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Skolebørnsundersøgelsen 

2010 er støttet af

Undersøgelsen:
Skolebørnsundersøgelsen 2010 er gennemført af Statens 
Institut for Folkesundhed og finansieret af Nordea-fonden. 
Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende 
klassetrin (11-, 13- og 15-årige) på et tilfældigt udsnit af 
landets skoler. Rapporten kan hentes på www.hbsc.dk. 

Kilde: 
Upublicerede data fra Skolebørnsundersøgelsen 2010. 
Rasmussen M, Due P, red. Skolebørnsundersøgelsen 2010. 
København: Statens Institut for Folkesundhed 2011.   

ForbrUg aF hård spiritUs blandt 11-15-årige   

2010

Fra 2010 har det været forbudt for personer under 18 
år at købe stærk spiritus. Dette i erkendelse af, at unge 
mennesker ikke tåler de voldsomme forgiftninger, som 
kommer af at drikke for meget spiritus. Skolebørns-
undersøgelsen spørger deltagerne, hvor ofte de drik-
ker spiritus, og der gives tre eksempler på, hvad man 
forstår ved spiritus: vodka, whiskey og rom (svarmulig-
heder: hver dag; hver uge; hver måned; sjældnere end 
hver måned; aldrig). 

Figur 1 viser, hvor mange procent af deltagerne, der 
drikker spiritus mindst en gang om ugen, altså en kom-
bination af de to første svarmuligheder. Det er meget 
få, omkring 2 % blandt de 11-årige, omkring 4 % af de 
13-årige, 11 % blandt de 15-årige piger og 15 % af de 
15-årige drenge. 

Unges forbrug af spiritus har ændret sig markant over 
tid. Fra 1980erne til omkring 2002 var der en tydelig 
stigning i andelen af 13- og 15-årige, som drak spiritus 
mindst en gang om ugen. Fra 2002 til 2010 har der væ-
ret et markant fald i andelen, som drak spiritus mindst 
en gang om ugen. I 2002 var andelen blandt 15-årige 
piger og drenge henholdsvis 27 % og 30 %.

Figur 1. procent som drikker hård spiritus mindst 
en gang om ugen, 2010
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