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Befolkningsundersøgelse (Prætest)
Alkohol & Samfund, Juli 2021
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• Touch points

• Opfattelse blandt befolkningen
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• Opsummering
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Metode

4

Indsamlingsmetode

• Online Interview (CAWI)

Dataleverandør

• YouGov

Dataindsamling

• Prætest: uge 25, 2021

Målgruppe

• Personer 30-65 år 

Stikprøve

• Prætest: 2.002 besvarelser

Repræsentativitet

• Data vejes på køn, alder og region, så det er repræsentativt for den danske befolkning



54% Mener at vi generelt drikker for meget i den danske kultur

Viden & Holdninger
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Kendskabsgraderne ligger stabilt, men fortsat på et lavere niveau, hvor 
omkring hver 10. kender Alkohol & Samfund 

6

Hjulpet kendskab│ Total

Q0: Hvilke af følgende organisationer kender du eller har du hørt om?
Base: 2002 / 2014

90%
85%

80% 80% 78%

39%

22%

12% 11% 9%
2% 2%

90%
86%

80% 81% 80%

40%

22%

13%
8%

2% 1%

2021 2020
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På trods af de stærke resultater, der blev opnået sidste år, vender vi tilbage 
til niveauerne fra tidligere, hvor rådet for Sikker Trafik fortsat dominerer 

7

Hjulpet kendskab til kampagner│ Total

Q01: Hvilke af følgende kampagner kan du huske at have set, hørt eller læst om inden for de seneste par uger?
Base: 2002 / 2014

27%

25%

14%

11%

10%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

44%

8%

25%

28%

18%

18%

14%

4%

5%

5%

3%

2%

1%

41%

5%

Er du klar til et pust?

Er du lægger?

Lær de 7 tegn på kræft at kende – og gå til lægen i tide

Hjælp til rygestop

Nederen forældre

Stop før 5

Røgfri fremtid

Det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem

Man kan ringe på 80 200 500 og få hjælp om alkoholproblemer

Flere end du tror – alkoholproblemer rammer alle

Vær der for dem, der er der for dig

Spritstiv speeddate

Ingen af disse

Ved ikke

2021

2020
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3 ud af 4 kender enten grænsen for et skadeligt forbrug eller vurderer, at 
grænsen er lavere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger

8

Viden│ Total

Q35: Hvad ville du selv mene er grænsen for et højt/fysisk skadeligt forbrug af alkohol, for en person som dig selv? 
Base: 2002 / 2014

10%
14%

29%
23%

6%
2% 0% 2%

14%

22%
26%

29%

8%
3% 0% 0% 0%

12%

1-6 genstande

om ugen

Op til 7

genstande om

ugen

Op til 14

genstande om

ugen

Op til 21

genstande om

ugen

Op til 28

genstande om

ugen

Op til 35

genstande om

ugen

Op til 42

genstande om

ugen

Mere end 42

genstande om

ugen

Ved ikke

Mand Kvinde

11% af kvinder undervurderer grænsen for et skadeligt forbrug (>14)

11% af mænd undervurderer grænsen for et skadeligt forbrug (>21)
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Langt de fleste indenfor rammerne af et skadeligt forbrug. Cirka hver 
10. drikker dog for meget

Opfattet forbrug│ Total

Q03: Hvor mange genstande vil du i gennemsnit tro, at du drikker på en almindelig uge (mandag til søndag)?
Base: 2002 / 2014

14%

58%

11%

4%
1% 1% 0% 0%

9%9%

55%

13%

7%
2% 2% 1% 1%

11%

19%

62%

10%

1% 0% 0% 0% 0%

7%

0 genstande om

ugen

1-7 genstande

om ugen

8-14 genstande

om ugen

15-21 genstande

om ugen

22-28 genstande

om ugen

29-35 genstande

om ugen

36-42 genstande

om ugen

Mere end 42

genstande om

ugen

Ved ikke/ønsker

ikke at svare

Alle Mand Kvinde

81% af kvinder ligger adspurgt under grænsen for et skadeligt forbrug (>7)

77% af mænd ligger adspurgt under grænsen for et skadeligt forbrug (>14)
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Over halvdelen af danskerne underestimerer omfanget af hvor mange, 
der er påvirket af et usundt alkoholforbrug

10

Perception | Total

Q26: Hvor mange danskere tror du har et skadeligt forbrug af alkohol i dag? 
Base: 2002 / 2014
*Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol. Sundhedsstyrelsen 2016, Forebyggelsespakke -
alkohol 2012, Sundhedsstyrelsen.

7%

11%

15%

9%

11%
10%

3% 3%
2%

3%

28%

7%

13%

17%

9%
8%

11%

3% 2%
1%

2%

26%

Ca. 100.000

(1 ud af 60)

Ca. 200.000

(1 ud af 30)

Ca. 300.000

(1 ud af 20)

Ca. 400.000

(1 ud af 15)

Ca. 500.000

(1 ud af 12)

Ca. 600.000

(1 ud af 10)

Ca. 700.000

(1 ud af 8)

Ca. 800.000

(1 ud af 7)

Ca. 900.000

(1 ud af 6)

Ca. 1.000.000

(1 ud af 5)

Ved ikke

2021 2020
Sundhedsstyrelsen estimerer at cirka*:

860.000 har et stor forbrug af alkohol

640.000 har et skadeligt alkoholforbrug

147.000 er afhængige af alkohol

52% |54%

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/sygdomsbyrden_i_danmark_2016_low_(1).pdf
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol/tal-og-undersoegelser/~/media/DD24C38A59B4476B9090D52602C6CA0D.ashx
https://www.sst.dk/~/media/724AB1C9F6584F228271E9F6227F3857.ashx
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9 ud af 10 mener at kunne styre deres alkohol forbrug - mens mange dog 
samtidig benytter alkohol som belønning og afstresning i pressede perioder

11

Erkendelse & Adfærd│ Total

Q11: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?  (Enig + Meget enig)  
Base: 1.710 – 1.713

89%

54%

28%

11% 9%
6% 6%

90%

56%

32%

12%
9%

5%

Jeg føler, at jeg kan

styre mit

alkoholforbrug

Jeg drikker generelt

mere, når jeg er på

ferie

Jeg kan finde på at

benytte alkohol som

belønning eller til at

stresse af

Jeg drikker generelt

mere i perioder, hvor

jeg er stresset eller

presset

Jeg mener selv, at jeg

har et højt

alkoholforbrug

Generelt set drikker

jeg mere end min

omgangskreds

Andre mener, at jeg

har et højt

alkoholforbrug

2021 2020

31% 25%
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Hver 3. mener at have personer i deres nære netværk, som drikker lidt for 
meget, mens næsten 2 ud af 3 kan finde det svært at snakke om emnet

12

Holdning│ Total

Q02: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Enig + Meget enig)
Base: 2002 / 2014

-1%

-14%

-10%

-19%

-42%

87%

59%

46%

46%

34%

Det er vigtigt, at mennesker med et alkoholmisbrug kan få gratis og anonym

rådgivning

Det kan være svært at tale om alkoholproblemer i den nærmeste familie og

omgangskreds

Hvis jeg havde en formodning om, at nogle i min familie eller omgangskreds

drak for meget, ville jeg henvende mig til dem

Jeg ved hvor jeg skal henvende mig, hvis nogen i min nærmeste familie eller

omgangskreds drikker for meget og har brug for hjælp

Jeg tænker en gang imellem over, at der er nogen i min nærmeste familie og

omgangskreds, som måske drikker lidt for meget

Uenige Enige (2020)

(88%)

(64%)

(47%)

(44%)

(39%)
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‘Druk’ har haft lav indflydelse på folks alkoholvaner, men har alligevel 
formået at sætte gang i tankerne hos halvdelen af dem, der har set filmen 

13

Filmen ‘Druk’ | Total

1%

31%

3%

60%

4%

Filmen har givet mig lyst til at drikke mere

Filmen har ikke påvirket min lyst til alkohol

Filmen har givet mig lyst til at drikke mindre

Jeg har ikke set filmen

Ved ikke

28%

25%

6%

5%

4%

2%

17%

33%

4%

…er jeg blevet mere overbevist om, at alle typer 

af mennesker kan få problemer med alkohol

…er jeg blevet mere opmærksom på 

problemerne ved den danske alkoholkultur

…er det blevet nemmere at tale med familie og 

venner om alkoholproblemer

…har jeg fået et mere åbent/positivt syn på 

alkohol

…har jeg fået mere lyst til alkohol for at nyde 

livet

Andet, notér venligst:

Ingen af ovenstående

Filmen har ikke haft en påvirkning på mig

Ved ikke
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Vi har en stærk alkoholkultur, hvor mere end hver anden dansker mener, vi 
drikker for meget – dog tillader vi præmissen, da alkohol er en del ‘hyggen’

14

Alkoholkulturen | Total

Q8: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
Base: 2002

-7%

-16%

-22%

-19%

-11%

-60%

-43%

-50%

-71%

54%

50%

47%

46%

44%

18%

17%

11%

8%

Danskerne drikker generelt for meget alkohol

At drikke alkohol er en del af at nyde livet

Socialt/hyggeligt samvær med fx venner eller familie indebærer som regel alkohol

I Danmark er det socialt acceptabelt ikke at drikke alkohol

Jeg håber at den danske alkoholkultur ændres i fremtiden

Jeg har svært ved at sige nej til alkohol til sociale arrangementer

I fremtiden vil jeg i højere grad overveje alkoholfrie alternativer til fx øl og cider

Jeg ville gerne drikke mindre alkohol

Jeg forventer at mit alkoholforbrug stiger, når samfundet åbnes op igen (når Corona-

restriktionerne fjernes helt)

Uenige Enige
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Corona lockdown har generelt haft lav indflydelse på folks drikkevaner, 
men ser alligevel en påvirkning hos hver 10., der har øget sit forbrug

15

COVID-19 adfærd | Total

Q10: Danmark har i forbindelse med Corona haft to større nedlukninger af samfundet i henholdsvis foråret 2020, samt senere på vinteren og ind i foråret for 2021. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn omkring din adfærd og vaner under disse to perioder? Under Corona-nedlukning har jeg… 
Base: 2002

-27%

-74% -75% -75% -74%
-81% -78%

33%

10% 10% 9% 8% 6% 5%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

…generelt været bedre til 

at forkæle mig selv, men 

ikke med alkohol

…generelt drukket alkohol 

oftere end jeg plejer

…generelt drukket mere 

alkohol i hverdagene end 

jeg plejer (søndag-

torsdag, hvor man har 

arbejde/skole dagen 

efter)

…generelt drukket mere 

alkohol i weekenden end 

jeg plejer (fredag-lørdag)

…oftere benyttet alkohol 

som selvforkælelse / 

belønning end jeg plejer

…oftere benyttet alkohol 

som trøst end jeg plejer

…drukket større mængder 

af alkohol, når jeg har 

været til fester/sociale 

arrangementer

Uenige Enige

28% 39%



11% af mænd har tidligere haft et alkoholproblem… 

‘Journey’ blandt de udsatte… 
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Mænd rammes oftere af alkoholproblemer end kvinderne, men er 
signifikant dårligere til at søge hjælp, når de rammes…

17

Volumen & Tidligere erfaring│ Total

Q02a: Drikker du nogensinde alkohol?  + Q12: Har du tidligere haft et alkoholproblem? + Q13: Har du tidligere fået hjælp for alkoholproblemer? 
Base: Q02a: 2002; Q12: 1991; Q13: 148

84%
Drikker alkohol Har tidligere haft 

alkoholproblemer
Af disse har tidligere 

fået hjælp for 
alkoholproblemer

7% 53%

4%11% 63%49%81%88%

(2020: 85%) (2020: 7%) (2020: 47%)



STRATEGY | CONSULTANCY |  TECHNOLOGY

• 11% blandt mænd

• 4% Blandt kvinder

• 16% Blandt husstandsindkomst under 300.000,-

• 16% Blandt ikke erhvervsaktive (jobsøgende og efterløn/pension)

• 12% Blandt dem der er single, enlige eller ikke samboende og uden børn

Foruden mænd, ser vi også at de ‘ikke erhvervsaktive, enlige og personer 
med lav husstandsindkomst generelt er mere udsatte

18

Volumen & Tidligere erfaring│ Total

Q02a: Drikker du nogensinde alkohol?  + Q12: Har du tidligere haft et alkoholproblem? + Q13: Har du tidligere fået hjælp for alkoholproblemer? 
Base: Q02a: 2002; Q12: 1991; Q13: 148

7%
Har tidligere haft 
alkoholproblemer

• 7,3% af Totalbefolkningen angiver, at de har haft et alkoholproblem

• 90,4% angiver at de ikke tidligere har haft et alkoholproblem

• 2,3% har skippet spørgsmålet eller svaret ”ved ikke / ønsker ikke at besvare”)
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Den markant største barriere for at søge hjælp er tiltroen til selv at kunne 
løse problemet – samt ikke at ville involvere andre i problemerne

19

Årsager til ikke at søge hjælp│ Personer med tidligere misbrug

Q13a: Hvordan kan det være du ikke fik hjælp til dine alkoholproblemer?
Base: 66

64%

22%
16% 15%

12%
9% 8% 6% 4%

65%

13%
17%

11%
8% 8% 7% 8%

Jeg ville selv

håndtere det /

det var ikke

nødvendigt med

hjælp

Jeg ønskede ikke

hjælp på

daværende

tidspunkt

Ville ikke

indrømme overfor

andre, at jeg

havde brug for

hjælp

Ville ikke

indrømme overfor

mig selv, at jeg

havde brug for

hjælp

Jeg skammede

mig over det og

ville ikke bede om

hjælp

Det virkede

besværligt /

omfattende at få

hjælp

Vidste ikke, hvor

jeg kunne søge

hjælp

Andet, notér

venligst:

Ved ikke

2021 2020
OBS: lille stikprøve

• Var depressiv og fik behandling

• Problemet var ikke så stort, at jeg ikke selv kunne håndtere det

• Jeg kunne godt stoppe selv. Var ikke ”afhængig”

• Det var kun en kortvarig periode i mit liv
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Langt størstedelen opsøger viden og hjælp gennem kommunale tilbud, 
mens omkring hver 3. foretrækker egen læge

20

Indledende research│ Personer med misbrug, der har fået hjælp

Q14: Hvor fik/søgte du viden om muligheder for hjælp/behandling?
Base: 75

46%

35%

17%
12%

9%
5%

0%

17%

3%

52%

38%

14% 13% 15%

5% 5%

14%

4%

Kommunalt tilbud Egen læge Min

omgangskreds

Internettet Privat tilbud Telefonrådgivning Chatrådgivning Andet, notér

venligst:

Ved ikke / Ønsker

ikke at oplyse

2021 2020
OBS: lille stikprøve

• Anonyme Alkoholikere

• Lænken

• Blå Kors

• Alkoholafdeling på sygehus

• Behandlingscenter
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Hver anden benytter sig af kommunale tilbud, mens lægen og privat 
alkoholbehandling dækker hovedparten af de resterende behandlinger

21

Hjælp & behandlingssteder│ Personer med misbrug, der har fået hjælp

Q15: Hvor fik du hjælp/rådgivning/behandling?
Base: 74

49%

29%

22%

11%
7%

3% 1%

19%

4%

56%

32%

22%
17%

9% 8%

0%
4% 3%

Kommunal

alkoholbehandling

Egen læge Privat

alkoholbehandling

Skadestue/hospital Internettet Telefonrådgivning Chatrådgivning Andet, notér

venligst:

Ved ikke / Ønsker

ikke at oplyse

2021 2020
OBS: lille stikprøve

• Anonyme Alkoholikere

• Lænken

• Blå kors

• Hjemmebesøg af sygeplejerske

• Vi arbejdet
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Størstedelen, der søger hjælp, er blevet påvirket af sit nærmeste netværk, 
mens omkring hver 10. har fundet motivation gennem en alkoholkampagne

22

Trigger│ Personer med misbrug, der har fået hjælp

Q16: Hvad gjorde udslaget for, at du søgte hjælp på daværende tidspunkt? (OBS! Mindre omformulering i spørgsmål 1, hvor ”opfordring” er tilføjet til svarmuligheden)
Base: 75

38%

29% 27%

14%
9%

16%

8%
4%

28%
30%

36%

12%
17%

4%
8%

Opfordring/pres fra

pårørende eller

nærmeste netværk (fx

ultimatum)

Direkte negative

konsekvenser (fx

skilsmisse, fyring, etc.)

Hverdagsudfordringer

(fx dårlig søvn, ringere

præstation,

skænderier)

Jeg blev henvist (fx af

chef, sagsbehandler,

læge)

Jeg blev motiveret til at

gøre noget ved mit

problem fra en

alkoholkampagne

Andet, notér venligst: Der var ingen

udslagsgivende faktor

Ønsker ikke at oplyse

2021 2020
OBS: lille stikprøve

• Helbred / fysisk

• Jeg blev indlagt

• Jeg ønskede at stoppe / få hjælp

• Vidste jeg drak for meget

• Min mor skulle passes

• Jeg friede til min kæreste, med løfte om 

at stoppe
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De udsatte er i højere grad interesseret i at opnå kontrol over deres 
forbrug, end at stoppe helt med at drikke

23

Formål│ Personer med misbrug, der har fået hjælp

Q17: Hvad var dit formål med at søge behandling? 
Base: 74

39%
36%

16%

6% 4%

46%

38%

10%

2% 3%

At stoppe helt med at drikke

alkohol

At opnå kontrol over

alkoholforbruget

At sænke alkoholforbruget Andet, notér venligst: Ønsker ikke at oplyse

2021 2020
OBS: lille stikprøve

51%



22% ville anvende Alkolinjen som første kontaktpunkt

Opfattelse blandt befolkningen
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Lidt over hver fjerde ville søge viden om behandlingsmuligheder gennem 
Alkolinjen, mens lægen og internettet dog ses som de primære videns kilder

25

Research om behandlingsmuligheder│ Total

Q20: Hvor ville du søge viden om behandlingsmuligheder, hvis du havde et alkoholproblem? (OBS! Omformuleirng af spørgsmål: Telefonrådgivning har tilføjet (Alkolinjen) og ”kommunal alkoholbehandling” er tilføjet misbrugscenter)
Base: 1.849

46%
41%

28% 26%

13%
10%

6%
1%

16%

49%

57%

20%
26%

12%

1%

10%

Egen læge Internettet Telefonrådgivning

(fx Alkolinjen)

Misbrugscenter /

kommunal

alkoholbehandling

Min omgangskreds Privat

alkoholbehandling

Chatrådgivning Andet, noter

venligst:

Ved ikke

2021 2020
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Ved behovet for faglig hjælp og dialog anses lægen, som det stærkeste 
udgangspunkt, mens Alkolinjen ses som den næstbedste mulighed

26

Første kontakt│ Total

Q21: Hvilken faglig hjælp ville du kontakte først, hvis du fik behov for at tale med nogen om dit alkoholforbrug? (OBS! Omformulering af spørgsmål: ”faglig” tilføjet i spørgsmålstekst og ”chatrådgivning” er indsat under 
”rådgivning på internettet)
Base: 1.849

47%

22%

16%

9%
5% 5%

2% 1%

20%

46%

22%
26%

9%
4% 6% 5%

1%

18%

Egen læge Alkolinjen Søge rådgivning på

internettet (fx

chatrådgivning)

Søge kommunale

tilbud (fx

alkoholbehandling)

Søge privat tilbud Anden

telefonrådgivning

Andet Ingen af disse Ved ikke

2021 2020

Med et kendskab på 40% er det mere end hver 

anden dansker, der kender til Alkolinjen, der også 

ser Alkolinjen dem, som det bedste kontaktpunkt
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‘Samtalen’ ses som det stærkeste værktøj til at bryde sin 
alkoholafhængighed – som dog foretrækkes i kombination med medicin

27

Behandlingspræferencer│ Total

Q22: Hvilken type behandling ville du foretrække til at komme ud af en alkoholafhængighed? 
Base: 1.849

28%
23%

5%
1%

42%

30%
25%

7%
2%

37%

Kombinerede

behandlingsformer (fx

medicinsk behandling og

terapi)

Samtaler (fx terapi) Medicinsk (fx Antabus,

Campral, Selincro, Naltrexone)

Andet Ved ikke

2021 2020
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Eksperternes anbefalinger tillægges stor værdi og er styrende for valget 
af behandlingsform

28

Påvirkning fra professionelle│ Total

Q23: Hvor stor eller lille betydning ville en professionel rådgivers (fx lægens) anbefaling have for dit valg af behandlingsform? 
Base: 1.849

1%
4%

10%

49%

11%

25%

1%
4%

10%

52%

12%

21%

Slet ingen betydning Lille betydning Hverken eller Stor betydning Afgørende betydning Ved ikke

2021 2020

5%
Mener ikke det har en betydning

60%|64%
Mener at det har en større 

betydning
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I tråd med de foretrukne behandlingsformer, forventes behandlingerne at 
omfatte hjælp fra professionelle, terapi og medicinsk behandling

29

Forestillinger om behandling│ Total

Q34: Hvad forestiller du dig, at alkoholbehandling indebærer? 
Base: 2002

62%

55%

54%

48%

47%

23%

12%

8%

2%

17%

61%

54%

55%

49%

49%

23%

13%

7%

1%

16%

Hjælp fra professionelle behandlere

Terapi

Antabusbehandling/anden medicinsk behandling

Individuelt forløb

Gruppeforløb

Evidensbaseret behandling

Indlæggelse

Isolation for omverdenen

Andet

Ved ikke

2021

2020
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På trods af de emotionelle barrierer om at stå frem med sit problem, angiver 
næsten hver tredje gruppeterapi som en løsning til at ændre sine vaner

30

Initiativer til at sænke forbrug | Total

Q35: Forestil dig, at du gerne ville ændre dine alkoholvaner med henblik på at drikke mindre. Hvilke af følgende alternative ville være mest interessante for dig? 
Base: 2002

39%

29%

27%

19%

13%

12%

11%

8%

4%

5%

22%

At have fysiske møder med en fagperson

At mødes med ligestillede i en gruppe (gruppeterapi)

At ringe til en rådgiver, læge, eller anden ekspert

At søge efter tips og information på nettet (fx en hjemmeside)

At have online møder med en fagperson

At få en app med tips til at sænke sit forbrug

At maile/chatte med en fagperson

At få guides/foldere med tips til at sænke sit forbrug

At få tips fra organisationer eller influencers på sociale medier

Andet, notér venligst:

Ingen af ovenstående / Ville ikke søge hjælp

• Selv at tage beslutningen om at stoppe / arbejde med mig selv

• Praktiske alternativer til alkohol, når man har det dårligt

• Skifte miljø / selskab og få ting på afstand

• At stå til ansvar overfor en mentor

• At have et alkometer

• Involvere mit netværk i beslutningen / tale med min partner
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2 ud af 3 bakker op om initiativet om at hæve aldersgrænsen for salg af 
alkohol til 18 årige – som især drives af kvinder og den ældre befolkning

31

Nye Initiativer | Total

Q36: Man skal i dag være 16 år for at kunne købe alkohol (op til 16,5%) i supermarkeder og kiosker. For at mindske det stigende alkoholforbrug blandt de unge har flere større organisationer gået sammen om et forslag om 
at hæve aldersgrænsen til 18 år for salg af alle alkoholiske produkter. Hvad synes du om dette forslag?
Base: 2002  

5%
6%

15%

16%47%

1 Rigtig dårlig ide 2 3 4 5 Rigtig god ide Ved ikke

63%

• 57% af de 30-39 årige bakker op om forslaget

• 61% af de 40-49 årige bakker op om forslaget

• 68% af de 50-65 årige bakker op om forslaget

• 74% af de ikke-erhvervsaktive bakker op om forslaget

58% 67%
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Næsten hver tredje kunne godt tænke sig flere alkoholfrie alternativer i 
supermarkederne og på restauranterne

32

Alkoholfrie alternativer | Total

Q37: Hvad synes du om udvalget/mulighederne for at købe alkoholfri produkter i supermarkederne, online og på restauranter/barerne?
Base: 2002

5%
3% 4%

39%

32%
29%28%

31%

21%

27%

33%

46%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Supermarkederne / kiosker Restauranter/barer Online

Udvalget af alkoholfri alternativer bør være mindre Udvalget af alkoholfri alternativer er tilpas Udvalget af alkoholfri alternativer bør være større Ved ikke

21%4%31%3%28%5%
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Det nære netværk har den største påvirkning på ens holdning til alkohol, 
hvor kun 1 ud af 20 mener, at meningsdannere og influencers spiller en rolle

33

Meningsdannere | Total

Q42: I hvilken grad vil du mene følgende relationer har indflydelse på din holdning/dit syn på alkohol?
Base: 2002

-4%

-9%

-6%

-9%

-18%

-23%

-15%

-8%

-9%

-13%

-9%

-15%

-21%

-47%

25%

26%

19%

24%

12%

7%

3%

22%

15%

18%

10%

4%

47%

41%

36%

33%

16%

9%

5%

Ægtefælle/kæreste

Familie

Børn

Venner

Kollegaer

Myndighederne

Meningsdannere/kendte/influencers i medierne

I mindre grad Slet ikke I høj grad I meget høj grad



79% Tror at folk finder det skamfuldt at søge om hjælp…

Fordomme, Stigma og Associationer
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Graden af opfattet tabuisering er fortsat markant, hvor næsten hver tredje 
mener, at ens alkohol forbrug er noget, som der holdes privat

35

Tabu grad│ Total

Q25: I hvilken grad synes du at størrelsen af ens alkoholforbrug er noget man holder privat / for sig selv? 
Base: 2002

5%

11%

36%

20%

10%

17%

7%

14%

35%

16%

7%

20%

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke

2021 2020

16%|22%
Mener ikke at alkoholforbrug skal 

holdes privat

30%| 23%
Mener at alkoholforbrug skal 

holdes privat
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Andelen af fordomme mod den lavere sociale klasse er faldet, hvor langt 
de fleste anerkender, at vi alle er lige tilbøjelige til at kunne rammes

36

Fordomme│ Total

Q27: Hvem mener du er mest tilbøjelige til at udvikle et alkoholproblem?
Base: 2002

12%

4%
7%

69%

12%

21%

5%

10%

63%

8%

Lav social klasse Middelklassen Overklassen Alle er lige tilbøjelige Ved ikke

2021 2020
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Associationerne mod en alkoholafhængig understøtter ligeledes 
anerkendelsen af, at alle kan rammes – og ikke kun ‘manden på bænken’

37

Associationer│ Total

Q28: Hvad er dit billede af en alkoholafhængig?
Base: 2002

16%

7% 7%

1%

71%

8%

19%

9% 7%
1%

71%

5%

Manden/kvinden på

bænken

Rockstjernen Direktøren Andet, notér venligst: Intet fast billede - hvem

som helst kan blive

afhængig

Ved ikke

2021 2020
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På trods af overbevisningen om, at ‘alle kan ende ud i alkoholproblemer’, 
så er det under hver 3., der kan identificere sig med, at kunne rammes 

38

Identifikation | Total

Q26: Kunne du forestille dig et scenarie, hvor du selv kunne ende ud i at få alkoholproblemer? 
Base: 1842

12%

17%

62%

8%

Ja, det tror jeg alle kan rammes af, så det kan ikke udelukkes Muligvis, men det skulle være under helt særlige omstændigheder

Nej, jeg tror aldrig, jeg kommer til at få alkoholproblemer Ved ikke

29%

34% 25%
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Der eksisterer et ‘tab af respekt’ for dem der ender i et misbrug, hvor flere 
også forbinder det med utryghed, vold og belastning for samfundet

39

Fordomme | Total 

Q27: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Personer med alkoholproblemer…
Base: 1842

-6%

-11%

-10%

-17%

-16%

-20%

-29%

-30%

-26%

-27%

-37%

-36%

-41%

-61%

62%

46%

40%

38%

36%

33%

27%

23%

22%

20%

19%

19%

18%

6%

…respekteres mindre end resten af befolkningen

…er en belastning for samfundet

…har nemmere ved at optage andre misbrug (udover alkohol)

…giver utryghed i samfundet

…er mere tilbøjelige til at være voldelige

…minder på ingen måde om en person som mig selv

…har selv ansvaret for deres sygdom

…er mere uærlige end resten af befolkningen

…har typisk problemer, fordi de har haft en dårlig opvækst

…er mere tilbøjelige til at begå kriminalitet

...er svage sammenlignet med resten af befolkningen

…har selv forårsaget deres sygdom

…har selv valgt deres misbrug

…er mindre intelligente end resten af befolkningen

Uenige Enige
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Barriererne for at søge hjælp er udelukkende emotionelle, hvor ‘erkendelse’ 
og stigmatisering er de stærkeste modstandsfaktorer at overkomme

40

Barrierer│ Total

Q31: Forestil dig, at du fik et alkoholproblem. Hvad tror du dine primære barrierer ville så være for at søge hjælp?
Base: 2002

36%

28%

23%

20%

20%

20%

12%

12%

10%

8%

6%

5%

3%

2%

29%

42%

34%

27%

22%

21%

14%

15%

16%

11%

11%

8%

5%

3%

2%

22%

At skulle erkende over for andre, at jeg har et problem

At blive stemplet (stigmatisering)

Frygt for konsekvenserne (fx at miste job, samvær med børn)

Overbevisningen om, at jeg selv kan håndtere det

At andre skulle opdage det

At blive registeret i systemet (og de mulige fremtidige konsekvenser deraf)

At det vil forpligte mig til at skulle ændre min livsstil

Prisen for behandlingen (at det er dyrt)

Uvisheden om, hvad behandling indebærer

Frygt for at processen vil blive for omfattende

At jeg ikke kan tage fri fra arbejde

Jeg ville ikke vide, hvor jeg skulle søge hjælp

At jeg ikke har tid

Andet, notér venligst:

Ved ikke

2021

2020
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79%

Tab af kontrol, stigmatisering, opfattet svaghed og de samfundsmæssige 
normer er de største årsager til at føle det skamfuldt at søge hjælp

41

Skam│ Total

Q32: Tror du generelt at folk finder det skamfuldt at søge om hjælp for alkoholproblemer? + Q32a: Hvorfor tror du folk finder det skamfuldt? 
Base: Q32: 2002; Q32a: 1582

tror at folk finder det 

skamfuldt at søge om 

hjælp for 

alkoholproblemer

Når det er folk i de 

høje stillinger skal 

der jo helst ikke vises 

svagheder så man 

mister status

Pinligt ikke at 

kunne styre 

problemet

Stigmatisering og 

en erkendelse af 

at man ikke har 

styr på tingene

Sådan har det 

altid været i 

samfundet
samfundsnorm

er (du er selv 

skyld i det)

Stigmatisering da 

mange forbinder 

alkoholikere som 

svage mennesker

Tabubelagt 

emne

Pga. at man må 

erkende sit eget 

svigt mod sig selv 

og sine 

nærmeste.

Omgivelserne 

ser ned på en 

person med 

alkohol misbrug.

Tabubelagt 

Nederlag. 

Manglende 

selvdisciplin

Tab af kontrol 

med eget liv

Manglende 

kontrol over sig 

selv og sit liv. 

Anses som svage

Stemplet som en 

dranker

Mange føler det 

er noget de selv 

burde klare og at 

det er "tabere" 

der har den slags 

problemer

(2020: 84%)
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De stærke fordomme mod personer i et misbrug forsvinder så snart at 
misbruget sættes i forbindelse med, at man søger hjælp og behandling

42

Holdning til behandling│ Total

Q33: Hvad tænker du om personer, der går i behandling for alkoholproblemer?
Base: 2002

65%

58%

3% 2% 3%

12%

63%
58%

4% 3% 4%

10%

Modige Handlekraftige En belastning for

samfundet

Svage Andet, notér venligst: Ved ikke

2021 2020
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På trods af at næsten 2 ud af 3 finder emnet svært at snakke om, er 
intentionen for at handle og yde hjælp til udsatte stor

43

Handling│ Total

Q29: Hvad ville du gøre, hvis du var bekymret for, om en du kendte, havde et alkoholproblem?
Base: 2002

53%

35%

31%

16%

13%

5%

3%

1%

14%

56%

37%

25%

18%

14%

5%

3%

1%

13%

Tale med dem og støtte dem, så godt jeg kunne

Dele min bekymring med andre i personens omgangskreds

Hjælpe dem med at komme i behandling

Søge muligheder for hjælp på internettet

Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle sige eller gøre

Jeg ville ikke gøre noget og håbe de selv eller nogle andre løste

problemet

Jeg ville undgå dem

Andet, notér venligst:

Ved ikke

2021

2020
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Mange erkender et behov for et ‘tilløb’ til at hjælpe, hvor problemet skal 
stå på i en længere periode, før man vil blande sig

44

Tabu & handling | Total

Q29: Forestil dig at nogen i din omgangskreds havde et alkoholproblem. Hvilke af nedenstående årsager til ikke at blande sig i andres alkoholproblemer, passer bedst på dig?
Base: 2002

33%

31%

14%

8%

7%

7%

3%

5%

20%

Jeg ville se tiden an og hjælpe, hvis problemet stod på i en længere periode

Jeg ville altid forsøge at hjælpe en person med alkoholproblemer

Hvis personen ikke var en del af min egen husstand, ville jeg ikke blande mig

Alkoholproblemer er en privatsag, og det er ikke min plads at blande mig

Jeg føler ikke, jeg ville kunne gøre en forskel, så derfor ville jeg ikke gøre et forsøg

Kun personen selv kan gøre en forskel, så der er ingen grund til min indblanding

Personen er selv skyld i sit problem, og må derfor også selv søge hjælp

Ingen af ovenstående

Ved ikke
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40%32%

Hver 3. har viden om, at kommunen tilbyder gratis hjælp, men alligevel 
ligger deres konvertering som første kontaktpunkt langt lavere end Alkolinjen

45

Viden & Kendskab│ Total

Q35: Vidste du, at din kommune skal tilbyde dig gratis behandling, hvis du får alkoholproblemer (bliver afhængig / har et skadeligt forbrug)? + Q36: Vidste du, at alle kommuner tilbyder gratis og anonym og professionel 
alkoholrådgivning? + Q38: Kender du Alkolinjen?  
Base: Q35: 2002; Q36: 2002; Q38: 2002

33%
Ved at kommunen skal 

tilbyde gratis 

behandling ved 

alkoholproblemer

Ved at alle kommuner 

tilbyder gratis, anonym 

og professionel 

alkoholrådgivning

Kender Alkolinjen

• 26% ville benytte kommunale alkoholbehandling som videns kilde 

• 9% ville opsøge kommunale behandlingsmuligheder som deres første kontaktpunkt

• 22% ville række ud til Alkolinjen, som deres første kontaktpunkt

(2020: 30%) (2020: 29%) (2020: 39%)
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Cirka hver fjerde har kendskab til alkotest, men det er de færreste der har 
prøvet den – selvom mange også erkender selv at have et højt forbrug

46

Viden│ Total

Q37: Vidste du, at der findes tests, så man kan teste sine alkoholvaner?  (her mener vi test om alkoholvaner som fx Alkotesten og ikke en promilletest)
Base: 2002

5%
8%

13%

67%

6%5%

11%
14%

64%

6%

Ja, og jeg har prøvet en eller

flere

Ja, jeg kender en eller flere,

men har ikke prøvet at tage en

test

Ja, jeg har hørt om det, men

ved ikke hvor jeg kan tage en

test

Nej Ved ikke

26%|30%
Ved at der findes test for 

alkoholvaner



Opsummering
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Opsummering

48

• Kendskabet til Alkolinjen er på niveau med sidste år – og har fortsat plads til forbedring relativt til de andre, stærke organisationer i markedet

• Halvdelen af alle danskere undervurderer hvor mange danskere, der har et skadeligt forbrug – og mens mange mener at have fuld kontrol over deres forbrug, 

anvendes alkohol som belønning og afstressende element blandt hver tredje

• Halvdelen af alle danskere angiver at vi i dansk kultur generelt drikker for meget og håber at kulturen ændres fremadrettet. Alligevel angiver de samtidig at det 

hører med til at nyde livet, at det er noget socialt – og at det er ‘acceptabelt’ at sige fra, men at det ikke ønskes

• Lidt under hver femte vil i højere grad overveje alkoholfrie alternativer i fremtiden. Dog ses der et ønske om flere alkoholfrie alternativer i restauranter og 

supermarkeder blandt hver tredje – hvor der samtidig findes stor opbakning til at hæve aldersgrænsen til 18 år, for køb af alkoholiske produkter. 

• Hver tredje angiver bekymringer for at nogen i deres nærmeste netværk drikker lidt for meget, mens 2 ud af 3 dog samtidig finder det svært at tale om

• Mænd er generelt mere udsatte, hvor de rammes oftere, men søger i lavere grad hjælp end kvinder, da de har en overbevisning om selv at ville løse problemet, 

være i kontrol og ikke involvere andre eller erkende problemets omfang. 

• Største årsager til at søge hjælp er opfordring og pres fra pårørende, samt de direkte negative konsekvenser af misbruget, hvor de kommunale tilbud foretrækkes

til både informationssøgning og som behandlingssted

• På trods af en fælles forståelse for at ‘alle kan rammes’ af alkoholproblemer, eksisterer der en lav selv-identifikation med området og store fordomme mod dem 

der udsættes for alkoholproblemer. 

• Heri forbindes området fortsat med stor skam og stigmatisering, som dog i høj grad forsvinder så snart at misbruget forbindes med at søge hjælp. 

• Omkring hver 3. ved at kommunen tilbyder gratis behandling, men ville i lav grad benytte muligheden som første kontakt, hvor egen læge kan opfattes som en 

nemmere og bedre mulighed  - efterfulgt af Alkolinjen, hvor cirka halvdelen af dem der kender Alkolinjen ville benytte dem som første kontaktpunkt
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