektiv. Kapitlet viser, at forskellige aldersgrupper 
drikker, men gør det på forskellige måder, at mænd drikker mere end 
kvinder, men at danske kvinder drikker mere end kvinder i andre lande, 
og endelig at socioøkonomisk status er mindre betydningsfuld i forhold 
til alkoholforbrug sammenlignet med andre lande, mens det geografiske 
sted, man bor, samt ens netværk har stor betydning for indtaget.

I bogens Del 2 fokuserer kapitlerne på, hvad der kendetegner 
alkoholforbrug og -kultur blandt ældre borgere og i udsattemiljøer. I 
kapitlet af Søren Harnow Klausen, Regina Christiansen, Jakob Emilius-
sen, Anette Søgaard Nielsen og Søren Engelsen undersøges alkoholfor-
brug blandt plejehjemsbeboere og de lokale tilgange hertil gennem et 
kvalitativt forskningsprojekt. Kapitlet peger på et helt centralt dilemma 
mellem på den ene side, at alkoholbrug udgør en særlig sundhedsrisiko 
for ældre og kan indvirke på andre sundhedsmæssige udfordringer som 
demens, stort medicinforbrug og risikoen for fald, og på den anden side, 
at der er stor vægtning på selvbestemmelse i den danske ældrepleje. 
Klausen et al. viser, at de plejehjemsansatte trods mange overvejelser 
og få retningslinjer om dilemmaet er i stand til at finde på virksomme, 
lokale alkoholhåndteringsstrategier, som både de ældre og de ansatte 
er tilfredse med.

Bagga Bjerge, Maj Nygaard-Christen og Siri Mørch Pedersens kapi-
tel undersøger gennem et kvalitativt studie, hvordan udsatte grønlændere 
i Danmarks deltagelse i drikkefællesskaber ikke blot fungerer som steder 
at beruse sig, men som steder, hvor mange føler sig inkluderede, på hjem-
mebane, og hvor de kan få den hjælp (både konkret og emotionelt), de 
ikke oplever at få i det omgivende samfund. Ofte er det faktisk det eneste 
sted, hvor borgerne føler sig trygge og har venner. Kapitlet viser dog også, 
at samvær omkring alkohol kan være opslidende for de sociale relationer. 
Frekvensen og tætheden af samværet er høj, og det høje alkoholforbrug 
er tit med til at drive og eskalere konflikter internt i gruppen.
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Også Jonas Strandholdt Bachs kapitel demonstrerer, hvordan al-
koholbrug fungerer som socialt bindeled for en gruppe udsatte borgere 
i et drikkeskur. Via analyse af feltarbejds- og interviewdata vises det, 
hvordan borgernes brug af skuret har positive effekter i forhold til en-
somhed, omsorg og adgang til hjælp. Brugerne er samtidig også bevidste 
om den stigmatisering, som skuret er forbundet med, samt de skadelige 
virkninger, som alkoholindtaget har individuelt og i forhold til potentielle 
konklifter i skuret. Dog vurderer brugerne, at de daglige besøg i skuret er 
det bedste (og for mange eneste) alternativ til at sidde alene i sin lejlig-
hed, og at det er en adgang til at deltage i sociale relationer og få hjælp.

I bogens Del 3 fokuserer kapitlerne på brugen af alkohol blandt 
unge. I kapitlet af Margit Anne Petersen, Sofie Hector Borup, Alexandra 
Bogren, Sidsel Schrøder & Geoffrey Hunt undersøges sammenhængen 
mellem alkoholberuselse og seksuelt samtykke i nattelivet. Ved ind-
dragelse af kvalitative data har kapitlet særligt fokus på, hvordan unge 
kvinders indtag af alkohol medvirker til at skabe muligheder for at bryde 
med traditionelle normer for køn og seksualitet, men også at de ‘nye 
normer’ for seksuel frihed kan give anledning til at skabe pres og ube-
hag. Beruselse skaber ofte situationer, hvor kvinderne bliver genstand 
for seksuelle krænkelser, og endelig viser Petersen et al., at seksuelle 
oplevelser i forbindelse med beruselse ofte opleves som tilhørende en 
gråzone, hvor egne og andres grænser ikke er tydelige.

I kapitlet af Lotte Vallentin-Holbech, Sarah W. Feldstein Ewing & 
Kristine Rømer Thomsen, som er baseret på to spørgeskemaundersøgel-
ser, demonstreres, hvordan samfundsstrukturelle ændringer i forbindelse 
med covid-19 har stor betydning for nystartede gymnasieelevers forbrug 
af alkohol, og hvordan især pigerne under pandemien oplevede færre 
negative konsekvenser af alkoholbrug. Kapitlet viser endvidere, at re-
striktioner og ændringerne i daglige rutiner har været en stor udfordring 
for elevernes trivsel især derhjemme, og at flere følte sig ensomme. Dog 
fremgår det af kapitlet, at der ikke er en tydelig sammenhæng mellem 
ændringer i de unges trivsel og ændringer i deres alkoholforbrug og 
relaterede negative konsekvenser.
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