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Forord
Kompetansesenter rus – region sør (KoRus – Sør) har vært involvert i arbeidet med Ungdata-undersøkelser siden 2011. Undersøkelsene tilbys gratis til landets kommuner, og skal gi
en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdom. Målet med undersøkelsene
er først og fremst å bistå kommunene med kunnskapsoppbygging, kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser, kunnskap til å jobbe målrettet med forebyggende arbeid, og kunnskap til å bidra til gode rammer for barn og unges helse.
Etter Folkehelseloven § 5 skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Hensikten med denne rapporten er både å gi en samlet oversikt over barn og unges oppvekstvilkår i regionen, samt å bidra til diskusjon om og refleksjon rundt sammenhengene som
påvirker barn og unges trivsel og helse. Gjennom å beskrive levekår, gjennom noen mer grundige
analyser, og også gjennom henvisninger til relevant litteratur, søker rapporten å sette i gang en
konstruktiv debatt for å bidra til helsefremmende prosesser i kommunene. Dersom vi ønsker å
komme frem til gode forebyggende tiltak, eller om vi ønsker å finne effektive beskyttelsesfaktorer, må vi både kjenne til risikofaktorer, og vi må ha en formening om årsakssammenhenger.
Rapporten baserer seg på undersøkelser gjennomført i 47 kommuner i 2012 – 2013. Undersøkelsene er gjennomført på skolen, i skoletida, både på ungdomsskolen og på videregående skole. Det er få kommuner som har gjennomført undersøkelsen i 2. og 3. klasse på
videregående skole, og derfor er bare svar fra elever på 8. – 10. -trinn samt VG1, inkludert i
denne rapporten. I alt er det i overkant av 20 000 ungdommer som har besvart spørreundersøkelsen i de 47 aktuelle kommunene.
Det er tre hoveddeler i rapporten. Del I inneholder en generell analysemodell som rapportens struktur og innhold bygger på. Her gir vi også kort beskrivelse av datagrunnlaget. I Del
II presenteres beskrivende statistikk knyttet til de ulike temaene i rapporten, og i Del III er
det gjort noen analyser av utvalgte tema. Del II og Del III kan leses både i sammenheng og
som to separate deler. Hvert delkapittel i rapporten har en innledning og en oppsummering.
For de som bare ønsker å få med seg hovedtrekkene i rapporten, er det tilstrekkelig å lese
innledningen og oppsummeringen til hvert av kapitlene.
Rapporten er utarbeidet av spesialkonsulentene Asle Bentsen og Geir Møller.
God lesning!
Rikke Raknes, Leder Korus – Sør
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Sammendrag
Formålet med denne rapporten er å presentere resultater fra ungdataundersøkelsen slik
at de kan benyttes på en hensiktsmessig måte inn i kommunalt planarbeid generelt og i
folkehelsearbeidet spesielt. De ulike temaene i rapporten behandles på tre ulike måter og
i hver sin del av rapporten. Første del inneholder to analysemodeller som danner basis for
de to øvrige delene av rapporten. Hensikten med den første modellen er å sortere de ulike
temaene i ungdataundersøkelsen, herunder peke på hvilke faktorer som kan ha relevans for
ungdoms helse, trivsel og atferd. Den andre modellen tar utgangspunkt i ungdoms mestring
av overgangen til voksenlivet, og antyder at overgangsfasen påvirkes av ulike forhold helt fra
tidlige barneår. Tanken bak begge modellen er at de også skal bidra til refleksjon og diskusjon i arbeidet med lokale folkehelseanalyser.
Den andre delen av rapporten inneholder beskrivende statistikk og er tematisk organisert
i henhold til en av modellene i første del av rapporten. Blant annet viser vi her resultater på
de ulike temaene for hver enkelt kommune. Den tredje delen av rapporten inneholder fire
analyser av ungdoms psykiske helse og trivsel, ungdoms bruk av rusmidler og opphopning
av ulike risikofaktorer. Mens den beskrivende del II forteller hvordan ungdommene opplever
ulike sider ved livet i hver enkelt kommune, gir del III antydninger om hvor betydningsfulle de
ulike faktorene er.

Analysene i del III av rapporten viser:
• Det første analysekapitlet viser at ungdoms psykiske helse og trivsel påvirkes av flere
faktorer. En viktig faktor som ser ut til å ha betydningen for ungdoms psykiske helse og
trivsel, er skoletilknytning. Jo mer ungdommene trives med skolen og jo mindre skoleproblemer de har, desto færre psykiske plager har de. I tillegg finner vi at ungdom med karakterpress har flere psykiske plager enn andre ungdommer. En annen faktor som har stor
betydning, er ungdommenes relasjoner til foreldrene. Jo bedre relasjoner ungdommene
har, desto mindre psykiske plager har de. En tredje viktig faktor er hvordan ungdommene
opplever status i vennemiljøet. Jo mer betydningsfullt elevene opplever at utseendestatus
er, desto flere psykiske plager har de. Ungdommenes deltakelse på ulike fritidsarenaer har
derimot liten betydning. Resultatene tyder også på at ungdommenes egen atferd, som er
uavhengig av deres miljømessige betingelser, spiller en rolle. Spesielt ser vi at ungdommens kostholdsvaner samsvarer med ungdommenes psykiske plager.
• Ungdom som opplever at familien har dårlig økonomi, har større tilbøyelighet til å drikke
alkohol enn ungdom fra familier med god økonomi. Det andre analysekapitlet antyder at
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en stor del av sammenhengen mellom økonomi og bruk av alkohol, skyldes at ungdommer
i familier med god økonomi har bedre relasjoner og strengere alkoholregler enn ungdommer fra familier med dårligere økonomi. Resultatene gir ingen støtte til antakelsen om at
ungdom av økonomiske grunner selekteres inn på ulike fritidsarenaer der de i ulik grad
eksponeres for alkohol.
• Bruk av alkohol og hasj er eksempler på atferd som kan utgjøre en risiko, spesielt i ung
alder. De miljømessige faktorene, fortrinnsvis familie og skole, ser ut til å spille en viktig
rolle for om ungdom drikker alkohol og røyker hasj. Spesielt finner vi at sannsynligheten
for å bruke alkohol øker betraktelig dersom foreldrene har liberale alkoholregler. Relasjonene til foreldrene er også spesielt viktig for de yngste ungdommene, mens tilknytningen til
skolen ser ut til å være like betydningsfull uavhengig av ungdommenes alder. Resultatene
viser også at ungdom som har en pessimistisk framtidstro, har større sannsynlighet for å
røyke hasj enn ungdom med mer optimistisk framtidstro. Vi finner ikke tilsvarende sammenheng mellom framtidstro og alkoholbruk.
I alle tre nevnte analysene fremgår det at hjem og skole betyr mye både for ungdommenes
psykiske helse og for bruken av rusmidler. I den beskrivende delen av rapporten finner vi at
de aller fleste elevene trives på skolen. Det er likevel en liten gruppe som opplever å ha en
del problemer med skolen. Vi ser også at andelen av ungdommene som mistrives på skolen,
øker med alderen. I tillegg finner vi at det er en god del variasjoner mellom kommunene i
hvor gode relasjoner ungdommene har til skolen. I enkelte kommuner oppgir de fleste å være
godt fornøyd med skolen, mens i andre kommuner er det en større andel som har et problematisk forhold til skolen. Gitt at manglende skoletilknytning er en kilde til ungdommenes
psykiske plager, synes det også å være et potensiale for å styrke inkluderingsarbeidet i flere
kommuner.
I den beskrivende delen av undersøkelsen finner vi også at de aller fleste ungdommene har
gode relasjoner til sine foreldre. Det er kun en liten gruppe på omtrent 5 prosent som ser ut
til å ha direkte dårlige relasjoner til sine foreldre, og en andel på 13 prosent med mer blandede relasjoner. I noen grad ser vi at andelen med dårlige relasjoner øker med alderen. Vi finner
også at ungdommenes foreldrerelasjoner varierer en del mellom kommunene. Mens det i
enkelte kommuner knapt nok er elever med dårlige relasjoner, finner vi i andre kommuner
at det er en forholdsvis stor andel med dårlige relasjoner. I noen grad ser vi også at alkoholreglene til foreldrene varierer mellom kommunene, spesielt hos foreldre til elever som går i
første klasse på videregående skole. Det betyr at tiltak for å styrke elevenes relasjoner til
foreldrene, herunder tiltak for å påvirke foreldres alkoholregler, sannsynligvis vil kunne bidra
både til bedre helse og til mindre alkoholbruk blant ungdommer i en del kommuner.
Rapporten viser at risikoen for å bruke hasj øker for ungdom med lav framtidstro. I den
beskrivende delen av undersøkelsen finner vi at det er 11 prosent av elevene som oppgir at
de har lav framtidstro. Her finner vi også forholdsvis store forskjeller mellom kommunene.
Mens det i enkelte kommuner er opp mot 15 prosent av elevene som oppgir å ha lav framtidstro, er det knapt nok noen elever i andre kommuner.
Den siste analysen i rapporten peker på at det ikke nødvendigvis er enkeltfaktorer som
representerer en risiko, men snarere opphopning av ulike risikofaktorer. Tar vi utgangspunkt
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i den måten risikoopphopning er målt på i denne undersøkelsen, er det omtrent 20 prosent
av elevene som har 3 eller flere ulike risikofaktorer, mens det er 12 prosent som har fire eller
flere. Analysen viser også at det er en klar sammenheng mellom antall risikofaktorer og
omfanget av psykiske plager. Dessuten er det også her store variasjoner mellom kommunene. Implikasjonene av dette er at det lokale folkehelsearbeidet bør rette oppmerksomheten
på flere arenaer samtidig. Det faktum at det bare er en del av ungdommene som har opphopning av risikofaktorer, leder også til det strategiske spørsmålet om folkehelsearbeidet
bør ha en universell innretning på flere områder, eller om det bør være mer målrettet mot de
gruppene som har opphopning av risiko.
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Del I INNLEDNING
1

Rapportens innhold og datagrunnlag

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser,
som tilbys alle kommuner i Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ungdomsundersøkelser kan gi en bedre oversikt over
oppvekstsituasjonen lokalt, og vil være nyttig i de løpende kommunale planleggings- og
beslutningsprosessene.
Ungdata er et samarbeid mellom NOVA, de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet
(KoRus), KS, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet.
Denne rapporten inneholder resultatene fra undersøkelsene for de kommunene som gjennomførte Ungdata-undersøkelsen i 2012 og 2013 i fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust-Agder og Vest-Agder.
Rapporten er bygd opp i tre deler. Del I inneholder to kapitler. Det første kapitlet beskriver
innholdet i rapporten og gir en kort beskrivelse av datagrunnlaget som er benyttet. Det
andre kapitlet beskriver analysemodellen som rapporten bygger på. Rapportens kapittelinndeling er i all hovedsak bygd opp etter denne modellen.
Del II av rapporten inneholder beskrivende statistikk for temaene i analysemodellen som
rapporten bygger på. For å lette lesbarheten har vi gjort presentasjonene av hvert tema så
likt som mulig. I tråd med analysemodellen er den andre delen av rapporten delt inn i følgende fire tematiske deler:
•
•
•
•

Ungdoms trivsel og helse (kapittel 3),
Ungdoms helseatferd (kapittel 4)
Ungdommens forventninger (kapittel 5)
Unges omgivelser (kapittel 6).

Kapitlet som tar for seg trivsel og helse inneholder et delavsnitt om trivsel, et om psykiske
plager og et om fysisk helse. Kapitlet som omhandler atferd inneholder delavsnitt om fysisk
aktivitet, måltidsvaner, alkoholbruk, bruk av hasj samt annen ulovlig atferd. Den delen som
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tar for seg omgivelsene, inneholder fem avsnitt om henholdsvis familie, venner, skole, fritid
og nærmiljøet.
De ulike kapitlene og delavsnittene i del II (den beskrivende delen) er utformet etter omtrent
samme mal. Innledningsvis har vi presentert en frekvens for det aktuelle spørsmålet slik det
opprinnelig fremstår i spørreskjemaet. Deretter vises resultatene fordelt på klassetrinn og
kjønn. Til slutt vises resultater fordelt på kommunenivå. På en del av temaene bygger resultatene på et spørrebatteri, dvs. flere spørsmål som omhandler samme tema. I de tilfellene
har vi laget en samlevariabel for hele spørrebatteriet, dels for å forenkle fremstillingen og
dels fordi slike spørrebatterier har som formål å fange opp mer underliggende dimensjoner
som best fanges opp ved å slå sammen flere spørsmål om samme tema.
Del III av rapporten inneholder fire analysekapitler. I de fire kapitlene spør vi:
• Hvilke faktorer har betydning for ungdommenes trivsel og psykiske helse? Er det de samme faktorene som påvirker ungdommenes trivsel og psykiske plager?
• Er det forskjell i alkoholbruk blant ungdommer som kommer fra familier med god og dårlig
økonomi? Hva er det som eventuelt kan forklare dette?
• Hva er det som påvirker ungdommenes tilbøyelighet til å drikke alkohol og bruke hasj? Er
det de samme faktorene som påvirker ungdoms alkoholbruk og hasjbruk?
• I hvilken grad er det de samme ungdommene som har de samme risikofaktorene? I hvilken
grad hoper risikofaktorene seg opp og klarer hjelpeapparatet å fange opp ungdommene?

Datagrunnlaget for rapporten er Ungdata som er gjennomført i 47 kommuner i perioden
2012 og 2013. I alt inneholder datamaterialet 20 177 respondenter. Det omfatter elever
på ungdomsskolen fra 8. til 10. trinn samt elever i første trinn på videregående skole (VG1).
Kommuner som ikke har inkludert klassetrinn i sine undersøkelser er tatt ut fra datamaterialet. Dette fordi resultatene i analysen presenteres for hvert enkelt klassetrinn. I tillegg har vi
fjernet noen enheter på grunn av inkonsistent koding av klassetrinn og skolenivå.
Det er for øvrig viktig å være klar over at ujevn fordeling av elever mellom klassetrinn og
ujevn kjønnsfordeling, kan gi utslag ved sammenligninger av kommuner. For eksempel kan en
kommune med en høy andel elever på 10. trinn framstå med økt sannsynlighet for rusbruk
på ungdomsskolen på grunn av denne skjevfordelingen i alder.
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2

Analysemodell

Undersøkelsen inneholder en rekke data. Det kan derfor være hensiktsmessig ordne dataene i forhold til en enkel analysemodell. Analysemodellen under omfatter de mest sentrale
temaene (faktorene) i Ungdata. Formålet med modellen er å gi et utgangspunkt for hvordan
det forholdsvis omfattende datamaterialet kan tolkes.

Hjelpeapparatet

Familie
Venner

Risikoadferd

Trivsel

Skole
Fritid

Kognitive faktorer

Helse

Nærmiljø
Modell 1
Modellen foreslår for det første at det viktigste målet for arbeidet med barn og unge er helse og trivsel. Med trivsel menes da i hvilken grad den enkelte opplever å være tilfreds med
livet generelt. Med helse menes den psykiske og den fysiske helsen.
Analysemodellen antyder at trivsel og helse påvirkes av tre hovedfaktorer: individuell atferd,
kognitive faktorer og sosiale arenaer.
Med individuell atferd menes her fysisk aktivitet, kostholdsvaner, bruk av rusmidler eller
tobakk samt annen type atferd som f.eks. kriminalitet.
Med kognitive faktorer menes holdninger eller tanker om ulike forhold. F.eks. kan dette dreier
seg om hva som gir status, individuell mestringstro eller mer spesifikke holdninger til rus,
kosthold etc.
Med sosiale arenaer menes de arenaene som ungdom inngår i sosialt fellesskap med andre.
Vi skiller her grovt mellom fem typer: hjem, vennenettverk, skole, fritid og nærmiljø.
Modellen legger følgende forutsetninger til grunn:
1.
2.
3.
4.

Trivsel og god helse er et mål i folkehelsearbeidet overfor barn og unge.
Helse og trivsel påvirkes av den enkeltes atferd.
Deltakelse i sosiale arenaer påvirker trivsel og helse direkte, men også indirekte via atferd.
Kognitive faktorer antas å være påvirket av sosiale arenaer, samtidig som det antas å
påvirke ungdoms atferd.
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5. Kognitive faktorer kan også påvirke helse og trivsel direkte, f.eks. er mestringstro
(Bandura) en psykologisk tilstand som i seg selv kan påvirke helse/trivsel, men som også
kan påvirke helse og trivsel via atferd.
Et viktig formål med denne rapporten er at resultatene fra Ungdata skal bidra inn i kommunens plan- og strategiarbeid. Nedenfor har vi derfor utformet en mer handlingsrettet analysemodell. Tanken er at modellen skal være en hjelp til å reflektere omkring mulighetene for å
stimulere beskyttelsesfaktorer og hindre risikofaktorer.

Modell 2
Modell 2 viser tre sett av arenaer. I midten (blåfarget) finner vi barnehage og skole. Dette
kan betraktes som arenaer som skal bidra til dannelse og læring hos barn og unge. Med
dannelse menes at barn og unge tilegner seg allmennkunnskaper som gjør dem i stand til å
møte sosiale krav og forventninger i samfunnet generelt (sosial kompetanse). Læring dreier
seg på sin side om å tilegne seg de faglige kravene som stilles i de ulike fasene av oppveksten. I lys av et slikt dannelses- eller læringsperspektiv vil det være et grunnleggende mål
at disse arenaene bidrar til at barn og ungdom mestrer gjennomføringen av et skoleløp fra
barneskolen og gjennom videregående skole.
Det andre settet av arenaer (grønne figurer) befinner seg innenfor det vi kan kalle den private eller den frivillige sfæren. Dette omfatter familien, nærmiljøet, venner og fritidsarenaen.
Spesielt familien og egenskapene ved denne antas å ha stor betydning for barn og unges
mestringsevne. Etter som barnet blir eldre vil venner og fritid normalt spille en viktigere rolle
som beskyttelsesarenaer.
Øverst i modellen finner vi ulike kommunale tjenester som skal støtte barn og unge i oppveksten. Dette er tjenester som er spesialisert på ulike områder, f.eks. helseforhold (helsestasjonen), omsorgsforhold (barnevernet) og læring (PPT). Det antas at hjelpeapparatets
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virkemåte avhenger av tre forhold: a) hvordan de utøver sine primære funksjoner, b) hvordan de er knyttet til barnehage og skolearenaen og c) hvordan de samhandler internt eller
med andre spesialisttjenester. Dels vil disse tjenestene jobbe primærforebyggende og dels
sekundærforebyggende.
I tillegg til de nevnte kommunale virksomheter, vil kommunen også ha en viktig rolle i
å utvikle eller skape sunne nærmiljø og aktive fritidsarenaer. Dette vil imidlertid involvere andre tjenester i kommunen enn de som er nevnt ovenfor, ikke minst kommunal
planvirksomhet.
Et viktig poeng med modellen er at den er faseinndelt. Det betyr at modellen legger til grunn
at beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer i en tidlig fase, vil ha betydning for mestring i en
senere fase. En god barnehage antas dermed å gi et godt grunnlag for å mestre barneskolen,
en god barneskole gir igjen godt grunnlag for mestring av ungdomsskole og så videre.
Mange av spørsmålene i Ungdata dreier seg om risikoforhold. De tiltak og virkemidler som
følger av en slik undersøkelse vil imidlertid rette seg mer mot beskyttelsesfaktorene. Dette kan dreie seg om universelle tiltak som tilrettelegging for sosiale aktiviteter eller mer
selektive tiltak rettet mot bestemte risikogrupper. Kort sagt kan vi si at analysen har som
siktemål å identifisere risikofaktorer, mens det strategiske folkehelsearbeidet som kommer
i kjølvannet av analysen, dreier seg om å fremme beskyttelsesfaktorer.
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Del II BESKRIVENDE
STATISTIKK
Denne delen inneholder beskrivende statistikk om de temaene som inngår i analysemodellen og som er omtalt i innledningsdelen. Det betyr at analysemodellen er brukt som et
utgangspunkt for å organisere de ulike temaene.
Først i den beskrivende delen av rapporten (kapittel 3) presenteres faktorene trivsel og helse. God trivsel og helse vil som regel være hovedmålet i folkehelsearbeidet overfor barn og
unge, og det er derfor naturlig å starte med en beskrivelse av denne statistikken.
Kapittel 4 inneholder statistikk som beskriver ulike sider ved ungdommenes atferd. I henhold til analysemodellen antar vi at ulike typer atferd som fysisk aktivitet, kosthold og bruk
av rusmidler vil påvirke ungdoms trivsel og helse.
Kapittel 5 inneholder en presentasjon av et spørrebatteri som handler om forventninger
ungdommene har til framtida. Dette spørsmålet inngår i den delen av analysemodellen vi
har kalt kognitive faktorer. Modellen antyder at både ungdoms atferd og helse er påvirket av
denne typen kognitive faktorer.
Kapitel 6 omfatter ulike «miljøfaktorer», dvs. familie, venner, skole, fritid og nærmiljø. Som
modellen illustrerer antar vi at disse faktorene eller arenaene påvirker helse og trivsel direkte, og indirekte via atferd.
Hvert av de fire kapitlene i DEL II avsluttes med en oppsummering hvor resultatene sammenfattes og drøftes. Det betyr at oppsummeringene også kan leses som sammendrag av
de enkelte kapitlene. Denne delen av rapporten kan for øvrig både brukes som et oppslagsverk for å finne relevant statistikk for regionen og de enkelte kommunene, og den kan leses
helhetlig og ses i sammenheng med DEL III, den analytiske delen av rapporten.
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3

Trivsel og helse

Hva er god helse? Det er minst to perspektiver på hva god helse er. Det ene perspektivet tar
utgangspunkt i det medisinske og innebærer fravær av somatisk og psykisk sykdom. Hva som
er somatisk eller psykisk sykdom er igjen bestemt av mer eller mindre objektive diagnosesystemer. Det andre perspektivet på helse tar utgangspunkt i en subjektiv opplevelse av velvære, trivsel eller livskvalitet. En kvalitativ undersøkelse av Fugelli og Ingstad (2001) viser at
informantenes subjektive opplevelse av «god helse» var nært knyttet til begrepene «trivsel»
og «det gode liv». Hva som var trivsel og et godt liv, varierte imidlertid fra person til person.
De to perspektivene innebærer at man kan ha dårlig helse innenfor det første perspektivet,
men samtidig oppleve å ha god helse ut fra det andre. Et eksempel vil f.eks. være dersom man
lider av en kronisk sykdom, men likevel opplever å ha et godt liv. Motsatt kan det tenkes at
man er fysisk frisk, men opplever å ha dårlig helse i den forstand at man mistrives.
I dette avsnittet har vi tatt for oss tre spørrebatterier fra Ungdata som forteller noe om
ungdommens generelle trivsel, og om den fysiske og psykiske helsen. Det ene spørrebatteriet tar for seg ungdoms generelle opplevde trivsel med seg selv og sine omgivelser. Det andre
spørrebatteriet tar for seg opplevd psykisk helse og dreier seg i hovedsak om hvordan den
enkelte opplever egen sinnsstemning. Det er rimelig å betrakte dette som psykiske plager
(i motsetning til psykiske lidelser). Det tredje spørrebatteriet omhandler fysiske plager, men
vil gjerne omfatte det som kalles psykosomatiske plager. De to førstnevnte spørrebatteriene inngår i den obligatoriske delen av Ungdata, mens den siste inngår i den valgfrie delen.
Det betyr at ikke alle kommunene som inngår i datamaterialet har med fysiske plager i sine
undersøkelser. Statistikken om fysiske plager baserer seg derfor på et mindre utvalg sammenlignet med statistikken om psykiske plager og trivsel.

3.1

Trivsel

Denne delen inneholder en analyse av et spørrebatteri som omhandler trivsel (se tekstboks).
På hvert av spørsmålene kan respondentene fylle ut på følgende skala: (1) Svært misfornøyd,
(2) Litt misfornøyd, (3) Verken fornøyd eller misfornøyd, (4) Litt fornøyd og (5) Svært fornøyd
På bakgrunn av spørrebatteriet har vi konstruert en ny variabel som vi kaller trivsel. Denne
summerer opp antall spørsmål der respondenten har
svart at de enten er litt eller svært fornøyd. Det betyr at
Spørsmål: Hvor fornøyd eller
hver respondent kan få en skåre fra 0 til 7 der verdien
misfornøyd er du med ulike
0 er lavest trivsel og verdien 7 er høyest trivsel. Dersom
sider ved livet ditt?
respondenten ikke er fornøyd på noen av spørsmålene,
får de verdien 0 på variabelen trivsel. En respondent
• Foreldrene dine
som er fornøyd på alle spørsmålene, får verdien 6.
• Vennene dine
• Skolen du går på
Variabelen trivsel er igjen kodet om i fire kategorier:
• Lokalmiljøet der du bor
1. 0 = ikke fornøyd med noen faktorer
• Det norske samfunnet
2. 1-2 = fornøyd med 1-2 faktorer
• Helsa di
3. 3-4 = fornøyd med 3-4 faktorer
• Utseende ditt
4. 5-7 = fornøyd med 5-7 faktorer
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Analysen viser først resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1).

Figur 3.1 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt?
Ungdomsskoleelever og elever i VG1
Figur 3.1 viser svarfordelingen til ungdomsskoleelever og elever i VG1 på spørsmålene om
trivsel. Resultatene viser:
• Elevene, både på ungdomsskolen og i VG1, er minst fornøyd med «utseendet sitt». Det er
bare omtrent halvparten som svarer at de er fornøyd med utseendet.
• Elevene, både i ungdomsskolen og i VG1, er mest fornøyd med foreldre og venner. På ungdomsskolen oppgir 88 prosent at de er fornøyd med vennene og 84 prosent at de er fornøyd med foreldrene. Blant elever i VG1 er tilsvarende andeler 88 prosent og 80 prosent.
• Det er omtrent 70 prosent av ungdomsskoleelevene som oppgir at de er fornøyd med
helsen, lokalmiljøet og skolen. Elevene på ungdomsskolen er noe mer fornøyd enn elevene
i VG1 med helsen og lokalmiljøet, mens elevene i VG1 er mer fornøyd med skolen.
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Figur 3.2 viser hvor mange
trivselsfaktorer som elevene
svarer at de er fornøyd med,
fordelt på klassetrinn:
• Det er totalt 65 prosent
som oppgir å være fornøyd
med 5-7 trivselsfaktorer.
• Fra 8. til 10. klassetrinn
reduseres andelen som er
godt fornøyd (5-7 faktorer).
• Det er imidlertid ingen
forskjell mellom elevene på
10. trinn og elevene i VG1.
• Andelen som ikke er fornøyd med noen av faktorene, er på omtrent 6 prosent
og varierer lite mellom
klassetrinnene.

Figur 3.2 Antall faktorer elevene er fornøyd med. Fordelt på
klassetrinn.

Figur 3.3 viser hvor mange trivselsfaktorer som elevene svarer de er fornøyd med, fordelt på
skolenivå og kjønn. Resultatene viser:
• Gutter er noe mer fornøyd
enn jenter.
• Det er spesielt gutter på
ungdomsskolen som skiller
seg positivt ut fra jentene.

Figur 3.3 Antall faktorer elevene er fornøyd med. Fordelt på
skolenivå og kjønn.
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Figur 3.4 viser viser hvordan
tilfredsheten til elevene varierer mellom kommunene på
ungdomsskolen.
• På ungdomsskolenivået er det
totalt 66 prosent av elevene
som svarer at de er fornøyd med
5-7 faktorer. Andelen varierer
mellom kommunene fra 56 prosent til 78 prosent.
• På ungdomsskolenivå er det
totalt 6 prosent som svarer de
ikke er fornøyd med noen av faktorene i spørrebatteriet. Dette
varierer mellom kommunene fra
2 prosent og opp til 12 prosent.

Figur 3.4 Antall faktorer elevene er fornøyd med,
fordelt på kommuner i undersøkelsen. Elever på
ungdomsskolen.
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Figur 3.5 viser hvordan tilfredsheten til elevene på VG1 varierer
mellom kommunene.
• På VG1 er det totalt 61 prosent
som svarer at de er fornøyd med
5-7 faktorer. Dette varierer mellom kommunene fra 43 prosent
til 69 prosent.
• På VG1 er det totalt 6 prosent
som svarer at de ikke er fornøyd
med noen av faktorene i spørrebatteriet. Dette varierer mellom
kommunene fra 2 prosent til 11
prosent.

Figur 3.5 Antall faktorer elevene er fornøyd med, fordelt på kommunenivå. Elever i videregående skole
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3.2

Psykiske plager

Denne delen inneholder en analyse av et spørrebatteri som omhandler ulike sinnsstemninger elevene har
vært plaget av den siste uken (se tekstboks).

Spørsmål: Har du i løpet av
den siste uka vært plaget av
noe av dette …

På hvert av spørsmålene kan respondentene fylle ut
på følgende skala: (1) Ikke plaget i det hele tatt, (2)
Lite plaget, (3) Ganske mye plaget og (4) Veldig mye
plaget.

• Følt at alt er et slit
• Hatt søvnproblemer
• Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert.
• Følt håpløshet med tanke
på framtida
• Følt deg stiv eller anspent
• Bekymret deg for mye om
ting
• Følt deg ensom
• Vært sint og aggressiv

På bakgrunn av spørrebatteriet har vi konstruert en
ny variabel som vi kaller psykiske plager. Denne summerer opp antall spørsmål der respondenten har svart
at de enten er ganske mye eller veldig mye plaget.
Det betyr at hver respondent kan få en skåre fra 0 til 8
der verdien 0 er lite plaget og verdien 8 er veldig mye
plaget. F.eks. dersom en elev er ganske mye plaget
av søvnproblemer og veldig mye plaget av ensomhet,
får eleven verdien 2 (to plager). Oppgir eleven å være
ganske mye/veldig mye plaget på alle spørsmålene,
gir det en verdi på 8 (åtte plager).

Variabelen psykiske plager er igjen kodet om i fem kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

ingen psykiske plager
1-2 psykiske plager
3-4 psykiske plager
5-6 psykiske plager
7-8 psykiske plager

Analysen viser først resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1). Videre gjør vi en mer grundig analyse av
variabelen psykiske plager. Det innebærer at vi sammenligner omfanget av psykiske plager
mellom skolenivå (ungdomsskole og videregående skole), klassetrinn og mellom kjønn. Til
slutt sammenligner vi resultatene mellom kommunene som inngår i analysen, dvs. de kommunene som har gjennomført Ungdata i region sør i perioden 2012-2013.
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Figur 3.6 Andelen elever som har vært plaget/ikke plaget av ulike psykiske tilstander.
Ungdomsskoleelever og elever i VG1

Figur 3.6 viser svarfordelingen til ungdomsskoleelever og elever i VG1 på spørsmålene om
psykiske plager. Figuren viser:
• Mellom 6 prosent og 11 prosent av elevene på ungdomsskolen svarer at de er veldig mye plaget av forskjellige sinnsstemninger. Videre er det mellom 19 og 32 prosent som svarer at de er
ganske mye eller veldig mye plaget av ulike sinnsstemninger.
• Mellom 8 prosent og 17 prosent av elevene i VG1 svarer at de er veldig mye plaget av forskjellige sinnsstemninger. Videre er det mellom 23 prosent og 43 prosent som svarer at de er
ganske mye eller veldig mye plaget av ulike sinnsstemninger.
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Figur 3.7 viser antall psykiske plager elevene oppgir å være plaget
med, fordelt på klassetrinn:
• Det er totalt 42 prosent av elevene som ikke har noen psykiske
plager.
• Det er 18 prosent av elevene
som svarer at de har 5 eller flere
plager.
• Andelen med mange psykiske plager øker med stigende
klassetrinn.
• Blant elever i 8. klasse er det 10
prosent som oppgir at de har 5
eller flere psykiske plager, mens
Figur 3.7 Antall indikatorer for psykiske plager. Fordelt
tilsvarende for elever i 10. klasse
på klasse.
er 22 prosent.
• Blant elevene i videregående
(VG1) er det en større andel som oppgir at de har 5 eller flere psykiske plager (25 prosent)
enn blant elevene på ungdomsskolen (16 prosent).

Figur 3.8 viser antall psykiske plager elevene oppgir å være plaget
med, fordelt på skolenivå og kjønn:
• Jenter oppgir i større grad enn
gutter at de har flere psykiske
plager.
• Jenter på videregående skole
oppgir i større grad å ha 5 eller
flere psykiske plager (36 prosent) sammenlignet med jenter
på ungdomsskolen (24 prosent).
• Gutter på videregående oppgir
i større grad å ha mer enn 5 plager (16 prosent) sammenlignet
med gutter på ungdomsskolen
(8 prosent).
Figur 3.8 Antall indikatorer for psykiske plager. Fordelt
på skolenivå og kjønn
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Figur 3.9 viser antall psykiske plager ungdomsskoleelevene oppgir
å være plaget med, fordelt på
kommuner:
• Andelen av elevene som oppgir
å ha psykiske plager varierer en
god del mellom kommunene.
• Samlet for alle kommunene er
det 16 prosent av elevene som
oppgir å ha 5 eller flere psykiske
plager.
• I kommuner med minst psykiske
plager, oppgir omtrent 10 prosent av elevene at de har 5 eller
flere psykiske plager.
• I kommuner med mest psykiske
plager, er det omtrent 20 prosent av elevene som oppgir å ha
5 eller flere psykiske plager.
• Samlet for alle kommunene er
det 29 prosent som oppgir å ha
hatt 3 eller flere psykiske plager.
• I kommuner med minst psykiske
plager oppgir omtrent 20 prosent av elevene at de har 3 eller
flere plager
• I kommuner med mest psykiske
plager oppgir omtrent 35 prosent av elevene at de har 3 eller
flere plager.

Figur 3.9 Psykiske plager. Kommunefordelt.
Ungdomsskole
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Figur 3.10 viser antall psykiske
plager elevene i VG1 oppgir å være
plaget med, fordelt på kommuner:
• Blant elevene i VG1 er det totalt
25 prosent som oppgir at de har
5 eller flere psykiske plager.
• Det er store variasjoner mellom
kommunene i omfanget av psykiske plager blant elevene.
• I kommunen med minst psykiske
plager er det bare 10 prosent av
elevene som oppgir å ha 5 eller
flere psykiske plager.
• I kommunen med flest psykiske
plager oppgir hele 41 prosent
av elevene at de har 5 eller flere
psykiske plager.

Figur 3.10 Psykiske plager. Kommunefordelt. VG1

3.3

Fysisk helse

Denne delen inneholder en analyse av et spørrebatteri som omhandler fysiske helseplager som respondentene har vært plaget av i løpet av den siste måneden
(se tekstboks).
På hvert av spørsmålene kan respondentene fylle ut
på følgende skala: (1) Ingen ganger, (2) Noen ganger,
(3) Mange ganger, (4) Daglig.

Spørsmål: Har du hatt noen
av disse plagene i løpet av
siste måned?
•
•
•
•
•
•

Hodepine
Nakke og skulderplager
Ledd og muskelsmerter
Magesmerter
Kvalme
Hjertebank

På bakgrunn av spørrebatteriet har vi konstruert en
ny variabel som vi kaller fysiske plager. Denne summerer opp antall spørsmål der respondenten har svart
at de er plaget mange ganger eller daglig. Det betyr
at hver respondent kan få en skåre fra 0 til 6 der verdien 0 innebærer at de ikke har noen
fysiske plager og verdien 6 at de har alle de seks fysiske plagene mange ganger i måneden
eller daglig. F.eks. dersom personen er daglig er plaget av hodepine og magesmerter får de
verdien 2.
Variabelen fysiske plager er igjen kodet om i fire kategorier:
1.
2.
3.
4.

0 = ikke plaget
1-2 =litt plaget
3-4 =ganske mye plaget
5-6 =veldig mye plaget
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Analysen viser først resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1). Videre gjør vi en mer grundig analyse av
variabelen fysiske plager. Det innebærer at vi sammenligner hvordan fysiske plager varierer
mellom klassetrinn og mellom kjønn. Til slutt sammenligner vi resultatene mellom kommunene som inngår i analysen, dvs. de kommunene som har gjennomført Ungdata i region sør i
perioden 2012-2013.

Figur 3.11 Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned?
Elever på ungdomsskolen og elever i VG1

Figur 3.11 viser svarfordelingen til ungdomsskoleelever og elever i VG1 på spørsmålene om
fysiske plager. Resultatene viser:
• Det er omtrent halvparten av elevene, både i ungdomsskolen og i VG1, som svarer at de
har opplevd en eller flere av de fysiske plagene som er nevnt i figuren over.
• Det elevene plages mest med er hodepine eller nakke- og skuldersmerter.
• 22 prosent av ungdomsskoleelevene svarer at de har vært plaget av hodepine mange ganger eller daglig i løpet av siste måned, mens tilsvarende for elevene i VG1 er 29 prosent.
• 21 prosent av ungdomsskoleelevene svarer at de har hatt nakke- og skuldersmerter mange ganger eller daglig i løpet av den siste måneden, mens det blant elevene i VG1 er 27
prosent.
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Figur 3.12 viser hvor mange fysiske
plager elevene rapporterer at de
har, fordelt på klassetrinn. Analysen
viser:
• Det er 5 prosent av elevene totalt
som svarer at de har hatt 5-6 av
de fysiske plagene i løpet av den
siste måneden.
• Videre er det 15 prosent som
oppgir at de har hatt 3 eller flere
av plagene i løpet av siste måned.
• Andelen som ikke har fysiske plager reduseres noe etter stigende
klassetrinn. Det betyr at utbredelsen av fysiske plager øker med
alderen.

Figur 3.12 Antall fysiske plager. Fordelt på klasse

Figur 3.13 viser hvor mange fysiske
plager elevene rapporterer at de
har, fordelt på skolenivå og kjønn.
• Som i forrige figur, ser vi at
elever i VG1 oppgir å ha noen
flere fysiske plager enn elevene i
ungdomsskolen.
• Videre viser figuren at jenter i
større grad enn gutter, rapporterer om flere fysiske plager.
• Blant jentene på ungdomsskolen
er det 19 prosent som oppgir at
de har hatt 3 eller flere plager. Tilsvarende for guttene er 8 prosent.
• Blant jentene på VG1 oppgir 26
prosent at de har hatt 3 eller flere
plager, mens tilsvarende for guttene er 11 prosent.

Figur 3.13 Antall fysiske plager. Fordelt på skolenivå
og kjønn
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Figur 3.14 viser antall fysiske plager
blant elevene i grunnskolen, fordelt
på ulike kommuner. Resultatene
viser:
• Andelen elever som rapporterer
om 5-6 fysiske plager varierer
mellom 3 og 7 prosent.
• Andelen elever som oppgir å ha 3
eller flere plager, varierer mellom
9 og 20 prosent.
• Andelen elever som oppgir å ikke
ha noen plager, varierer mellom omtrent 50 prosent og 70
prosent.

Figur 3.14. Fysiske plager. Kommunefordelt.
Ungdomsskole
Figur 3.15 viser fordelingen av
antall fysiske plager blant elever i
VG1, fordelt på kommunenivå.
Denne viser:
• Andelen elever i VG1 som har 5
eller flere plager, varierer mellom
4 og 13 prosent.
• Andelen elever i VG1 som har 3
eller flere plager, varierer mellom
15 og 35 prosent.
• Andelen elever i VG1 uten fysiske
plager varierer mellom 26 prosent
og 61 prosent

Figur 3.15. Fysiske plager. Kommunefordelt. VG1
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3.4

Oppsummering

Vi har i dette kapitlet undersøkt forekomsten av de tre helseindikatorene generell trivsel,
psykiske plager og fysiske plager.
Trivsel
Analysene av variabelen trivsel viser at de aller fleste elevene er godt fornøyd både med foreldre, venner, skole, lokalmiljø, helsen og utseendet sitt. Mest fornøyd er ungdommene med
sine venner og sine foreldre. Minst fornøyd er de med sitt eget utseende. Andelen fornøyde
elever avtar jo høyere klassetrinn elevene går i. Det er imidlertid ingen forskjell mellom 10.
klassingene og elever i VG1. Oversikten viser også at det er en liten forskjell mellom gutter
og jenter. Andelen fornøyde gutter er noe høyere enn andelen fornøyde jenter.
Gjennomgangen viser at andelen fornøyde elever varierer en god del mellom kommunene
som inngår i undersøkelsen. Blant ungdomsskoleelevene finner vi på den ene siden kommuner hvor i underkant av 60 prosent av elevene oppgir å være fornøyd med mer enn 5 av
temaene som tas opp i spørrebatteriet. På den andre siden finner vi kommuner hvor tilsvarende andel er over 75 prosent. Blant elever i videregående skole varierer det mellom 45
prosent fornøyde (med 5 eller flere av temaene) og opp mot 70 prosent.
Psykiske plager
Analysen viser at det er mellom 20 og 40 prosent av elevene som svarer de er ganske mye
eller veldig mye plaget av ulike psykiske tilstander. Det interessante her er imidlertid ikke
hvorvidt man plages med den ene eller andre faktoren som inngår i spørrebatteriet, men
heller hvor mange av de oppgitte faktorene man plages med. Ved å summere opp antall
plager hver enkelt elev oppgir å ha, finner vi at det blant ungdomsskoleelevene er 18 prosent
som oppgir å ha 5 eller flere plager (av totalt 8), mens det blant elevene i VG1 er 25 prosent.
Vi ser for øvrig at omfanget av elever som opplever å ha mange psykiske plager, øker jevnt
etter hvert som de blir eldre. Dette kan forstås som en konsekvens av at elevene møter større utfordringer i løpet av ungdomsskolen og i overgangen til videregående skole. Samtidig
kan økningen i omfanget av psykiske plager forstås i lys av at enkelte elever – av ulike årsaker – er mer sårbare i denne overgangsfasen. Dette kan ha mange forklaringer, bl.a. støtte i
familie, vennerelasjoner eller ressurser de har tilegnet seg på barneskolen.
Resultatene viser også at det er stor forskjell i omfanget av psykiske plager hos henholdsvis
gutter og jenter. Blant jentene er forekomsten langt høyere enn hos guttene. Dette kan ha
både en ren substansiell forklaring, men kan også ha en mer teknisk forklaring. Den substansielle forklaringen kan for eksempel dreie seg om at jenter er mer sårbare i overgangsfasen
og/eller at det sosiale miljøet blant jenter er mer ekskluderende enn blant gutter. Den tekniske forklaringen dreier seg om at gutter ikke er like åpne om psykiske plager og dermed vil
underrapportere når de svarer på undersøkelsen.
Fysisk helse
De fysiske plagene som måles i undersøkelsen, omfatter bl.a. hodepine, nakke- og skulderplager, og magesmerter. Selv om disse plagene her er omtalt som fysiske plager, er det
rimelig å anta at vi også fanger opp mye psykosomatiske plager med disse spørsmålene. Det
er med andre ord vanskelig å si hvor mye vi fanger opp av rene fysiske plager og hvor mye
som er psykosomatisk.
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Omtrent halvparten av elevene oppgir at de har hatt en eller annen form for fysisk plage den
siste måneden. Den vanligste plagen blant elevene er hodepine og dernest nakke- og skuldersmerter. Av alle elevene er det 44 prosent som svarer at de har hatt minst en fysisk plage
den siste måneden. Videre er det 15 prosent som oppgir at de har hatt 3 eller flere fysiske
plager, og 5 prosent som oppgir at de har hatt 5-6 plager. Antallet fysiske plager som elevene har, øker med stigende klassetrinn. Omfanget av fysiske plager er også langt større blant
jenter enn blant gutter.
Generelt
Den beskrivende statistikken viser at de fleste elevene trives og opplever å ha både god psykisk og fysisk helse. Resultatene viser at det er 65 prosent av elevene som oppgir at de er
fornøyd med de fleste sidene av livet (5 av 6 ulike faktorer), nærmere 70 prosent som i liten
grad har psykiske plager (opp til 2 av 8 plager) og 85 prosent som har få fysiske plager (opp
til 2 av 6 plager).
På den andre siden finner vi en liten del av elevmassen som opplever mistrivsel og har
mange psykiske og fysiske plager. Det er i alt 16 prosent som i liten grad trives (fornøyd med
maks 2 av 6 faktorer), 18 prosent som svarer at de har mange psykiske plager (5 eller flere
av totalt 8 plager) og 15 prosent som oppgir at de har mange fysiske plager (3 eller flere av
totalt 6 plager). Dette er rimelig å anta at disse ungdommene er i en risikogruppe for å få
mer varige helseplager. Datagrunnlaget vi har tilgjengelig kan imidlertid ikke si noe om hvor
stor risikoen er eller hvorvidt de symptomene vi finner kan være av forbigående karakter.
Resultatene viser også at tilfredshet og helseplager varierer både med klassetrinn og kjønn.
Gjennomgående ser vi at andelen som opplever å trives eller som har ingen/lite helseplager,
reduseres jo høyere klassetrinn de er i. Andelen som gir uttrykk for å trives godt reduseres
fra 74 prosent i 8. klasse til 60 prosent i 10. klasse, og andelen som svar at de ikke har noen
psykiske plager reduseres også fra 55 prosent i 8. klasse til 34 prosent på VG1. Andelen uten
fysiske plager reduseres fra 62 prosent i 8. klasse til 52 prosent i VG1.
Vi finner tilsvarende en økning i andelen med stor mistrivsel eller med mange psykiske/
fysiske plager etter stigende klassetrinn. Andelen som i liten grad er tilfreds øker fra 12
prosent blant 8. klassingene til 18 prosent blant 10. klassingene. Videre øker andelen med
mye psykiske plager fra 10 prosent blant 8. klassingene til 25 prosent blant elevene i VG1.
Tilsvarende ser vi at andelen med mange fysiske plager øker fra 12 prosent i 8. klasse til 18
prosent i VG1.
Det substansielle spørsmålet her er hvorfor vi finner en økende andel misfornøyde elever og
en økende andel elever med fysiske eller psykiske plager jo høyere opp i klassetrinnene vi
kommer. En forklaring kan være at plagene øker med klassetrinn som en følge av at ungdom
i løpet av de aktuelle årene løsriver seg fra familien som primærgruppe og får sterkere tilknytning til ulike ungdomsgrupper. Økt mistrivsel og økte plager vil dermed være en konsekvens av at enkelte har vanskeligere for å tilpasse seg denne endringsprosessen. En annen
forklaring kan være at forventningspresset øker blant elevene på de høyeste klassetrinnene.
Vi finner også at graden av trivsel og helse varierer mellom kjønnene. Generelt ser vi at
gutter er mer fornøyd med livet enn jenter, samtidig som gutter også opplever å ha bedre
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psykisk og fysisk helse. Spesielt ser vi at det er en klart større andel jenter som sliter med
både psykiske og fysiske plager sammenlignet med gutter. Vi finner ikke tilsvarende klare
kjønnsforskjeller når det gjelder generell tilfredshet med livet, men også her ser vi en tendens til at guttene er noe mer fornøyd enn jentene.
Spørsmålet her blir hvorfor vi finner disse tydelige kjønnsforskjellene. En forklaring kan være
at både gutter og jenter står overfor like utfordringer, men at dette kommer til uttrykk på
andre måter hos jenter enn hos gutter. I følge Vogt m.fl. (2011) kommer plager nettopp til
uttrykk på ulik måte hos gutter og jenter. For jentenes del kommer det til uttrykk i form av
psykiske plager, mens det hos guttene kommer til uttrykk i form av utagerende atferd. Det
kan i så fall bety at det bakenforliggende problemet er like stort for gutter som for jenter,
men at det kommer til uttrykk på ulik måte.
Samtidig kan det også tenkes å være en metodisk forklaring på forskjellen i psykiske plager
mellom gutter og jenter. Dersom det er slik at gutter kjenner seg mindre igjen i begrepsbruken som benyttes i spørsmålene, kan det innebære at gutter i større grad underrapporterer.
Den metodiske forklaringen kan også tenkes å sammenfalle med den mer substansielle
forklaringen nevnt over.
I dette kapitlet har vi også tatt for oss variasjoner mellom kommunene. Det er til dels store
variasjoner mellom kommunene. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir å være fornøyd
med det meste varierer fra 56 prosent til 73 prosent. På den andre siden varierer andelen
med størst misnøye fra 2 prosent og opp til 12 prosent. Tilsvarende finner vi at andelen uten
psykiske plager varierer mellom 63 prosent og opp til 84 prosent, mens andelen med mange
psykiske plager varierer mellom 10 prosent og 23 prosent.
Hvorfor finner vi variasjoner mellom kommunene? Vi kan peke på minst tre forklaringer. For
det første er det kjent at egenskaper ved familien har betydning for ungdoms trivsel og
helse. Dette kan være både familiens økonomi, utdanning og struktur. Dersom dette varierer
mellom kommunene, er det også rimelig å forvente at vi får forskjeller i helseplager og trivsel mellom kommunene. En annen forklaring er at miljøfaktorene varierer mellom kommunene. Uavhengig av egenskapene ved familien, vil ungdom i ulike kommuner kunne møte ulike
ungdomskulturer (eller fravær av slike) som igjen påvirker trivsel og helse. En tredje forklaring kan være at kommunene i ulik grad tilrettelegger for forebyggende virksomhet (f.eks. i
skolen eller på fritidsarenaen) eller har et hjelpeapparat for ungdom. Selv om både familieforhold og ungdomskulturer er like i to kommuner, vil vi likevel kunne få ulike resultater gitt
at «ungdomspolitikken» er ulik.
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4

Ungdoms atferd

Helseatferd kan defineres som den atferd som bidrar til å opprettholde, eller som har en
negativ eller positiv virkning på befolkningens helse. Klassiske former for helserelatert
atferd er kosthold, fysisk aktivitet, tobakksrøyking og bruk av rusmidler. I tillegg til den
helserelaterte atferden, er vi her også opptatt av atferd som kan ha sosiale implikasjoner
for ungdommenes muligheter eller evne til å mestre overgangen til voksenlivet. Vi har derfor
også tatt med i oversikten regelbrudd eller kriminell atferd.
En rekke undersøkelser har vist at det er en klar sammenheng mellom atferd og helse.
Spesielt gjelder dette fysisk aktivitet og kosthold. I følge Helsedirektoratet er de viktigste
risikofaktorene for død i Europa relatert til kostholdet. Videre anslår WHO at de fleste kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes kan forebygges med
endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner (Helsedirektoratet 2011, IS-1881, kap. 2).
I tillegg til kosthold og fysisk aktivitet er bruk av rusmidler en viktig helserelatert atferdsfaktor. Det er spesielt relevant for ungdom av flere grunner. For det første vil mange unge debutere med rusmidler i aldersgruppen denne rapporten omhandler. For det andre vil bruken av
rusmidler kunne ha stor betydning for å mestre utdanning og overgangen til voksenlivet.
For det tredje vil alkoholbruk eller narkotikabruk kunne ha mer umiddelbare og vidtrekkende
konsekvenser enn andre atferdsfaktorer som kosthold og fysisk aktivitet.
Kriminell atferd eller regelbrudd er en tredje type atferd som vi har valgt å ta med i denne
rapporten. Regelbrudd eller kriminalitet har ikke direkte helserelaterte implikasjoner. I så fall
er det heller slik at de som er tilbøyelige til å gjøre regelbrudd, også kjennetegnes av annen
helserelatert risikoatferd, f.eks. røyking og alkoholbruk. Regelbrudd eller kriminell atferd kan
imidlertid være en indikasjon på sosial mistilpasning og ha en direkte betydning for ungdoms muligheter i utdanning og arbeidsliv. Det er også rimelig å anta at risikoen for tidlig
debut med regelbrudd og kriminell atferd øker sannsynligheten for en kriminell karriere i
voksenlivet.

4.1

Fysisk aktivitet

Denne delen tar for seg fysisk aktivitet blant ungdom. Vi har valgt å måle fysisk aktivitet ved
å benytte ett av spørsmålene i Ungdata som omhandler hvor ofte ungdommene er så fysisk
aktive at de blir andpustne eller svette. I tillegg til dette spørsmålet inngår det også i Ungdata et eget spørrebatteri som omhandler ulike former for aktiviteter, herunder organisert
aktivitet. For å unngå å blande sammen fysisk aktivitet som sådan og deltakelse i organiserte aktiviteter (som måles i et annet avsnitt), har vi valgt å benytte det mer uspesifiserte
spørsmålet om fysisk aktivitet.
De opprinnelige svarkategoriene på det aktuelle
spørsmålet er følgende: (1) Minst tre ganger i uka,
(2) 1-2 ganger i uka, (3) Et par ganger i måneden, (4)
Sjelden, (5) Aldri.
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Spørsmål: Hvor ofte er
du så fysisk aktiv at du blir
andpusten eller svett?

I presentasjonen under har vi valgt å snu skalaen slik at høyeste verdi representerer det
høyeste aktivitetsnivået og laveste verdi det laveste aktivitetsnivået. Videre har vi slått
sammen de to siste kategoriene sjeldent og aldri.
En nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet hos barn og unge i 2005 og 2006 viser at en stor
del av de unge oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om at barn i skolealder bør være
i aktivitet minst 60 minutter hver dag (Helsedirektoratet 2008, IS-1533). Kartleggingen av
9-åringene viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet.
Blant 15-åringene er det imidlertid bare 50 prosent av jentene og 54 prosent av guttene
som oppfyller målet om 60 minutters aktivitet daglig.
Figur 4.1 viser hvor ofte elevene på
ungdomsskolen og VG1 oppgir å bli
andpustne eller svette:
• Blant elever på ungdomsskolen er
det 57 prosent som oppgir at de
er fysisk aktive minst tre ganger i
uka. På den andre siden er det 13
prosent som oppgir at de er lite
aktive, dvs. et par ganger i måneden eller sjeldnere.
• Blant elevene i VG1 oppgir 50
prosent at de er fysisk aktive
minst tre ganger i uka. Videre er
det 16 prosent som er lite aktive,
det vil si et par ganger i måneden
eller sjeldnere.

Figur 4.1 Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Elever på ungdomsskolen og i VG1

Figur 4.2 viser hvor ofte elevene
oppgir å bli andpustne eller svette
fordelt på skolenivå og kjønn:
• Jenter er gjennomgående mindre
aktive enn gutter.
• Blant jentene på ungdomsskolen
er det 53 prosent som er aktive
minst 3 ganger i uka, mens det
blant guttene er 62 prosent.
• Blant jentene i VG1 er det 45
prosent som er aktive minst tre
ganger i uka, mens tilsvarende for
gutter er 55 prosent.
Figur 4.2 Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Fordelt på skolenivå og kjønn.
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Figurene 4.3 (VG1) og 4.4 (Ungdomsskolen)
viser andelen elever som er lite aktive fordelt på kommune:
• Andelen lite aktive ungdom varierer forholdsvis mye mellom kommunene.
• Blant ungdomsskoleelevene finner vi at
andelen varierer fra omtrent 5 prosent til
opp mot 20 prosent.
• De aller fleste kommunene har imidlertid
en andel lite aktive på mellom 10 og 15
prosent.
• Blant elevene på VG1 er andelen lite
aktive noe større enn blant elevene på
ungdomsskolen.
• Totalt blant elevene på VG1 er 16 prosent lite aktive. Dette varierer mellom
kommunene fra omtrent 10 prosent og
opp mot 25 prosent.

Figur 4.3 Prosentandel som er lite aktive
(1-2 ganger i måneden eller sjeldnere).
Elever i VG1.

Figur 4.4 Prosentandel som er lite aktive
(1-2 ganger i måneden eller sjeldnere).
Ungdomsskoleelever.
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4.2

Måltidsvaner

Denne delen tar for seg ungdoms kostholdsvaner.
Med kostholdsvaner menes hvorvidt ungdom har
regelmessige måltider, dvs. frokost, lunsj, middag og
kveldsmat (se tekstboks).
For hvert måltid kan respondentene fylle ut på følgende skala: (1) Sjelden eller aldri, (2) 1 gang i uka, (3) 2-5
ganger i uka, (4) Hver dag.

Spørsmål: Hvor ofte pleier
du å spise følgende i løpet av
en uke?
•
•
•
•
•

Frokost
Lunsj
Middag alene
Middag med familie
Kveldsmat

I denne sammenhengen har vi valgt å slå sammen
måltidskategoriene «middag med familie» og «middag alene». Dette fordi vi primært er ute etter å måle regelmessigheten i måltidene, og ikke
om måltidene inntas sammen med andre. Konkret betyr dette at den nye sammenslåtte
variabelen «middag» er kodet med den høyeste verdien på enten «middag alene» eller
«middag med familien».
Vi har videre konstruert en variabel som måler hvor mange av måltidene frokost, lunsj og
middag som ungdommene spiser regelmessig, dvs. hver dag. Verdiene på denne variabelen
er: «Ingen måltid», «Et måltid» og «2-3 måltid».
Dette spørrebatteriet måler ikke kosthold, men måltidsvaner. Det betyr at vi ikke uten videre
kan relatere resultatene fra dette kapitlet til ulike typer kostholdsrelatert helserisiko. Det
er samtidig rimelig å anta at måltidsvaner kan gjenspeile seg i kostholdet. Med andre ord
kan vi anta at gode eller dårlige måltidsvaner kan være en indikasjon på henholdsvis et godt
eller dårlig kosthold. Samtidig vil måltidsvaner også kunne være en indikasjon på den sosiale strukturen i familien, eller som en indikasjon på det sosiale fellesskapet (Bugge og Døving
2000).
I analysen har vi først presentert resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, men der
de to spørsmålene som gjelder middag er slått sammen. Videre gjør vi en mer omfattende analyse av den nye variabelen som viser hvor mange måltider som inntas regelmessig
(daglig). Det betyr at vi sammenligner antall måltider mellom skolenivå (ungdomsskole og
videregående skole), klassetrinn og mellom kjønn. Til slutt sammenligner vi resultatene mellom kommunene som inngår i analysen, dvs. de kommunene som har gjennomført Ungdata i
region sør i perioden 2012-2013.
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Figur 4.5 Hvor ofte pleier du å spise følgende? Ungdomsskoleelever og elever i VG1

Figur 4.5 viser hvor ofte elevene spiser ulike måltider fordelt på ungdomsskolen og VG1:
• Både blant ungdomsskoleelevene og elevene i VG1 er frokost det måltidet som flest spiser daglig (hhv 68 prosent og 60 prosent).
• Det er samtidig en forholdsvis stor andel som spiser frokost sjeldent/aldri eller bare 1
gang i uka (14 prosent blant ungdomsskoleelever og 19 prosent blant elever i VG1).
• Blant elever i ungdomsskolen er det 60 prosent som oppgir at de spiser lunsj daglig. Det
er videre 11 prosent som oppgir at de aldri/sjeldent eller bare en gang i uka spiser lunsj.
Blant elever i VG1 er lunsjvanene omtrent de samme som for ungdomsskoleelevene.
• Middag er det måltidet som spises mest regelmessig (dersom vi slår sammen daglig og
2-5 ganger i uka). De aller fleste ungdomsskoleelever og elever i VG1 spiser middag enten
daglig eller 2-5 ganger i uken. Det er kun et lite mindretall på 1-2 prosent som oppgir at
de spiser middag sjeldnere.
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Figur 4.6 viser hvor stor andel av
elevene som spiser enten frokost,
lunsj eller middag regelmessig (det
vil si hvor mange av disse måltidene som spises daglig) fordelt per
klasse:
• Blant ungdomsskoleelevene er
det totalt 13 prosent som svarer
at de ikke spiser verken frokost,
lunsj eller middag regelmessig
(daglig).
• Andelen elever som oppgir at de
ikke spiser verken frokost, lunsj
eller middag regelmessig, øker jo
høyere klassetrinnet er.
• Blant elever i VG1 er det 18 prosent som svarer at de ikke spiser
verken frokost, lunsj eller middag
regelmessig (daglig).

Figur 4.6 Antall måltider (frokost, lunsj og middag)
som ungdom spiser daglig (hver dag). Klassetrinn

Figur 4.7 viser hvor stor andel av
elevene som spiser enten frokost,
lunsj eller middag regelmessig (det
vil si hvor mange av disse måltidene
som spises daglig) fordelt på skole
nivå og kjønn:
• Blant elevene på ungdomsskolen
er det en større andel av jentene
(15 prosent) enn guttene (10 prosent) som oppgir at de ikke spiser
noen måltider regelmessig.
• Blant elevene i VG1 er det like
stor andel jenter og gutter som
oppgir at de ikke spiser noen
måltid regelmessig. Det er imidlertid en noe større andel jenter
enn gutter som oppgir at de bare
spiser ett måltid regelmessig.

Figur 4.7 Antall måltider (frokost, lunsj og middag)
som ungdom spiser daglig (hver dag) fordel på skole
nivå og kjønn
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Figurene 4.8 (VG1) og figur 4.9 (ungdomsskolen) viser andelen elever som svarer at
de ikke spiser noen måltid regelmessig eller
bare ett av tre måltider.
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir
at de ikke spiser noen måltider regelmessig, varierer mellom kommunene fra 2
prosent til opp mot 20 prosent.
• Andelen elever i VG1 som oppgir at de
ikke spiser noen måltider regelmessig,
varierer mellom kommunene fra 5 prosent
og opp til omtrent 27 prosent.

Figur 4.8 Andel elever som de ikke spiser
noen måltid regelmessig eller bare ett av tre
måltider. Kommunefordelt. VG1

Figur 4.9 Andel elever som de ikke spiser
noen måltid regelmessig eller bare ett av tre
måltider. Kommunefordelt. Ungdomsskole
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4.3

Bruk av alkohol

Figur 4.10 viser hvordan ungdommenes svar fordeler seg per klassetrinn på spørsmålet om det hender
de drikker alkohol:
• Det er 55 prosent av ungdomsskoleelevene og 21 prosent av
elevene i VG1 som oppgir at de
aldri har smakt alkohol.
• Blant elevene på ungdomsskolen er det 5 prosent som oppgir
å bruke alkohol nokså jevnt (1-3
ganger i måneden eller oftere),
mens tilsvarende for elever i VG1
er 27 prosent.
• Andelen ungdomsskoleelever
som svarer at de aldri har smakt
alkohol, reduseres jo høyere klassetrinnet er.
• Samtidig øker andelen som svarer
at de drikker alkohol nokså jevnt
(eller oftere) jo høyere klassetrinnet er.
• Blant 10. klassingene er det 11
prosent som oppgir å drikke alkohol nokså jevnt (eller oftere).

Figur 4.10 Hender det at du drikker noen form for
alkohol? Fordelt på klassetrinn

Figur 4.11 viser hvordan ungdommenes drikkevaner er fordelt på
skolenivå og kjønn:
• Det er små forskjeller i gutter og
jenters bruk av alkohol både på
ungdomsskolen og i VG1.
• På ungdomsskolen ser vi likevel
at gutter i større grad har smakt
alkohol, mens på videregående
er det en større andel jenter som
drikker nokså jevnt.

Figur 4.11 Hender det at du drikker noen form for
alkohol. Fordelt på skolenivå og kjønn.
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Figurene 4.12 (VG1) og 4.13 (ungdomsskolen) viser hvordan ungdommenes svar
fordeler seg per kommune på spørsmålet om
det hender de drikker alkohol:
• Andelen ungdomsskoleelever som drikker
alkohol nokså jevnt (eller oftere), varierer
mellom kommunene fra 1-2 prosent og
opp til 12-13 prosent.
• Andelen elever i VG1 som drikker alkohol
nokså jevnt (eller oftere), varierer mellom
kommunene fra 15-20 prosent og opp til
40 prosent.

Figur 4.12 Hender det at du drikker noen
form for alkohol. Elever i VG1. Fordelt på
kommunenivå.

Figur 4.13 Hender det at du drikker noen
form for alkohol. Ungdomsskoleelever.
Fordelt på kommunenivå.
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4.4

Bruk av hasj

Figur 4.14 viser andelen av elevene
som svarer at de i løpet av de siste
12 månedene har brukt hasj en eller
flere ganger, fordelt på klassetrinn.
• Blant elevene er det totalt 3,6
prosent som svarer at de har
brukt hasj en eller flere ganger, og
av disse 2,1 prosent flere enn én
gang.
• Bruken av hasj ser ut til å
øke betydelig etter stigende
klassetrinn.
• Blant elever i 8. klasse er det
i underkant av 1 prosent som
svarer at de har brukt hasj én eller
flere ganger, mens det blant elevene på VG1 er nesten 10 prosent.

Figur 4.14 Andel som har brukt hasj de siste 12
månedene. Fordelt på klassetrinn

Figur 4.15 viser andelen av elevene
som svarer at de i løpet av de siste
12 månedene har brukt hasj én eller
flere ganger, fordelt på skolenivå og
kjønn.
• Det er forholdsvis små kjønnsforskjeller i bruken av hasj.
• Gutter rapporterer likevel at de i
noe større grad har brukt hasj enn
jenter.
• På ungdomsskolen er det 2 prosent av jentene som svarer at de
har brukt hasj, mens det er 3,2
prosent av guttene.
• I VG1 er det 8,2 prosent av jentene som svarer at de har brukt
hasj, mens det er 10,5 prosent av
guttene.
• Andelen som svarer at de har
brukt hasj mer enn én gang er
også større blant guttene enn
blant jentene.

Figur 4.15 Andel som har brukt hasj de siste 12
månedene. Fordelt på skolenivå og kjønn
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Figurene 4.16 og 4.17 viser andelen av
skoleelevene som svarer at de har brukt hasj
i løpet av de siste 12 månedene, fordelt på
kommunenivå.
• Andelen ungdomsskoleelever som svarer at de har brukt hasj, varierer mellom
kommunene fra ingen til i underkant av 5
prosent.
• Andelen elever i VG1 som svarer at de har
brukt hasj, varierer mellom kommunene
fra ingen til rundt 15 prosent.

Figur 4.16 Andel som har brukt hasj de siste
12 månedene. Elever på VG1 fordelt på
kommune

Figur 4.17 Andel som har brukt hasj de siste
12 månedene. Elever på ungdomskolen fordelt på kommune
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4.5

Regelbrudd
Spørsmål: Hvor mange ganger har du
vært med på, eller gjort noe av dette
det siste året - de siste 12 månedene?

Sosial atferd måles ved hjelp av et spørrebatteri som omfatter ulike spørsmål om
slåssing, tyveri, vandalisme osv. Batteriet
består i utgangspunktet av i alt 21 spørsmål
om slik atferd. I denne delen har vi utelatt
spørsmål om bruk av rusmidler samt enkelte
andre spørsmål som vi anser å være av mindre relevans. Av de opprinnelige 21 spørsmålene benytter vi her bare 12 (se tekstboks til
høyre).

• Tatt med deg varer fra butikk uten å
betale
• Vært i slåsskamp hvor du har brukt
slag eller spark
• Vært i slåsskamp hvor du har brukt
våpen (f.eks. kniv)
• Truet til deg penger eller ting
• Brutt deg inn for å stjele noe
• Stjålet penger eller ting fra noen i
familien din
• Stjålet penger eller ting fra en venn
eller nær bekjent
• Med vilje ødelagt eller knust
vindusruter, busseter, postkasser
eller lignende (gjort hærverk)
• Sprayet eller tagget ulovlig på
vegger, bygninger, tog, buss eller
lignende
• Lurt deg fra å betale på kino,
idrettsstevner, buss, tog eller
lignende
• Vært borte en hel natt uten at
foreldrene dine visste hvor du var
• Vært i kontakt med politiet på grunn
av noe galt du har gjort

For hvert av spørsmålene kan respondentene
fylle ut på følgende skala: (1) Ingen ganger,
(2) 1 gang, (3) 2-5 ganger, (4) 6-10 ganger,
(5) 11 eller flere ganger.
På bakgrunn av spørrebatteriet har vi
konstruert en ny variabel som vi kaller
regelbrudd. Denne summerer opp antall
regelbrudd totalt på de 12 spørsmålene fra batteriet. Siden svaralternativene
opprinnelig er i intervaller, har vi summert
gjennomsnittsverdien for de aktuelle svaralternativene (dvs. at intervallet 2-5 ganger
får verdien 3,5 og intervallet 6-10 ganger
beregnes til 8). Verdien 11 og flere ganger
gis verdien 11. Det betyr at variabelen regelbrudd måler antall regelbrudd uavhengig av
hva slags regelbrudd det er snakk om.
Den summerte variabelen regelbrudd er
kodet med følgende verdier:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingen regelbrudd
1-3 regelbrudd
4-10 regelbrudd
11-20 regelbrudd
21 eller flere regelbrudd

Analysene viser først resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1). Videre sammenligner vi den nye variabelen
regelbrudd mellom ulike klassetrinn og mellom kjønn. Til slutt sammenligner vi omfanget av
regelbrudd mellom kommunene som har deltatt i undersøkelsen, fordelt på elever på ungdomsskolen og elever i videregående skole.
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Figur 4.18 Regelbrudd. Ungdomsskoleelever og elever i VG1

Figur 4.18 viser elevenes svarfordeling på de ulike spørsmålene om regelbrudd for henholdsvis ungdomsskoleelever og elever i VG1. Resultatene viser:
• De mest frekvente regelbruddene blant ungdomsskoleelever er slåssing, det å snike seg
inn på ulike arrangementer og å ha stjålet penger fra personer i familien. Mellom 15 og 20
prosent av elevene på ungdomsskolen svarer at de har gjort dette én eller flere ganger.
• De mest frekvente regelbruddene blant elever i videregående skole er å snike seg inn på
ulike arrangementer, vært borte en natt uten at foreldre er kjent med det og slåssing. Mellom 15 og 20 prosent av elevene i VG1 svarer at de har gjort dette minst en gang.
• Mer alvorlige regelbrudd som innbrudd, slåssing med våpen, truet penger/ting fra noen
eller tyveri fra venner eller andre kjente er mindre vanlig. Det er kun 1-2 prosent som oppgir at de har gjort dette mer enn én gang. Her er det ingen vesentlige forskjeller mellom
elever i ungdomsskolen og i VG1.
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Figur 4.19 viser utbredelsen av
regelbrudd fordelt på klassetrinn.
Figuren viser:
• Det er totalt 18 prosent som
svarer at de har gjort mer enn 4
regelbrudd og 7 prosent som har
gjort mer enn 10 regelbrudd.
• Andelen med mange regelbrudd
øker fra 8. klasse til 9. klasse,
men det er små forskjeller mellom
9. klasse, 10. klasse og VG1.

Figur 4.19. Antall regelbrudd. Fordelt på klassetrinn

Figur 4.20 viser utbredelsen av
regelbrudd fordelt på skolenivå og
kjønn.
• Både på ungdomsskolenivå og
videregående skole ser vi at det
er en større andel gutter enn jenter som har begått regelbrudd.
• På ungdomsskolenivå er det en
større andel gutter enn jenter
innenfor alle kategoriene av
regelbrudd.
• På videregående skole er gutter
overrepresentert i alle kategoriene med 4 regelbrudd eller fler.

Figur 4.20 Antall regelbrudd. Fordelt på skolenivå og
kjønn
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Figurene 4.21 (VG1) og 4.22 (ungdomsskolen) viser omfanget av regelbrudd fordelt på
kommunenivå:
• Blant elevene i ungdomsskolen er det
totalt 39 prosent som oppgir at de har
gjort ett eller flere regelbrudd. Dette varierer mellom 29 prosent og 62 prosent i de
ulike kommunene.
• Blant elevene i VG1 er det totalt 40 prosent som svarer at de har gjort minst ett
regelbrudd. Dette varierer mellom 32 prosent og 48 prosent i de ulike kommunene.
• Blant elevene i ungdomsskolen er det
totalt 7 prosent som oppgir å ha gjort
11 eller flere regelbrudd. Dette varierer mellom 2 prosent og 11 prosent i
kommunene.
• Blant elevene i VG1 er det også 7 prosent
som har gjort 11 eller flere regelbrudd.
Dette varierer imidlertid mellom 2 prosent
og hele 20 prosent i kommunene.

Figur 4.21. Antall regelbrudd. Elever på VG1
fordelt på kommune

Figur 4.22. Antall regelbrudd. Elever på ungdomsskolen fordelt på kommune

48

4.6

Oppsummering

Vi har i dette kapitlet undersøkt forekomsten av de ulike atferdsindikatorene fysisk aktivitet, måltidsvaner, bruk av alkohol, bruk av hasj og regelbrudd.
Fysisk aktivitet
57 prosent av elevene på ungdomsskolen er fysisk aktive minst tre ganger i uka. På VG1 har
andelen falt til 50 prosent. Guttene er mer aktive enn jentene både på ungdomsskolen og på
VG1. Det er stor variasjon mellom kommunene. På ungdomsskolen varierer disse andelene
fra 4 til 20 prosent, og på VG1 varierer de fra 2 til 23 prosent.
Det er vanskelig å finne gode forklaringer på disse forskjellene. At ungdom blir mindre aktive
med alderen, har sannsynligvis sammenheng med at flere slutter i organiserte aktiviteter
og at mer av tiden brukes på skolearbeid. Variasjonene mellom gutter og jenter kan også ha
sammenheng med at gutter i større grad deltar i organiserte aktiviteter. Variasjonene mellom kommunene kan for øvrig ha sammenheng med både aktivitetstilbudet i kommunen, de
fysiske forholdene (avstander) og muligheten for å bruke kollektivtransport. Bl.a. kan variasjonene skyldes ulike forutsetninger for å sykle på besøk til venner i stedet for å bli kjørt, ta
buss og så videre.
Måltidsvaner
Det er omtrent 70 prosent av elevene i ungdomsskolen som oppgir at de spiser frokost daglig. En noe mindre andel svarer at de spiser lunsj og middag daglig. På videregående skole
finner vi at andelen som spiser frokost og lunsj daglig er omtrent 60 prosent, mens det er
omtrent 50 prosent som spiser middag daglig. På den andre siden er det hele 13 prosent av
ungdomsskoleelevene og 18 prosent av elevene i VG1 som verken spiser frokost, lunsj, eller
middag regelmessig. Andelene som ikke spiser noen av disse måltidene regelmessig er større blant jentene enn guttene på ungdomsskolen, mens de er like på VG1.
Som nevnt i innledningen til dette kapitlet, sier ikke måltidsvaner noe direkte om kostholdet. Gode eller dårlige måltidsvaner kan imidlertid være en indikasjon på et godt eller
dårlig kosthold. I tillegg kan det også si noe om det sosiale felleskapet i familien. Det er
rimelig å anta at dårlige måltidsvaner kan gi dårlig konsentrasjon og lite overskudd til
fysisk aktivitet.
Bruk av alkohol
Rundt 70 prosent av elevene i 8. klasse har aldri smakt alkohol. Denne andelen synker gradvis med økende klassetrinn, og blant elevene i VG1 er det bare 21 prosent som oppgir at de
ikke har smakt noen form for alkohol. Det er små forskjeller mellom gutter og jenter. Likevel
er det en noe større andel gutter som har smakt alkohol på ungdomsskolen, mens det er en
større andel jenter som drikker jevnt på VG1.
Det er forholdsvis store forskjeller mellom kommunene i andelen ungdom som har drukket
alkohol. Disse variasjonene kan ha mange forklaringer. En viktig forklaring er sannsynligvis
foreldrenes holdninger til alkohol. Det er også naturlig å tenke seg at sosiokulturelle holdninger kan påvirke ungdoms debutalder og derigjennom hvor tidlig alkohol blir utbredt på
de ulike klassetrinn. Med tanke på at tidlig debut, og spesielt tidlig beruselse, ofte henger
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sammen med senere alkoholproblemer (Haugland 2014) er det uansett viktig å ta alkoholbruk blant ungdom på alvor.
Bruk av hasj
Når det gjelder hasjbruk, er det viktig å fremheve at det er et lite mindretall av elevene som
oppgir at de har brukt hasj. Som ved alkoholbruk øker også hasjbruken med klassetrinn, men
i langt mindre grad. I underkant av 1 prosent av elevene på 8. trinn oppgir å ha røykt hasj.
Dette øker til overkant av 2 prosent blant elevene på 9. trinn, til omtrent 5 prosent blant
elevene på 10. trinn, og til nesten 10 prosent av elevene i VG1. Det er flere gutter enn jenter
som har brukt hasj både på ungdomsskolen og i VG1, spesielt blant dem som har gjort dette
flere ganger. I enkelte kommuner er det ingen elever som oppgir at de har brukt hasj (både
ungdomsskole og VG1), mens andre kommuner har en andel opp mot 5 prosent blant ungdomsskoleelevene og noe over 15 prosent blant elevene i VG1.
Regelbrudd
Det er relativt få elever både i grunnskolen og i VG1 som har omfattende regelbrudd på samvittigheten. Av alle elevene er det omtrent 60 prosent som rapporterer om ingen regelbrudd,
mens det er vel 20 prosent som oppgir fra 1-3 regelbrudd. Dette varierer lite mellom de ulike
klassetrinna. På den andre siden finner vi at det er en liten gruppe på 7 prosent som rapporterer om forholdsvis omfattende regelbrudd, dvs. 11 og flere regelbrudd siste år. Gutter
rapporterer jevnt over om flere regelbrudd enn jenter.
Generelt
I dette kapitlet har vi sett nærmere på ungdommens atferd, og fokusert på at det de gjør og
valgene de tar får konsekvenser for deres trivsel og helse. Lite fysisk aktivitet, dårlige matvaner, bruk av hasj og alkohol, og/eller gjentatte regelbrudd kan både virke direkte negativt
på trivsel og helse, og indirekte gjennom dårlig fungering på ulike sosiale arenaer.
Innen samfunnsvitenskapelig vitenskapsteori brukes ofte begrepet metodologisk individualisme. Det viser til at all handling må forstås ut fra enkeltindividet. I vår sammenheng betyr
det at det er de valgene ungdommen gjør som er avgjørende for deres atferd. I et forebyggingsperspektiv kreves det da at ungdommene må «ledes til å ta de rette valgene» for å
oppnå god trivsel og god helse.
En annen måte å forstå atferd på vil være at ungdommenes handlinger i stor grad er
påvirket, eller styres av deres posisjon i det sosiale rom, deres sosiale fungering. Et slikt
perspektiv forklarer utstrakt regelbrudd med for eksempel utstøting og marginalisering.
Ungdommens hasjbruk er ikke et resultat av dårlige valg, men av dårlig sosial fungering.
Forebyggingsstrategier vil i en slik sammenheng rette seg mot sosial inkludering. Det må
tilrettelegges for at flest mulig deltar på de ulike sosiale arenaene.
Hvorfor finner vi variasjoner mellom kommunene? Vi kan peke på minst tre forklaringer.
For det første er det kjent at egenskaper ved familien har betydning. Dette kan være både
familiens økonomi, utdanning og struktur. Foreldrenes regler og holdninger kan være av stor
betydning. Dersom dette varierer mellom kommunene, er det også rimelig å forvente at vi
får forskjeller i atferd mellom kommunene. En annen forklaring er at miljøfaktorene varierer
mellom kommunene. Uavhengig av egenskapene ved familien, vil ungdom i ulike kommuner
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kunne møte ulike ungdomskulturer (eller fravær av slike) som igjen påvirker atferden. En
tredje forklaring kan være at kommunene i ulik grad tilrettelegger for forebyggende virksomhet (f.eks. i skolen eller på fritidsarenaen) eller et hjelpeapparat for ungdom. Selv om både
familieforhold og ungdomskulturer er like i to kommuner, vil vi likevel kunne få ulike resultater gitt at «ungdomspolitikken» er ulik.
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5

Kognitive faktorer

Denne delen har i utgangspunktet som formål å fange opp kognitive faktorer, dvs. tanker,
verdier og holdninger som antas å kunne påvirke ungdoms helsesituasjon eller opplevde livskvalitet direkte eller indirekte via helseatferden. To viktige teoretiske kilder her er Antonovsky (1987) og Bandura (1977).
Antonovskys teori bygger på begrepet ”sense of coherence” som noe forenklet dreier seg om å
ha forståelse av at indre og ytre påvirkningsfaktorer er forutsigbare og strukturerte (forståelighet), en oppfatning av å ha ressurser som kan møte kravene fra omgivelsene (håndterbarhet) og
at disse kravene oppleves å være meningsfylte. Hovedpoenget i teorien er at en kognitiv forståelse som kjennetegnes av de tre nevnte faktorene, bidrar til økt mestring og bedre helse.
Bandura (1977) tar utgangspunkt i begrepet mestringstro (self-efficacy). I dette ligger det
en kognitiv forståelse av at man som individ er i stand til å utføre oppgaver eller håndtere
ulike omgivelser. Med andre ord kan vi si at høy grad av mestringstro predikerer økt mestringsatferd, høy grad av innsats og utholdenhet.
I Ungdata har vi ingen spørsmål som tar sikte på å måle de sentrale begrepene i Antonovskys eller Banduras teorier. Hensikten med å trekke dem frem i denne sammenheng vil derfor
først og fremst være å peke på at kognitive faktorer er en viktig faktor i analysemodellen
og at det kognitive kan ha en selvstendig effekt på adferden (Bandura) og helsen direkte
(Antonovsky). Samtidig er det rimelig å anta at ulike miljøfaktorer vil kunne påvirke det kognitive, f.eks. egenskaper ved familien. Helmen Borge (2008) peker bl.a. på at motstandsdyktighet (resiliens) ikke utelukkende kan forstås som en individuell psykologisk egenskap, men
tvert imot må forstås som et produkt av flere miljømessige forhold (familie, venner etc.).
I dette kapitlet har vi tatt med to sett av spørsmål fra Ungdata som faller inn under overskriften
«kognitive faktorer». Det ene er ungdoms oppfatninger av forventninger til framtiden (framtidstro). Begrunnelsen for å ta med et mål på fremtidstro er antakelsen om at dette indirekte kan
fange opp noe av de samme individuelle egenskaper som i begrepet mestringstro og «sence of
coherence».
Det andre settet av spørsmål vi har tatt med, er ungdommenes oppfatninger av hva som gir
status i vennemiljøet. Begrunnelsen for å ta med dette er antakelsen om at ungdommenes
opplevelse av statushierarkier representerer et sosialt press som igjen kan ha betydning for ungdommenes trivsel og helse. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt ungdommenes oppfatninger
av status måler egenskaper ved enkeltindividets forståelse av sine omgivelser, dvs. en kognitiv
faktor, eller om det vi måler er faktiske egenskaper ved vennemiljøet. Vi har her valgt å betrakte status som en kognitiv faktor, men temaet kunne like godt vært plassert under overskriften
«vennemiljø».

5.1

Forventninger til framtiden (framtidstro)

Spørrebatteriet om forventninger til framtiden inneholder i utgangspunktet fem ulike spørsmål om egen situasjon eller samfunnet i framtiden (jf. tekstboks neste side). Til vårt formål
er det imidlertid bare det første, andre og fjerde spørsmålet som på en god måte måler forventninger til framtiden (merket med stjerne). Dette fordi spørsmålene om valg av bosted og
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utdanning primært måler respondentenes preferanser og ikke fremtidstro som sådan.
På de tre spørsmålene vi har valgt ut fra spørrebatteriet skal respondentene svar på følgende
skala: (1) Ja, (2) Nei, (3) Vet ikke.
Med utgangspunkt i de tre spørsmålene har vi
konstruert en ny variabel som vi kaller framtidstro. Denne måler på hvor mange av de tre
spørsmålene respondentene svarer enten positivt eller negativt. På det første spørsmålet om
arbeidsledighet og det fjerde spørsmålet om
miljøkatastrofe er «ja» definert som negativt og
«nei/vet ikke» definert som positivt. På det tredje
spørsmålet om et lykkelig liv er «ja» definert som
positivt og «nei/vet ikke» negativt. Det betyr at
vi får en ny variabel med følgende verdier:

Spørsmål: Hvordan tror du din
framtid vil bli? Tror du at du..
• … noen gang vil bli
arbeidsledig?*
• … vil komme til å bli boende i
Norge når du er voksen?
• … vil komme til å få et godt og
lykkelig liv?*
• ... vil oppleve en omfattende
miljøkatastrofe som påvirker
hele verden?*
• ... vil komme til å ta utdanning
på universitet eller høgskole?

1. Ingen negative faktorer
2. Én negativ faktor
3. 2-3 negative faktorer
I analysen vises først de
opprinnelige resultatene fra
de tre valgte spørsmålene
fra spørrebatteriet, fordelt på
ungdomsskolen og VG1. Videre benyttes den konstruerte
variabelen i sammenligninger
mellom kjønn og klassetrinn.
Til slutt sammenlignes resultatene i de kommunene som
inngår i undersøkelsen.

Figur 5.1.1 Forventninger til framtida. Ungdomsskoleelever og
elever i VG1

Figur 5.1.1 viser svarfordelingen til respondentene på de tre spørsmålene i spørrebatteriet om forventninger til framtiden, fordelt på ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Resultatene viser:
• Blant ungdomsskoleelever er det 16 prosent som har forventninger til at det oppstår en
omfattende miljøkatastrofe i fremtiden, mens for elevene i VG1 er andelen 21 prosent.
• Blant elevene i ungdomsskolen er det 27 prosent som svarer at de ikke tror eller at de ikke
vet om de i fremtiden vil få et lykkelig liv, mens tilsvarende for elevene i VG1 er 31 prosent.
• Blant elevene i ungdomsskolen er det 14 prosent som oppgir a de tror de vil bli arbeidsledige, mens tilsvarende for elever i VG1 er 13 prosent.
• Svarfordelingen er forholdsvis lik mellom elever i ungdomsskolen og elever i VG1. Elevene i
VG1 synes imidlertid å være noe mer pessimistisk enn elevene på ungdomsskolen.
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Figur 5.1.2 viser andelen elever som
rapporterer om 1 eller 2-3 negative
framtidsfaktorer. Resultatene viser:
• Det er totalt 11 prosent som oppgir 2-3 negative faktorer, mens
35 prosent oppgir én faktor.
• Andelen som oppgir én eller flere
negative faktorer øker svakt med
stigende klassetrinn.

Figur 5.1.2. Framtidsfaktorer. Fordelt på klassetrinn

Figur 5.1.3 viser hvordan svarene
fordeler seg på skolenivå og kjønn:
• Som vist over er det en litt
større andel med negativ framtidstro blant elever i VG1 enn på
ungdomsskolen.
• På ungdomsskolen er det en noe
større andel gutter med lav framtidstro enn jenter.
• På videregående skole er det
små forskjeller i svarene mellom
gutter og jenter.

Figur 5.1.3. Framtidsfaktorer. Fordelt på skolenivå og
kjønn
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Figurene 5.1.4 (VG1) og 5.1.5 (ungdomsskolen) viser andelen som har lav/negativ
framtidstro på 2-3 faktorer fordelt på kommunene som inngår i undersøkelsen.
• Ser vi bort i fra Bykle kommune, finner vi
at andelen med 2-3 negative framtidsutsikter blant ungdomsskoleelever varierer
fra 5 prosent og opp til 17 prosent.
• Blant elevene i VG1 varierer andelen med
2-3 negative faktorer fra 4 prosent og opp
til hele 23 prosent.

Figur 5.1.4. Negativ framtidstro. Elever på
VG1 fordelt på kommune

Figur 5.1.5 Negativ framtidstro. Elever på
ungdomsskolen fordelt på kommune
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5.2

Status

I følge Goffman (1951) er sosial samhandSpørsmål: Hva er viktig for å få status
ling i grupper formet på grunnlag av stai ditt vennemiljø?
tus, noe som er et universelt trekk ved det
• Å være god på skolen
sosiale livet. Dette innebærer at den som
• Å røyke sigaretter
ønsker å ikle seg en bestemt status, opptrer
• Å drikke seg full
overfor andre i samme statusgruppe – i form
• Å røyke hasj
av symboler eller symbolske handlinger – på
• Å være flink i idrett
en måte som er gjensidig anerkjennende.
• Å ha et bra utseende
Som regel omtales sosial status som en end• Å være til å stole på
imensjonal sosial lagdeling der ulike grupper
• Å ha moteriktige klær
defineres ut fra forskjellige økonomiske
eller materielle vilkår. Blant ungdom er det
imidlertid rimelig å anta at det finnes ulike
slike sosiale hierarkier, representert ved
ulike symboler eller atferd som gir status. Bl.a. viser Sweeting (2010) til tre dimensjoner ved
ungdoms sosiale status. Disse er personlig popularitet, skoleflinkhet og idrett. Samtidig er
det en antakelse om at det å knytte seg til bestemte statushierarkier, vil påvirke den enkeltes ambisjoner og den enkeltes atferd.
Ungdata inneholder et spørrebatteri om status. Dette inneholder bl.a. spørsmål om det er
status å bruke rusmidler, å være flink på skolen og betydningen av klær (se tekstboks). På
hvert av disse temaene skal elevene svare på om det aktuelle temaet: a) øker statusen mye,
b) øker statusen litt, c) ikke har betydning, d) minker statusen litt eller e) minker statusen
mye.
Svarene på disse spørsmålene kan forstås på to måter. Den ene forståelsen er at svarene
indikerer at ungdommene selv er en del av miljøet og derfor implisitt vil bestrebe seg for å
oppnå den aktuelle statusen. Dersom vi vektlegger denne tolkningen, vil det vi måler i tillegg
til å si noe om miljøet rundt den enkelte elev, også si noe om eleven som enkeltindivid. En
annen forståelse kan imidlertid være at den som svarer på spørsmålene, svarer som en
observatør uten at den selv aktivt tilstreber å oppnå de aktuelle statussymbolene. Dersom vi
vektlegger denne tolkningen, vil svarene utelukkende si noe om ungdommenes miljøer, ikke
nødvendigvis noe om den enkelte person.
Det er grunn til å tro at det er en viss systematikk i ungdommenes svar på disse spørsmålene. De elevene som mener at det gir status å ha et bra utseende, vil sannsynligvis også
mene at moteriktige klær gir status. Sammenfall av svar på de ulike spørsmålene vil indikere
at vi har å gjøre med noen mer grunnleggende statusdimensjoner, f.eks. at status dreier seg
om ytre trekk. Nedenfor har vi derfor kun valgt å gi en utdypende beskrivelse av enkelte av
de spørsmålene som inngår i spørrebatteriet.
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Figur 5.2.1 viser hvordan elevene
vurderer statusen på de ulike temaene. Resultatene viser:
• De aller fleste oppgir at det å
være til å stole på øker en persons status
• Noe over halvparten svarer også
at det gir status å ha et bra
utseende.
• Blant ungdomsskoleelever er det
noe over halvparten som svarer
at det gir økt status å være flink
i idrett, mens det blant elever i
VG1 er noe under halvparten som
mener det samme.
• Litt over 40 prosent svarer at det
å være god på skolen eller det å
ha moteriktige klær gir status.
• Det er små forskjeller i vurderingen av statussymboler som utseende, klær, skole og idrett mellom
elevene på ungdomsskolen og
elevene på videregående skole.
• Det som gir minst grad oppleves
å gi økt status er å drikke seg
full, røyke sigaretter og hasj. En
stor andel svarer at dette heller
gir redusert status, spesielt det å
røyke sigaretter og hasj.
• Andelen som mener at bruk av
rusmidler reduserer status, er
større på ungdomsskolen enn i
VG1.

Figur 5.2.1. Hva er viktig for å få status i ditt
vennemiljø?
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Figur 5.2.2 viser hvordan ungdommene på ulike klassetrinn vurderer
utseende som statussymbol.
• Det er lite variasjon i vurderingen
av utseende som statussymbol mellom elevene på de ulike
klassetrinnene.
• I den grad vi kan si at det er forskjell, ser vi at det en noe større
andel i 9. klasse enn i 8. klasse
som mener utseende øker statusen. Andelen reduseres igjen i 10.
trinn og videre i VG1.

Figur 5.2.2. Andel ungdom som mener utseende gir
økt status, verken økt/redusert status eller redusert
status

Figur 5.2.3 viser hvordan ungdom på
ulike klassetrinn vurderer statusen
til det å drikke seg beruset.
• Andelen som mener at det å
drikke seg beruset reduserer statusen, blir mindre og mindre med
stigende klassetrinn.
• Jo eldre ungdommene blir, desto mer likegyldig er ungdom til
det å drikke seg beruset som et
statussymbol.
• Vi ser også at andelen som mener
det å drikke seg beruset gir økt
status, øker noe med stigende
klassetrinn.

Figur 5.2.3. Andel ungdom som mener det å drikke
seg beruset gir økt status, verken økt/redusert status eller redusert status
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Figurene viser variasjonene mellom kommunene i hvor stor andel som mener det å
drikke seg beruset reduserer status, ikke har
noe betydning eller øker statusen.
• Andelen ungdomsskoleelever som mener
at det å drikke seg beruset reduserer statusen, varierer mellom kommunene fra 41
prosent og opp til 80 prosent.
• Andelen elever i VG1 som mener at det
å drikke seg beruset reduserer statusen,
varierer mellom kommunene fra 19 prosent og opp til 38 prosent.
• I enkelte kommuner ser vi også at det er
en del elever som også mener at det å
drikke seg beruset, øker statusen.

Figur 5.2.4. Andelen elever i VG1 som mener
det å drikke seg beruset gir økt status,
verken økt/redusert status eller redusert
status. Fordelt på kommunenivå.

Figur 5.2.5. Andelen ungdomsskoleelever
som mener det å drikke seg beruset gir økt
status, verken økt/redusert status eller
redusert status. Fordelt på kommunenivå.
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Figurene viser hvor stor andel av elevene som svarer at utseende gir økt status,
verken øker eller reduserer status eller gir
redusert status.
• Andelen ungdomsskoleelever som mener
at utseende gir økt status, varierer mellom kommunene fra 46 prosent og opp til
70 prosent.
• Andelen elever i VG1 som mener at
utseende gir økt status, varierer mellom
kommunene fra 42 prosent og opp til 64
prosent.

Figur 5.2.6. Andelen elever i VG1 som mener
utseendet gir økt status, verken økt/redusert status eller redusert status. Fordelt på
kommunenivå.

Figur 5.2.7. Andelen ungdomsskoleelever
som mener utseendet gir økt status, verken
økt/redusert status eller redusert status.
Fordelt på kommunenivå.
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5.3

Oppsummering

I denne delen har vi beskrevet resultatene for to typer kognitive egenskaper. Den ene har
vi kalt framtidstro og har som formål å fange opp ungdommenes indre kognitive ressurser. Intensjonen er å fange opp noe av de samme individuelle egenskapene som inngår i
begrepene «mestringstro» (Bandura) og «sense of coherence» (Antonovsky). Den andre
egenskapen er status. Begrunnelsen for å ta med dette er antakelsen om at ungdommenes
opplevelse av statushierarkier, representerer et sosialt press som igjen kan ha betydning for
ungdommenes trivsel og helse.
Framtidstro
De aller fleste elevene opplever at de vil få et godt og lykkelig liv (74 prosent blant elevene i
ungdomsskolen og 69 prosent blant elevene i VG1). Det betyr samtidig at det er en god del
ungdom som svarer at de ikke vet eller at de ikke tror at de vil får et lykkelig liv. Det er også
en viss andel elever som tror de vil bli arbeidsledige eller at de vil oppleve en omfattende
miljøkatastrofe. Blant elevene i ungdomsskolen er det 16 prosent som tror de vil oppleve
en omfattende miljøkatastrofe og 14 prosent som tror de vil bli arbeidsledige. For elevene i
videregående er andelene henholdsvis 21 prosent og 13 prosent.
Når vi summerer opp svarene på de tre spørsmålene om framtidstro, finner vi at det i alt er
11 prosent av elevene som har negativ framtidstro på to eller tre av spørsmålene, mens det
er 35 prosent som har negativ fremtidstro på ett av de tre spørsmålene. Vi finner samtidig
at andelene øker svakt med stigende klassetrinn. Blant elevene på ungdomsskolen er det en
noe større andel gutter enn jenter med negativ framtidstro.
Det er store forskjeller mellom kommunene i andelen ungdom som opplever negativ framtidstro. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir 2-3 negative framtidsutsikter, varierer
mellom kommunene fra 0 prosent og helt opp til 17 prosent. Blant elevene i VG1 varierer det
mellom kommunene fra 4 prosent og helt opp til 23 prosent.
Status
Resultatene fra undersøkelsen tyder på at vi kan skille mellom to typer aktiviteter eller
symboler som gir status. Den ene typen er relatert til ytre egenskaper som utseende og klær
samt det å være god i idrett og god på skolen. Den andre typen status er relatert til røyking
og bruk av rusmidler. Skillet mellom de to typene statussymboler bygger på at de to typene
har ulik svarfordeling.
En god del ungdom mener at statussymboler som utseende, klær osv. gir økt status, samtidig som det er svært få som mener at det gir redusert status. Det som skiller ungdommene
her, er med andre ord om de mener utseende og klær gir økt status eller om det er irrelevant
for statuen (dvs. at det verken gir økt eller redusert status). Det er mellom 40 og 55 prosent
av elevene som oppgir at slike symboler gir økt status, mens en tilsvarende andel ungdom
svarer at det verken gir økt eller redusert status. For disse statussymbolene er det ingen spesielt store forskjeller mellom klassetrinnene.
Det er svært få som mener at røyking og bruk av rusmidler gir økt status, men det er en god
del som mener det gir redusert status. Her varierer svarene med andre ord mellom de som
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mener at røyking og bruk av rusmidler gir redusert status og de som mener det er irrelevant
for statusen (at det verken gir økt eller redusert status). Andelen ungdom som mener at bruk
av rusmidler gir redusert status varierer en god del mellom klassetrinnene. Blant elevene i
8. klasse er det f.eks. 83 prosent som mener at det å drikke seg beruset reduserer statusen,
mens det er 26 prosent blant elever i VG1. Tilsvarende øker andelen som mener det å drikke
seg beruset er irrelevant for statusen fra 14 prosent i 8. klasse til 57 prosent i VG1.
Det er små kjønnsforskjeller i vurdering av spørsmålene om status. På to av spørsmålene
finner vi likevel noen forskjeller. For det første er det en større andel jenter enn gutter som
legger vekt på at det å være til å stole på gir økt status. Motsatt finner vi at gutter legger
mer vekt på at det å drive med idrett gir økt status.
Det er en del forskjeller i ungdommenes vurdering av status mellom kommunene. Andelen
ungdomsskoleelever som svarer at utseende gir økt status, varierer mellom kommunene
fra 46 prosent og opp til hele 70 prosent. For elevene i VG1 varierer tilsvarende andel fra 42
prosent og opp til 64 prosent. På samme måte ser vi at andelen som mener at det å drikke
seg beruset, varierer en god del mellom kommunene.
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6

Miljøfaktorer

I denne delen har vi tatt for oss noen sentrale sosiale arenaer, her kalt «miljøfaktorer». Analysemodellen (Modell 1) som ble presentert innledningsvis i denne rapporten omfattet fem
ulike sosiale arenaer; familien, venner, skole, fritid og nærmiljø. Beskrivelsen av ungdommenes hverdag på disse arenaene er derfor sentral i dette kapitlet. Alle faktorene som inngår i
analysen antas å ha betydning for ungdoms helse og trivsel direkte eller indirekte gjennom
kognitive faktorer og/eller risikoatferd. Det er rimelig å anta at gode miljøfaktorer, slik de
her er målt, vil kunne representere gode beskyttelsesfaktorer med hensyn til ungdommens
mestringsressurser, og at dette igjen kan føre til høyere trivsel og bedre helse.
Familien belyses gjennom et spørrebatteri som omhandler tillit mellom foreldre og ungdom,
samt et spørsmål om regler knyttet til alkoholbruk. Temaet venner belyses gjennom to
enkeltspørsmål om hvordan ungdommene omgås jevnaldrende, og om de har noen fortrolige
venner. Når det gjelder skolen, har vi tatt for oss atferdsproblemer i tilknytning til skolen,
generell trivsel på skolen og et mål på karakterpress. Fritidsarenaen inkluderer spørsmål om
både organisert og uorganisert fritid. For å beskrive nærmiljøet har vi brukt spørsmål som
omhandler ungdommens subjektive oppfatning av nærmiljøet, og spørsmål om de er tilbudt
hasj eller marihuana det siste året.
Miljøfaktorene vil først bli behandlet hver for seg, før vi til slutt drøfter funnene mer generelt
og samlet.

6.1

Familie

Vi har benyttet to sett av spørsmål som sier
noe om egenskaper ved familien. Det ene er
et spørrebatteri som omhandler ungdoms
relasjoner til foreldrene og det andre et enkeltspørsmål om regler for alkoholbruk før man er
18 år.

Her kommer noen utsagn om hvordan
du vil beskrive ditt forhold til dine
foreldre:
• Mine foreldre stoler på meg
Jeg stoler på mine foreldre
• Mine foreldre kjenner foreldrene til
mine venner
• Jeg forsøker å holde mesteparten av
fritida mi skjult for foreldrene mine
• Foreldrene mine kjenner de fleste
av vennene jeg er sammen med på
fritida
• Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg
er og hvem jeg er sammen med på
fritida

6.1.1 Familierelasjoner
Tilknytning til sosiale arenaer er viktig. Den
viktigste er familien. Den representerer
ikke bare primærarenaen i de første årene,
men vil også være en trygg base gjennom
oppveksten. Familien har viktige funksjoner
både når det gjelder struktur i hverdagen og
når det gjelder sosial støtte. Innen familien
utøves sosial kontroll og makt, sosiale identiteter og relasjoner formes, og mening og
informasjon formidles.
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Spørreskjemaet inneholder et spørrebatteri som både omhandler foreldrenes tillit til ungdommen og foreldrenes oversikt over hvem ungdommene er sammen med (se tekstboks).
Ungdommene blir der bedt om å ta stilling til seks ulike påstander om forholdet mellom dem
selv og sine foreldre, og vurdere hvor godt de synes de ulike påstandene passet til å beskrive
forholdet til foreldrene. Svaralternativene er: «Passer svært godt», «Passer ganske godt»,
«Passer ganske dårlig» og «Passer svært dårlig».
På bakgrunn av spørrebatteriet har vi konstruert en ny variabel som vi kaller foreldretillitsfaktorer. Denne summerer opp antall påstander der respondenten har svart enten «Passer
svært godt» eller «Passer ganske godt» . Variabelen er igjen delt opp i de fire kategoriene
«Ingen tillitsfaktorer», «1-2 tillitsfaktorer», «3-4 tillitsfaktorer» og «5-6 tillitsfaktorer».
1

Analysen viser først resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1). Videre gjør vi en mer grundig analyse av variabelen
foreldretillit. Det innebærer at vi sammenligner hvordan foreldretillit varierer mellom klassetrinn
og mellom kjønn. Til slutt sammenligner vi resultatene mellom kommunene som inngår i analysen, dvs. de kommunene som har gjennomført Ungdata i region sør i perioden 2012-2013.

Figur 6.1.1 Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre.
Ungdomsskoleelever og elever i VG1
1 Når det gjelder påstanden «Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine» er det alternativene «Passer ganske
dårlig» eller «Passer veldig dårlig» som er med i summeringen. Årsaken er at det her er disse svaralternativene som kan regnes som en indikasjon på foreldretillit.
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Figur 6.1.1 viser svarfordelingen til ungdomsskoleelever og elever i VG1 på påstandene om
forholdet til sine foreldre. Resultatene viser:
• Et viktig aspekt ved relasjonen mellom foreldre og ungdom er at de stoler på hverandre.
Resultatene viser at de aller fleste ungdommene oppgir at foreldrene stoler på dem og
at de stoler på foreldrene. Over 90 prosent av elevene både på ungdomsskolen og i VG1
svarer dette.
• Det er videre godt over 90 prosent av både elevene i grunnskolen og i VG1 som oppgir at
foreldrene pleier å vite hvor de er og hvem de er med på fritida.
• Det er imidlertid en viss andel av ungdommene som oppgir at de forsøker å holde fritiden
skult for foreldrene (ca. 15 prosent).
• Resultatene viser også at foreldrene i all hovedsak kjenner de fleste av vennene. Her ser vi
at andelen er noe lavere blant elevene i VG1 (85 prosent) sammenlignet med elevene på
ungdomsskolen (92 prosent).
• Ungdommenes foreldre kjenner i mindre grad til vennenes foreldre. Blant elevene i ungdomsskolen er det 79 prosent som mener at foreldrene kjenner vennenes foreldre, mens
tilsvarende blant elevene i VG1 er 64 prosent.
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Figur 6.1.2 viser fordelingen av
antall tillitsfaktorer totalt og på
hvert klassetrinn:
• Totalt oppgir 83 prosent av elevene 5-6 tillitsfaktorer.
• Elevene på ungdomsskolen oppgir noen flere tillitsfaktorer enn
elevene på VG1.
• 4 prosent av elevene på ungdomsskolen og 6 prosent av elevene på VG1 har bare 2 eller færre
tillitsfaktorer.
• Andelen med mange tillitsfaktorer (5 eller mer) synker gradvis i
takt med stigende klassetrinn.

Figur 6.1.2 Tillitsfaktorer. Fordelt på klassetrinn.

Figur 6.1.3 viser fordelingen av
antall tillitsfaktorer fordelt på skolenivå og kjønn:
• En større andel av jentene har
mange tillitsfaktorer (5 eller mer)
sammenlignet med guttene,
både på ungdomsskolen og på
VG1.
• Nedgangen i andelen med mange
tillitsfaktorer (5 eller flere) fra
ungdomsskolen til VG1, er større
hos gutter enn hos jenter.
Figur 6.1.3. Tillitsfaktorer. Fordelt på skolenivå og
kjønn.
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Figur 6.1.4 viser fordelingen
av tillitsfaktorer blant ungdomsskoleelever fordelt på
kommune:
• Andelen elever med 5-6
tillitsforhold varierer mellom
kommunene fra 76 prosent til
90 prosent.
• Andelen elever med bare 2
eller færre tillitsforhold varierer mellom kommunene fra 1
prosent til 7 prosent.

Figur 6.1.4 Antall tillitsfaktorer. Elever på ungdomsskolen
fordelt på kommune.

67

Figur 6.1.5 viser fordelingen av
tillitsfaktorer blant elever i VG1
fordelt på kommune:
• Andelen elever med 5-6 tillitsforhold varierer mellom kommunene
fra 67 prosent til 90 prosent.
• Andelen elever med bare 2 eller
færre tillitsforhold varierer mellom kommunene fra 2 prosent til
11 prosent.

Figur 6.1.5. Antall tillitsfaktorer. Elever i VG1 fordelt
på kommune.
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6.1.2 Regler for alkoholbruk
Denne delen inneholder en analyse av et spørsmål i Ungdata som omhandler regler for bruk
av alkohol. Spørsmålet i undersøkelsen er: «Får du lov å drikke alkohol av foreldrene dine?
Svaralternativene er ja, nei og vet ikke.
Spørsmålet om man får lov til å drikke alkohol antas å ha betydning for ungdommenes
rusbruk. I snever forstand dreier spørsmålet seg om foreldrenes regler for bruk av alkohol.
Spørsmålet kan imidlertid også betraktes som en indikator for foreldrekontroll i videre
forstand. Det betyr at i familier med forbud mot bruk av alkohol, er det rimelig å anta at det
også er mer bevissthet omkring grensesetting.
Analysen viser først hvordan elevene på ungdomsskolen og videregående skole svarer på dette
spørsmålet. Dernest viser vi fordelingen på klassenivå og om det er forskjeller mellom gutter og
jenter. Til slutt viser vi hvordan svarfordelingen er for alle kommunene som inngår i undersøkelsen.

Figur 6.1.6 viser svarfordelingen på
om elevene får lov til å drikke alkohol fordelt på klassetrinn:
• Andelen elever som svarer at de
får lov til å drikke av foreldrene,
øker med stigende klassetrinn.
• Blant elevene i 8. klasse er det 2
prosent som oppgir at de får lov
til å drikke alkohol. I 10. klasse, er
denne andelen økt til 10 prosent
og i VG1 til 30 prosent.
• Andelen som svarer at de ikke vet
om de får lov til å drikke, øker også
jo høyere klassetrinn eleven er på.

Figur 6.1.6. Får du lov å drikke alkohol av foreldrene
dine? Fordelt på klassetrinn

Figur 6.1.7 viser svarfordelingen på
om elevene får lov til å drikke alkohol fordelt på skolenivå og kjønn:
• Det er en like stor andel jenter
som gutter som oppgir at de får
lov til å drikke av foreldrene.
• Blant elevene på videregående
skole er det en noe større andel
gutter enn jenter som svarer at
de ikke vet om de får lov til å drikke eller ikke.

Figur 6.1.7. Får du lov å drikke alkohol av foreldrene
dine? Fordelt på skolenivå og kjønn
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Figurene 6.1.8 (VG1) og 6.1.9 (ungdomsskolen) viser svarfordelingen på om elevene får
lov til å drikke alkohol fordelt på kommune:
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir
at de får lov til å drikke alkohol, varierer
mellom kommunene fra 0-1 prosent og
opp til 14 prosent.
• Andelen av elevene i VG1 som oppgir
at de får lov til å drikke alkohol, varierer
mellom kommunene fra 12 prosent til opp
mot 38 prosent.

Figur 6.1.8. Får du lov til å drikke av foreldrene dine? Elever i VG1. Fordelt på
kommunenivå

Figur 6.1.9. Får du lov til å drikke av foreldrene dine? Ungdomsskoleelever. Fordelt på
kommunenivå
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6.2	Venner
Når det gjelder utviklingen og formingen av sosiale relasjoner og identiteter er individenes
plass blant jevnaldrende en sentral faktor. I sosiologiske teorier om for eksempel marginalisering eller stempling vil forholdet mellom ungdomskulturer, forhold mellom ungdom og
andre, og forhold mellom enkeltindivid og subkultur være av avgjørende betydning for hvordan sosiale fenomener forklares (f. eks. Goffman 1963, Becker 1963/1991).
Dette delavsnittet tar for seg to spørsmål fra grunnmodulen i Ungdata-undersøkelsen for å
beskrive ungdommenes relasjoner til sine venner. Det første handler om samværsform (hvordan man pleier å være sammen med venner; noen faste, en større gjeng osv.), og det andre
dreier seg om hvorvidt man har minst én fortrolig venn.

6.2.1 Samværsform
Ut fra det opprinnelige spørsmålet i spørreundersøkelsen (se tekstboks), har vi laget
en ny variabel «samværsform» der svarene
er omkodet i tre kategorier: «Faste relasjoner med en eller flere», «Tilfeldig hvem jeg
er sammen med», og «Er ikke ofte sammen
med jevnaldrende». Vi ønsker i så måte å
kunne gi en indikasjon på hvor godt integrert
ungdommene er i sine vennerelasjoner.

Når du er sammen med venner/
kamerater, er du da som oftest
sammen med…?
• En eller to faste
• En eller to faste som ofte er med i
en gruppe andre ungdommer
• En vennegjeng som holder sammen
• Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen
med
• Er ikke så ofte sammen med
jevnaldrende

Analysen viser først resultatene for både
ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1). Videre sammenligner vi hvordan samværsform kan variere
mellom klassetrinn og mellom kjønn. Til
slutt sammenligner vi resultatene mellom
kommunene som inngår i analysen, dvs. de
kommunene som har gjennomført Ungdata i
region sør i perioden 2012-2013.
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Figur 6.2.1 viser samværsform fordelt på klassetrinn:
• 86 prosent av elevene oppgir å
omgås venner i faste relasjoner
med en eller flere andre, både på
ungdomsskolen og på videregående skole.
• Ca 3 prosent av elevene på alle
trinn oppgir at de ikke ofte er
sammen med jenvaldrende.
• 11-12 prosent oppgir at det er litt
tilfeldig hvem de er sammen med.
• Det er små forskjeller mellom
klassetrinnene.
Figur 6.2.1. Samværsform. Fordelt på klassetrinn.

Figur 6.2.2 viser samværsform fordelt på skolenivå og kjønn:
• Det er en litt større andel gutter
på begge skolenivå som oppgir
at det er tilfeldig hvem de er
sammen med.

Figur 6.2.2. Samværsform. Skolenivå og kjønn
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Figur 6.2.3 viser samværsform
på ungdomsskolen fordelt på
kommune:
• Det er en del variasjoner mellom
kommunene i andelen ungdom
med tilfeldig eller lite samvær
med andre.
• Fra 75 prosent til 94 prosent inngår i faste vennerelasjoner med
én eller flere.
• Andelen som oppgir at det er
tilfeldig hvem de er sammen
med, varierer fra 5 prosent til 22
prosent.
• Andelen som oppgir at de ikke
ofte er sammen med jevnaldrende, varierer fra 0 prosent til 11
prosent.

Figur 6.2.3. Samværsform. Elever på ungdomsskolen
fordelt på kommune.
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Figur 6.2.4 viser samværsform på VG1 fordelt på
kommune:
• Også på VG1 er det en
del forskjeller mellom
kommunene.
• Fra 79 prosent til 92
prosent oppgir å inngå
i faste vennerelasjoner
med én eller flere.
• Andelen som svarer det
er tilfeldig hvem de er
sammen med varierer fra
7 prosent til 18 prosent.
• Andelen som ikke ofte er
sammen med jevnaldrende varierer fra 0 prosent
til 7 prosent.

Figur 6.2.4. Samværsform. Elever i VG1 fordelt på kommune.
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6.2.2 Fortrolighet
Det andre spørsmålet som brukes for å beskrive ungdommenes forhold til sine venner er
«Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og betro deg til om alt mulig?». Svaralternativene er «Ja, helt sikkert», «Ja, det tror jeg», «Det tror jeg ikke», og «Har ingen jeg vil
kalle venner nå for tiden».

Figur 6.2.5 viser fortrolighet fordelt
på klassetrinn:
• Ca 90 prosent av alle elevene
svarer at de helt sikkert/tror de
har en fortrolig venn.
• 9 prosent tror ikke de har en venn
og 1 prosent har ingen de vil kalle
venner nå for tiden.
• Det er ingen vesentlige forskjeller
mellom klassetrinnene i andelen
som mener de har/ikke har en
fortrolig venn.

Figur 6.2.5 Har du mint én venn du kan stole fullstendig på og betro deg til om alt mulig? Fordelt på
klassetrinn.

Figur 6.2.6 viser fortrolighet fordelt
på skolenivå og kjønn:
• Det er en noe større andel jenter
enn gutter som svarer at de helt
sikkert har en fortrolig venn, både
på ungdomsskolen og på videregående VG1.

Figur 6.2.6 Har du minst en venn som du kan stole
fullstendig på og betro deg til om alt mulig? Skolenivå og kjønn
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Figur 6.2.7 viser fortrolighet
på ungdomsskolen fordelt på
kommune:
• Andelen ungdomsskoleelever
som oppgir at de har en fortrolig venn, varierer noe mellom
kommunene.
• Andelene som svarer de ikke tror
de har en slik venn eller ikke har
noen de vil kalle venner nå for
tiden varierer mellom kommunene fra 5 prosent til 20 prosent.
• Andelen som svarer at de ikke
har noen de kan kalle venn,
varierer mellom 0 prosent og 6
prosent i kommunene.

Figur 6.2.7 Har du minst en venn som du kan stole
fullstendig på og betro deg til om alt mulig? Elever på
ungdomsskolen fordelt på kommune.
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Figur 6.2.8 viser fortrolighet på
VG1 fordelt på kommune:
• Også på VG1 er det en del
forskjeller mellom kommunene
i andelen som oppgir å ha eller
ikke ha en fortrolig venn.
• Andelen som helt sikkert tror de
har en fortrolig venn varierer fra
48 prosent til 75 prosent.
• Andelen som svarer at de ikke
tror de har en fortrolig venn eller
at de ikke har noen de vil kalle
venner nå for tiden, varierer mellom kommunene fra 7 prosent
og 17 prosent.

Figur 6.2.8 Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og betro deg til om alt mulig? Elever i VG1
fordelt på kommune.
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6.3

Skole

Skolen er en viktig arena for ungdommenes akademiske prestasjoner og sosiale relasjoner.
Skolen med sine regler og normer, er for øvrig en arena som ungdom må forholde seg til.
Det betyr at tilpasningen eller tilknytningen til skolen blir spesielt viktig, ikke bare fordi den
representerer en viktig læringsarena eller sosial arena, men også fordi man normalt ikke kan
velge den bort. Kombinasjonen av disse to egenskapene ved skolen betyr at mistilpasning
vil kunne være en alvorlig risikofaktor. Med det som utgangspunkt har vi i dette avsnittet
beskrevet skolearenaen ved å se på problematferd blant elevene, skoletrivsel og en indikator
vi har kalt karakterpress.

6.3.1 Skoleproblemer
Spørreskjemaet inneholder et spørrebatteri
som omhandler fire ulike handlinger som
bryter med akseptert oppførsel innenfor
skolehverdagen (se tekstboks). Svaralternativene i spørreskjemaet er: «Ingen ganger»,
«1 gang», «2-5 ganger», «6-10 ganger» og
«11 ganger eller mer».

Har du noen gang gjort eller opplevd
noe av dette det siste året – de siste
12 månedene?
• Skulket skolen
• Blitt innkalt til rektor for noe galt du
har gjort
• Blitt sendt ut av klasserommet
• Hatt en voldsom krangel med en
lærer

På bakgrunn av spørrebatteriet har vi konstruert en ny variabel som vi kaller skoleproblemer. Denne summerer opp antall
påstander der respondenten har svart at de
har gjort eller opplevd det det spørres om 2
ganger eller mer. Variabelen er igjen delt opp i de fire kategoriene «Ingen problemfaktorer»,
«1 problemfaktor», «2 problemfaktorer» og «3-4 problemfaktorer».
Analysen viser først resultatene fra det opprinnelige spørrebatteriet, både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole (VG1). Videre gjør vi en mer grundig analyse av variabelen skoleproblemer. Det innebærer at vi sammenligner hvordan skoleproblemer varierer
mellom skolenivå (ungdomsskole og videregående skole), klassetrinn og mellom kjønn. Til
slutt sammenligner vi resultatene mellom kommunene som inngår i analysen, dvs. de kommunene som har gjennomført Ungdata i region sør i perioden 2012-2013.
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Figur 6.3.1. Har du noen gang gjort eller opplevd noe av dette det siste året – de siste 12
månedene? Ungdomsskoleelever og elever i VG1.

Figur 6.3.1 viser hvordan ungdomsskoleelever og elever på VG1 svarer på spørsmålene om
skoleproblemer. Resultatene viser:
• 21 prosent av elevene på ungdomsskolen oppgir å ha skulket skolen minst én gang, 12
prosent oppgir at de har skulket minst 2 ganger og 4 prosent at de har skulket minst 6
ganger.
• På VG1 oppgir hele 44 prosent at de har skulket skolen minst én gang, 30 prosent oppgir at de har gjort det minst 2 ganger og rundt 10 prosent at de har skulket 6 eller flere
ganger.
• Omtrent 10 prosent av elevene på ungdomsskolen svarer at de har blitt innkalt til rektor,
mens tilsvarende i VG1 er 4 prosent.
• 15 prosent av elevene på ungdomsskolen har hatt en voldsom krangel med en lærer minst
en gang, mens 6 prosent oppgir at de har kranglet med en lærer minst 2 ganger. Vi finner
tilsvarende andeler blant elevene i VG1.
• Det er generelt en forholdsvis liten andel av elevene på ungdomsskolen som har gjentakende problemer, dvs. at de har hatt problemer mer enn én gang. Elever med mer kroniske
utfordringer, dvs. at de har hatt de aktuelle problemene 6 ganger eller mer, utgjør en enda
mindre gruppe.
• Elevenes problematferd i VG 1 skiller seg ikke vesentlig fra problematferden til elevene i
grunnskolen bortsett fra skulking. Det er en forholdsvis høy andel som har skulket i VG1.
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Figur 6.3.2 viser antall problemfaktorer fordelt på klassetrinn:
• Det er totalt 81 prosent av elevene på ungdomsskolen og 67 prosent av elevene i VG1 som ikke
har noen problemfaktorer.
• Andelen som har én problemfaktor øker med stigende klassetrinn. Dette skyldes i stor grad økt
skulking.
• Andelen med 2 eller flere problemfaktorer øker fra 4 prosent
på 8. trinn til 7 prosent på 10.
trinn.

Figur 6.3.3 viser antall problemfaktorer fordelt på skolenivå og kjønn:

Figur 6.3.2. Skoleproblemer fordelt på klassetrinn.

• På ungdomsskolen er det
en litt større andel gutter
enn jenter med én eller flere
problemfaktorer.
• Det er små forskjeller i problematferd mellom gutter og jenter
i VG1. I den grad det er noen forskjeller, ser vi at det er en anelse
større andel gutter enn jenter
med 2 eller flere problemfaktorer.

Figur 6.3.3 Skoleproblemer fordelt på skolenivå og
kjønn.
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Figur 6.3.4 viser andelen elever med
problemfaktorer på ungdomsskolen
fordelt på kommune:
• Det er store variasjoner mellom
kommunene i andelen elever med
problemfaktorer.
• Andelen elever med én eller flere
problemfaktorer varierer mellom
kommunene fra 9 prosent til 25
prosent.
• Andelen elever med 2 eller flere
problemfaktorer varierer mellom
kommunene fra 1 prosent til 10
prosent.
• Andelen elever med 3-4 problemfaktorer varierer mellom kommunene fra 0 til 6 prosent.

Figur 6.3.4. Skoleproblemer. Elever på ungdomsskolen
fordelt på kommune.
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Figur 6.3.5 viser andelen elever med
problemfaktorer på VG1 fordelt på
kommune:
• Det er store variasjoner i andelen
problemfaktorer mellom kommunene også på VG1.
• Andelen elever med minst én
problemfaktor varierer mellom
kommunene fra 18 prosent til 42
prosent.
• Andelen elever med minst 2
problemfaktorer varierer mellom
kommunene fra 0 prosent til 10
prosent.
• Andelen elever med 3-4 problemfaktorer varierer mellom kommunene fra 0 prosent til 6 prosent.

Figur 6.3.5. Skoleproblemer. Elever på VG1 fordelt på
kommune.
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6.3.2 Skoletrivsel
Den andre egenskapen ved skolen
vi har målt er skoletrivsel. Dette
er et enkelt spørsmål om elevene
trives på skolen. Svaralternativene
er svært godt, nokså godt, nokså
dårlig og svært dårlig. For å forenkle
framstillingen har vi slått svaralternativene sammen til to kategorier
(godt og dårlig).
• Resultatene viser at de aller fleste elevene trives på skolen. Det er
i alt 95 prosent som svare at de
trives på skolen.
• Andelen som ikke trives på skolen øker jevnt fra 4 prosent i 8.
Figur 6.3.6. Andel elever som svarer at de trives dårlig
trinnet og opp til 7 prosent på 10.
på skolen, fordelt på klassetrinn.
trinnet.
• Elevene i VG1 trives bedre på skolen enn elevene på 10. trinn.
• Det er ingen forskjeller mellom jenter og gutter i andelen som trivsel på skolen.
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Figurene viser variasjoner mellom kommunene i andelen elever som svarer at de ikke
trives på skolen.
• Blant ungdomsskoleelevene varierer
andelen som ikke trives på skolen, mellom
kommunene fra 3 prosent og opp til 11
prosent.
• Blant elevene i videregående skole varierer andelen som ikke trives på skolen,
mellom kommunene fra 0 prosent og opp
til 10 prosent.

Figur 6.3.7. Andelen elever i VG1 som svarer
at de ikke trives på skolen

Figur 6.3.8. Andelen ungdomsskoleelever
som svarer at de ikke trives på skolen
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6.3.3 Karakterpress
Spørsmål:

Tidligere undersøkelser har pekt på at
dagens ungdom opplever press om å være
vellykket. I denne delen har vi forsøkt å måle
karakterpress ved å konstruere en variabel
basert på elevenes vurdering av skolestatus
og hvor tilfreds de er med karakterene (se
tekstboks). Karakterpress slik det måles her,
er med andre ord et uttrykk for det å verdsette skolen høyt uten å lykkes.

Hva er viktig for å få status i ditt
vennemiljø? Å være god på skolen.
(Øker status/verken eller)
Alt i alt, hvor fornøyd er du med de
karakterene du fikk? (Ikke fornøyd)

Denne indikatoren er beregnet ved å identifisere de som opplever at skolen har en viss
status, samtidig som de ikke er fornøyd med karakterene. I alt utgjør dette 13 prosent av
utvalget. De øvrige 87 prosentene vil da være ungdom som er fornøyd med karakterene eller
som er misfornøyd, men som gir skolen lav status.

Figur 6.3.9 viser hvor stor andel
av elevene som faller inn under
definisjonen av det vi har kalt
karakterpress.
• Andelen elever med karakterpress
øker med stigende skoletrinn.
• Blant ungdom i 8. klasse er det 9
prosent som faller inn under kategorien elever med karakterpress,
mens det blant elever i 9. og 10.
klasse er 14 prosent. Blant elever i VG1 er det 18 prosent med
karakterpress.
• Det er ingen forskjeller i andelen
gutter og jenter som faller inn
under kategorien karakterpress.

Figur 6.3.9. Prosent av elevene som opplever karakterpress (gap mellom skolestatus og tilfredshet med
karakterer), fordelt på klassetrinn.
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Figurene viser andelen ungdom med karakterpress fordelt på kommunene som inngår i
utvalget.
• Blant ungdomsskoleelevene varierer andelen med karakterpress mellom kommunene fra 4 prosent og opp til 16 prosent.
• Blant elever i VG1 varierer andelene ungdom med karakterpress fra 4 prosent og
opp til hele 23 prosent.

Figur 6.3.10. Prosent av elevene i VG1 som
opplever karakterpress (gap mellom skolestatus og tilfredshet med karakterer).
Fordelt på kommuner.

Figur 6.3.11. Prosent av ungdomsskoleelevene som opplever karakterpress (gap mellom
skolestatus og tilfredshet med karakterer).
Fordelt på kommuner.
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6.4

Fritid

Etter hvert som ungdommene blir eldre og mer selvstendige, tilbringer mange mindre tid
med familien. Venner og fritid spiller da en mer sentral rolle i ungdommenes hverdag. Hvordan fritida brukes, eller hva fritida brukes til, er med andre ord viktig for å forstå den sosiale
konteksten ungdommene inngår i. Nedenfor beskrives noen trekk ved elevenes fritid. Spørreskjemaet skisserer grovt to hovedkategorier av fritidssysler. Disse er organiserte fritidsaktiviteter og uorganiserte fritidsaktiviteter. Denne inndelingen benyttes også i vår beskrivelse
av fritidsarenaen.

6.4.1 Organisert fritid
Denne delen inneholder et spørrebatteri som
omhandler deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Elevene har blitt spurt om hvor
mange ganger de har deltatt på en rekke ulike aktiviteter den siste måneden (se tekstboks). Svaralternativene var «Ingen ganger»,
«1-2 ganger», «3-4 ganger», eller «5 ganger
eller oftere». Figur 6.4.1 på neste side viser
svarfordelingen på spørsmålsbatteriet.

Spørsmål:
Hvor mange ganger siste måned har
du vært med på aktiviteter, møter
eller øvelser i følgende organisasjoner,
klubber eller lag?

• Idrettslag
• Motorklubb
For å kunne gi en bedre beskrivelse av hvor
• Fritidsklubb/ungdomshus
vanlig det er å være involvert i organisert
• Religiøs forening
aktivitet, har vi konstruert en ny variabel.
• Korps, kor, orkester
Denne viser antall aktiviteter ungdommen
• Kulturskole/musikkskole
har vært involvert i minst 3-4 ganger i løpet
• Annen organisasjon, lag eller
av den siste måneden. Det vil si at de som
forening
ikke har deltatt i noen aktiviteter 3 ganger
eller mer den siste måneden får betegnelsen
«Ingen aktiviteter», har noen deltatt i én
organisert aktivitet minst 3 ganger gis betegnelsen «1 aktivitet» og så videre. Vi er altså
opptatt av selve deltakelsen i aktiviteter, ikke nødvendigvis hva slags type organiserte aktiviteter ungdommene har deltatt i.
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Figur 6.4.1. Hvor mange ganger siste måned har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? Ungdomsskoleelever og elever i VG1.

Figur 6.4.1 viser svarfordelingen til ungdomsskoleelever og elever på VG1 på spørsmålene
om deltakelse i organisert aktivitet. Resultatene viser:
• Det å ha vært med på aktiviteter i regi av idrettslag er det mest vanlige både på ungdomsskolen og på VG1. 58 prosent av elevene på ungdomsskolen og 40 prosent av elevene på VG1 har vært med på en slik aktivitet minst 1 gang den siste måneden. Henholdsvis
37 prosent og 24 prosent har deltatt 5 ganger eller oftere.
• På ungdomsskolen er det også en god del som har brukt fritidsklubb/ungdomshus (33
prosent), som har vært med i andre organisasjoner, lag eller foreninger (27 prosent), eller i
religiøs forening (24 prosent).
• På videregående har 23 prosent deltatt i andre organisasjoner, lag eller foreninger. 15
prosent har brukt fritidsklubb/ungdomshus og 13 prosent deltatt i religiøs forening minst
1 gang den siste måneden.
• Siden ungdom deltar på ulike arenaer, sier denne oversikten imidlertid lite om hvor stor
andel av ungdomsgruppen som er aktive eller ikke aktive i organiserte fritidsaktiviteter. I
figurene under har vi derfor summert opp omfanget av aktivitet for den enkelte ungdom,
uavhengig av hva slags aktivitet det dreier seg om.
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Figur 6.4.2 viser hvor mange ulike
aktiviteter elevene har deltatt i
minst tre ganger den siste måneden
fordelt på klassetrinn:
• 15 prosent av elevene på 8.trinn
og 14 prosent på 9. trinn har ikke
deltatt i noen aktiviteter 3 gang
er eller mer den siste måneden.
• Andelen som ikke har deltatt i
aktiviteter 3 ganger eller mer,
øker til 23 prosent på 10. trinn og
35 prosent på VG1

Figur 6.4.2. Antall aktiviteter utført minst 3 ganger
den siste måneden fordelt på klassetrinn.

Figur 6.4.3 viser hvor mange ulike
aktiviteter elevene har deltatt i
minst tre ganger den siste måneden
fordelt på kjønn:
• På ungdomsskolen er det en noe
større andel gutter enn jenter
som ikke har deltatt på noen
aktiviteter 3 ganger eller mer den
siste måneden.
• På VG1 er det en noe større andel
jenter enn gutter som ikke har
deltatt i noen organiserte aktiviteter minst 3 ganger den siste
måneden.

Figur 6.4.3. Antall aktiviteter utført minst 3 ganger
den siste måneden fordelt på skolenivå og kjønn.
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Figur 6.4.4 viser ungdomsskoleelevenes deltakelse i organiserte
aktiviteter fordelt på kommune:
• Det er store variasjoner mellom
kommunene.
• Andelen som ikke har vært i en
organisert aktivitet 3 ganger eller
mer, varierer mellom kommunene
fra 6 prosent til 27 prosent.
• Andelen som har vært i 2 eller
flere organiserte aktiviteter 3
ganger eller mer den siste måneden, varierer mellom kommunene
fra 26 prosent til 81 prosent.

Figur 6.4.4. Antall aktiviteter utført minst 3 ganger
den siste måneden. Elever på ungdomsskolen fordelt
på kommune.
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Figur 6.4.5 viser deltakelse i organiserte aktiviteter blant elever i VG1
fordelt på kommune:
• Andelen elever som ikke har
deltatt i organiserte aktiviteter
3 ganger eller mer siste måned,
varierer mellom kommunene fra
14 prosent til 49 prosent.
• Andelen elever som deltar i 2 eller
flere aktiviteter minst 3 ganger i måneden varierer mellom
kommunene fra 16 prosent til 72
prosent.

Figur 6.4.5. Antall aktiviteter utført minst 3 ganger
den siste måneden. Elever i VG1 fordelt på kommune.
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6.4.2 Uorganisert fritid
I denne delen av rapporten tar vi utgangspunkt i et spørrebatteri som omhandler
hvordan ungdommene bruker den uorganiserte delen av fritida si. Respondentene har
blitt bedt om å svare hvor mange ganger
den siste uka de har utført en rekke ulike
uorganiserte fritidsaktiviteter. Disse har vi
av analytiske hensyn inndelt i fire hovedkategorier. Under hver av de fire kategoriene
har vi oppgitt hvilke aktiviteter som inngår i
kategorien (se tekstboks).

Alene/familieaktivitet

Figur 6.4.6 viser hvor mange ganger ungdommene deltok i aktiviteter i de ulike
kategoriene den siste uka fordelt på ungdomsskolen og VG1.

• Brukt internett
• Spilt på spilleautomat eller på
nettet (med pengepremie)

• Gjort noe sammen med mor og far
(drevet med hobby, spill, trening eller
lignende)
• Vært hjemme hele kvelden
Hjemme med venner
• Vært sammen med venner hjemme
hos meg
• Vært sammen med venner hos dem
Skjermaktivitet

Uorganisert aktivitet
De uorganiserte aktivitetene skiller seg fra
de andre aktivitetene ved å være uten noe
særlig grad av kontroll fra foreldre og andre
autoritetspersoner. I denne delen har vi derfor valgt å beskrive disse aktivitetene mer
inngående. Figurene 6.4.7 – 6.4.10 analyserer de uorganiserte aktivitetene i forhold til
klassetrinn, kjønn og kommune.

• Gått på burgersted, gatekjøkken og
lignende
• Gått på kafé, kaffebar og lignende
• Brukt størstedelen av kvelden ute
sammen med venner/kamerater
• Kjørt eller sittet på med bil,
motorsykkel eller moped for moro
skyld (kjørt for å kjøre en tur)
• Oppholdt deg sammen med venner
på et gatekjøkken, uten for kiosk o.l.
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Figur 6.4.6. Hvor mange ganger ungdommene har deltatt i ulike aktiviteter den siste uka
fordelt på fire hovedkategorier. Ungdomsskoleelever og elever i VG1.
Figur 6.4.6 viser hvor mange ganger ungdommene har deltatt i ulike aktiviteter den siste
uka fordelt på fire hovedkategorier. Resultatene viser:
• Den aktiviteten flest ungdom bruker tid på er skjermaktiviteter. Hele 84 prosent av elevene på ungdomsskolen og 91 prosent i VG1 har hatt skjermaktiviteter 6 eller flere ganger
den siste uka.
• Den aktiviteten som en god del ungdom bruker mye tid på er aleneaktiviteter eller aktiviteter med familien. Blant ungdomsskoleelevene er det 25 prosent som gjør dette 6 eller
flere ganger i uken, mens tilsvarende for elvene i VG1 er 21 prosent.
• En del ungdom bruker også mye tid på uorganiserte aktiviteter (uteaktiviteter). Blant
ungdomsskoleungdom er det 13 prosent som oppgir at de driver med dette 6 eller flere
ganger i uken, mens tilsvarende andel blant elever i VG1 er 18 prosent.
• Det er også en del ungdom som oppgir at de aldri driver med uorganiserte aktiviteter.
Blant elever i ungdomsskolen utgjør disse 15 prosent og blant elever i VG1 10 prosent.
• Den aktiviteten som ungdom i minst grad bruker mye tid på er hjemmeaktiviteter med
venner. Blant ungdomsskoleelever er det 10 prosent som oppgir at det driver med dette 6
eller flere ganger i uken, mens tilsvarende blant elever i VG1 er 11 prosent.
• Det er også en del ungdom som ikke bruker tid på hjemmeaktiviteter med venner. Både
blant elever på ungdomsskolen og i VG1 utgjør disse omtrent 15 prosent.
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Figur 6.4.7 viser hvor mange ganger
ungdommene har deltatt i uorganisert aktivitet den siste uka fordelt
på klassetrinn:
• Andelen elever som driver med
uorganiserte aktiviteter øker
svakt med stigende klassetrinn.
• Blant elever på 8. trinn er andelen som gjør dette 2 eller flere
ganger i uken, 48 prosent. Blant
elever i VG1 er tilsvarende andel
65 prosent.

Figur 6.4.7. Hvor mange ganger ungdommene har
deltatt i uorganisert aktivitet den siste uka fordelt på
klassetrinn.

Figur 6.4.8 viser hvor mange ganger
ungdommene har deltatt i uorganisert aktivitet den siste uka fordelt
på skolenivå og kjønn:
• Det er i utgangspunktet små
kjønnsforskjeller i andelen elever som driver med uorganiserte
aktiviteter.
• Det er likevel en tendens til at
gutter i noe større grad enn
jenter, driver med uorganiserte
aktiviteter. Dette gjelder spesielt blant elever i VG1, men vi
ser også den samme tendensen
blant elever i ungdomsskolen.
Figur 6.4.8. Hvor mange ganger ungdommene har
deltatt i uorganisert aktivitet den siste uka fordelt på
skolenivå og kjønn.
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Figur 6.4.9 viser hvor mange ganger
ungdommene på ungdomsskolen
har deltatt i uorganisert aktiviteter,
fordelt på kommune:
• Andelen elever som deltar i
uorganisert aktivitet 6 eller flere
ganger i uka, varierer mellom
kommunene fra 9 prosent og opp
til 33 prosent.
• Andelen elever som deltar i
uorganisert aktivitet 2 ganger
i uka eller mer, varierer mellom
kommunene fra 35 prosent til 72
prosent.
• Andelen elever som ikke driver
med uorganiserte aktiviteter,
varierer mellom kommunene fra 5
prosent til 28 prosent.

Figur 6.4.9. Hvor mange ganger ungdommene har
deltatt i uorganisert aktivitet den siste uka. Elever på
ungdomsskolen fordelt på kommune.
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Figur 6.4.10 viser hvor mange ganger ungdommene på VG1 har deltatt i uorganisert aktivitet, fordelt
på kommune:
• Andelen elever som deltar i
uorganisert aktivitet 6 eller flere
ganger i uka, varierer mellom
kommunene fra 8 prosent til 32
prosent.
• Andelen elever som deltar i
uorganisert aktivitet 2 eller flere
ganger i uka, varierer mellom
kommunene fra 54 prosent til 84
prosent.
• Andelen elever som ikke driver
med uorganiserte aktiviteter,
varierer mellom kommunene fra 2
til 16 prosent.

Figur 6.4.10. Hvor mange ganger ungdommene har
deltatt i uorganisert aktivitet den siste uka. Elever på
VG1 fordelt på kommune.
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6.5	Nærmiljø
Nærmiljøet kan være en viktig bidragsyter for å forebygge ensomhet og skape tilhørighet,
og dermed være en beskyttelsesfaktor for den enkelte ungdom. For å belyse ulike sider ved
nærmiljøet har vi analysert to enkeltspørsmål. Det ene dreier seg om hvorvidt ungdommene
kunne tenke seg å la egne barn vokse og i nærmiljøet, og det andre handler om hvorvidt ungdommene har blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Det siste spørsmålet
trenger nødvendigvis ikke si noe om nærmiljøet siden ungdom tilbys hasj andre steder enn
i sitt eget nærmiljø. Til tross for denne feilkilden, er det likevel rimelig å anta at spørsmålet
kan være en indikasjon på egenskaper ved nærmiljøet.

6.5.1 Tilfredshet med nærmiljø
For å beskrive ungdommenes tilfredshet med eget nærmiljø har vi her valgt å ta utgangspunkt i et spørsmål om man kan tenke seg å la egne barn vokse om i nærmiljøet man selv
bor i. Spørsmålet er formulert på følgende måte: Prøv å forestille deg at du en gang får barn.
Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærområdet der du selv bor? Svaralternativene er «ja, svært gjerne», «ja, gjerne», «verken ja eller nei», «nei, helst ikke» og «nei, ikke i
det hele tatt». For å forenkle fremstillingen har vi slått sammen de frem svaralternativene til
følgende tre kategorier: «Ja», «verken eller» og «nei».
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Figur 6.5.1 viser hva ungdommene
tenker om å la egne barn vokse opp
i nærmiljøet fordelt på klassetrinn:
• 66 prosent av elevene på ungdomsskolen og 64 prosent i VG1
svarer at de gjerne/svært gjerne
kan tenke seg å la barn vokse opp
i nærmiljøet sitt.
• 12 prosent av elevene på ungdomsskolene og 15 prosent av
elevene i VG1 svarer at de ikke
ønsker at egne barns skal vokse
opp i sitt nærmiljø.
• Andelen som svarer at de ikke
ønsker at barna skal vokse opp
i eget nærmiljø, øker noe med
stigende klassetrinn.

Figur 6.5.1. Prøv å forestille deg at du en gang får
barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse
opp i det nærområdet der du selv bor? Fordelt på
klassetrinn.

Figur 6.5.2 viser hva ungdommene
tenker om å la egne barn vokse opp
i nærmiljøet fordelt på skolenivå og
kjønn:
• Andelen som svarer at de ønsker
at barna skal vokse opp i eget
nærmiljø, er større blant gutter
enn blant jenter, både på ungdomsskolen og på videregående
VG1.
• Andelen som svarer at de ikke
ønsker at barna skal vokse opp i
eget nærmiljø, er tilsvarende noe
større blant jentene enn blant
gutter på begge skolenivåene.

Figur 6.5.2. Prøv å forestille deg at du en gang får
barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i
det nærområdet der du selv bor? Fordelt på skolenivå
og kjønn.
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Figur 6.5.3 viser hva ungdommene
på ungdomsskolen tenker om å la
egne barn vokse opp i nærmiljøet,
fordelt på kommune:
• Det er store variasjoner mellom
kommunene.
• Andelen som svarer at de ønsker
at sine barn skal vokse opp i
eget nærmiljø, varierer mellom
kommunene fra 48 prosent til 80
prosent.
• Andelen som svarer at de ikke
ønsker at sine barn skal vokse
opp i eget nærmiljø, varierer mellom kommunene fra 6 prosent til
24 prosent.

Figur 6.5.3. Prøv å forestille deg at du en gang får
barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i
det nærområdet der du selv bor? Per kommune. Elever på ungdomsskolen fordelt på kommune.

99

Figur 6.5.4 viser hva ungdommene i VG1 tenker om å la egne barn
vokse opp i nærmiljøet, fordelt på
kommune:
• Andelen som svarer at de ønsker
at sine barn skal vokse opp i
eget nærmiljø, varierer mellom
kommunene fra 50 prosent til 84
prosent.
• Andelen som svarer at de ikke
ønsker at sine barn skal vokse
opp i eget nærmiljø, varierer mellom kommunene fra 4 prosent til
24 prosent.

Figur 6.5.4. Prøv å forestille deg at du en gang får
barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i
det nærområdet der du selv bor? Elever i VG1 fordelt
på kommune.
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6.5.2 Tilbud om hasj
Nærmiljøet kan også beskrives gjennom aktiviteten som foregår der. Vi
har derfor også benyttet oss av et
spørsmål om hvorvidt elevene har
blitt tilbudt hasj. I spørreskjemaet
er spørsmålet formulert på følgende
måte: «Har du i løpet av det siste
året - siste 12 måneder - blitt tilbudt
hasj eller marihuana?» Svaralternativene er: «Ja, flere ganger», «ja, en
gang», og «nei, aldri».
Figur 6.5.5 viser hvor stor andel av
elevene som svarer at de har blitt
tilbudt hasj én eller flere ganger
i løpet av de 12 siste månedene,
fordelt på klassetrinn.

Figur 6.5.5. Har du i løpet av det siste året – siste 12
måneder – blitt tilbudt hasj eller marihuana? Fordelt
på klassetrinn

• Totalt svarer 13 prosent at de
har blitt tilbudt hasj i løpet av de
siste 12 månedene
• Andelen som har blitt tilbudt hasj,
øker jevnt og mye med stigende
klassetrinn. Blant elever i 8. klasse
er det 6 prosent som svarer at
de er tilbudt hasj, mens det blant
elevene på VG1 er hele 25 prosent.

Figur 6.5.6 viser hvor stor andel av
elevene som svarer at de er tilbudt
hasj de siste 12 månedene, fordelt
på skolenivå og kjønn.
• Det er ikke spesielt store kjønnsforskjeller i andelen elever som
svarer at de er tilbudt hasj i løpet
av de siste 12 månedene.
Figur 6.5.6. Har du i løpet av det siste året – siste 12
måneder – blitt tilbudt hasj eller marihuana? Fordelt
• Det er likevel en noe større andel
på skolenivå og kjønn
gutter enn jenter som svarer at
de er tilbudt hasj.
• Blant guttene på ungdomsskolen er det 12 prosent som svarer ja, mens tilsvarende blant
jentene er 9 prosent.
• Blant guttene i VG1 er det 26 prosent som svarer at de er tilbudt hasj, mens tilsvarende
blant jentene er 23 prosent.
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Figurene 6.5.7 (VG1) og 6.5.8 (ungdomsskolen) viser andelen elever som svarer
at de har fått tilbud om hasj fordelt på
kommunenivå.
• Det er store variasjoner mellom kommunene i forhold til andelen elver som svarer at
de har fått tilbud om hasj.
• Andelen elever på ungdomsskolen som
svarer at de har fått tilbud om hasj, varierer mellom kommunene fra 2 prosent til
18 prosent.
• Andelen elever i VG1 som svarer at de har
fått tilbud om hasj varierer fra omtrent 10
prosent og opp mot hele 40 prosent.

Figur 6.5.7. Har du i løpet av det siste
året – siste 12 måneder – blitt tilbudt hasj
eller marihuana? Elever på VG1 fordelt på
kommune

Figur 6.5.8. Har du i løpet av det siste året
– siste 12 måneder – blitt tilbudt hasj eller
marihuana? <elever på ungdomsskolen fordelt på kommune
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6.6

Oppsummering

Familie
Oppsummert kan vi si at elevenes tillit til sine foreldre er svært høy. Det gjennomsnittlige
antallet tillitsfaktorer synker litt med klassetrinn, og det synker mer for gutter enn for jenter.
Dette kan ses i sammenheng med både ungdommenes løsrivelse fra egne foreldre. Kanskje
kan variasjonene mellom kjønnene skyldes at guttene er oftere involvert i ulike typer problematferd som kan føre til mindre tillit fra foreldre. Ser vi foreldretillit i kommunesammenheng,
har også alle kommunene elever med jevnt over høy tillit til sine foreldre, men det forekommer noen lokale variasjoner. Når det gjelder regler om alkoholbruk før fylte 18 år er det store
lokale variasjoner, spesielt i VG1. Desto eldre ungdommene blir, dess flere får enten lov til å
drikke eller vet ikke om de får lov til å drikke alkohol. Det er en noe større andel jenter enn
gutter som oppgir at de ikke får lov til å drikke alkohol.
Venner
De aller fleste ungdommene har gode venner de kan stole på. Både på ungdomsskolen og
VG1 inngår 86 prosent av ungdommene i faste relasjoner med en eller flere, og det er forholdsvis få som ikke er sammen med jevnaldrende. Jenter inngår i noe større grad i faste og
fortrolige relasjoner, mens det er en noe større andel gutter som oppgir at det er tilfeldig
hvem de er sammen med. Det er noe variasjon mellom kommunene. Omtrent 90 prosent av
elevene svarer at de helt sikkert har, eller tror de har en fortrolig venn. Forskjellene mellom
kommunene er her større, og i noen kommuner er det en stor andel som oppgir at de ikke
har, eller tror de ikke har en fortrolig venn.
Skole
De aller fleste elevene oppgir at de trives på skolen (95 prosent). De aller fleste elevene
opplever heller ingen skoleproblemer slik det måles i denne rapporten, men andelen med
ulike skoleproblemer øker med stigende klassetrinn. Andelen med 2 eller flere problemfaktorer øker fra 4 prosent i 8. klasse og opp til 7 prosent på 10. trinnet. Andelen med 1 eller flere
problemfaktorer øker tilsvarende fra 13 prosent i 8. klasse og opp til 24 prosent i 10. klasse
og 33 prosent i VG1. En viktig årsak til økningen i andelen med én problemfaktor er skulking.
Flere gutter enn jenter opplever å ha 2 eller flere problemfaktorer både på ungdomsskolen
og på VG1. Det er store variasjoner mellom kommunene i andelen elever som opplever én
eller flere skoleproblemer.
I rapporten har vi også utarbeidet en indikator vi har kalt «karakterpress». Denne definerer en gruppe elever som på den ene siden legger stor vekt på at skolen har en viss status,
samtidig med at de er lite fornøyd med karakterene. I alt er det 13 prosent av elevene som
faller inn under denne kategorien. Andelen øker også med stigende klassetrinn. Blant 8.
klassingene finner vi at 9 prosent faller inn under kategorien med karakterpress, mens det
blant elevene i VG1 er hele 18 prosent. Vi finner også at det er en forholdsvis stor variasjon
mellom kommunene i andelen elever med karakterpress.
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Fritid
Den vanligste organiserte fritidsaktiviteten er å være aktiv i et idrettslag, både på ungdomsskolen og på VG1. Andelen elever som ikke driver med noen organiserte fritidsaktiviteter er vesentlig større på videregående enn den er på alle ungdomsskoletrinnene. Jentene
faller i større grad fra de organiserte aktivitetene enn guttene. Videre finner vi at andelen
som deltar i uorganisert aktivitet er økende gjennom ungdomsskolen, og enda større i VG1.
85 prosent av elevene på 8. trinn har vært på en eller flere organiserte aktiviteter minst 3
ganger den siste måneden, mens det samme gjelder 65 prosent av elevene på VG1. Her er
det viktig å tydeliggjøre at det er antall ulike aktiviteter som gjøres minst 3 ganger i måneden som måles, ikke det totale antallet aktiviteter. Jentene er de mest aktive på ungdomsskolen, mens det er en større andel gutter som er aktive på VG1. Det er store forskjeller i
organisert aktivitet mellom kommunene i utvalget.
Nærmiljø
Det er mange som kunne tenke seg å la egne barn vokse opp i nærmiljøet. Guttene ser i større grad ut til å kunne tenke seg dette enn jentene, og det er store forskjeller fra kommune
til kommune. Når det gjelder den andre siden ved nærmiljøet vi undersøkte, nemlig hvorvidt
ungdommene var tilbudt hasj det siste året, er det også store variasjoner mellom kommunene. Det er noe flere gutter enn jenter som er blitt tilbudt hasj, og andelene som har blitt
tilbudt hasj øker med klassetrinn.
Generelt
I dette kapitlet har vi beskrevet ungdommenes tilknytning til de sentrale sosiale arenaene
de befinner seg i. I en sosiologisk sammenheng kan summen av disse tilknytningene gjerne
betraktes som et uttrykk for sosial kapital. Sosial kapital er et begrep som svært ofte benyttes innen samfunnsforskningen, men det er ikke alltid like tydelig hvordan dette begrepet
skal forstås. En av de første samfunnsforskerne som benyttet begrepet var den franske
sosiologen Pierre Bourdieu (Bourdieu 1986). Hos Bourdieu er den sosiale kapitalen sammen
med den kulturelle kapitalen gjerne tolket som midler enkeltindivider besitter og kan benytte seg av for å opprettholde sin økonomiske kapital, og han brukte begrepet ofte i forbindelse med sosial reproduksjon, eller reproduksjon av sosial ulikhet. Sosial kapital blir dermed
ofte forbundet med samfunnseliten. Den amerikanske sosiologen James Coleman beskriver
sosial kapital som ressurser innvevd i relasjoner mellom ulike aktører (Coleman 1988), og
tilnærmer seg begrepet som et fellesgode («Sosial kapital – en kunnskapsoversikt med vekt
på folkehelse» Helsedirektoratet 2010 Erik R. Sund). Sosial kapital er noe som alle har, men
ulike former sosial kapital kan være mer eller mindre betydningsfulle for individenes sosiale
livsløp.
Felles for de fleste definisjoner av sosial kapital er at de ulike sosiale arenaene/relasjonene
individene inngår i, er med å påvirke deres muligheter og begrensninger for utvikling, både
med tanke på kognitiv atferd og med tanke på sosiale posisjoner. I vårt tilfelle vil det si at
ungdommenes utvikling stimuleres og begrenses av de ulike tilknytningene til de sosiale
arenaene som er beskrevet i dette kapitlet. Som skissert i innledningen av denne rapporten,
har analysen som formål å identifisere risikofaktorer, mens det strategiske arbeidet vil være
å fremme beskyttelsesfaktorer. Fra vårt ståsted er det viktig å understreke at sosial kapital
kan ha både positive og negative konsekvenser. Høy sosial kapital og sterk tilknytning til
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noen sosiale arenaer kan være en viktig beskyttelsesfaktor mot risikoatferd, mens høy sosial kapital og sterkt tilknytning til andre arenaer kan være risikofremmende.
Vi har vist at majoriteten av ungdommene har betydelig sosial kapital knyttet til de ulike
sosiale arenaene. De har en sterk positiv tilknytning til sine foreldre, de har flere og fortrolige venner, de utviser få tegn til problematferd i skolen, de er i stor grad involvert i ulike
organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter, og de er fornøyde med nærmiljøet. Samtidig
er det også noen som faller utenfor. Noen opplever ikke tillit mellom seg selv og foreldrene,
noen har verken faste eller fortrolige venner, noen utviser mange tegn på problematferd på
skolen, noen er ikke involvert verken i organiserte eller uorganiserte sosiale fritidsaktiviteter,
og noen er slettes ikke fornøyd med nærmiljøet. Noen av disse forholdene varierer mellom
kjønnene, noen varierer med alder, og alle varierer fra kommune til kommune.
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7	Oppsummering av del II
I denne delen har vi presentert resultater fra ungdataundersøkelsen i form av enkle og
standardiserte diagrammer. Utgangspunktet for presentasjonen er den ene modellen som
er presentert i den første delen av rapporten (modell 1). Konkret betyr det at resultatene fra
ungdataundersøkelsene er organisert i tråd med denne modellen.
Et viktig formål med modellen er å antyde hvordan de ulike temaene i rapporten henger
sammen med hverandre. Det må her understrekes at modellen kun er ment å gi noen grove
antakelser om hvordan ulike faktorer henger sammen. Det finnes imidlertid mye empirisk
forskning som støtter opp om flere av de relasjonene som modellen antyder. I det praktiske
folkehelsearbeidet er det likevel god grunn til å stille seg kritisk til modellene, både selve
modellen og måten de ulike boksene er definert i rapporten. Om de er til nytte eller bare
provoserer er formålet uansett oppnådd, nemlig å stimulere til refleksjon rundt utforming av
folkehelsepolitikken.
Et annet viktig formål med modellen er at den kan brukes til å diskutere ulike innsatsområder i folkehelsearbeidet. Både modell 1 og modell 2 vil i seg selv kunne være en hjelp i dette
arbeidet. Når vi har organisert resultatene fra Ungdata opp mot de ulike temaene i modellene, er tanken videre at kommunene skal kunne bruke denne statistikken mer målrettet i
folkehelsearbeidet. Da vil det både være aktuelt å trekke inn nasjonal statistikk som ser på
mer generelle trender, og lokal statistikk som svært ofte viser variasjon mellom kommunene.

Hjelpeapparatet

Familie

Risikoadferd

Venner

Trivsel

Skole
Helse

Fritid
Nærmiljø

Kognitive faktorer

Modell 1
Modell 1 betrakter helse og trivsel som overordnede mål for folkehelsearbeidet. Et sentralt
spørsmål i folkehelsearbeidet vil derfor være hva som hemmer eller fremmer helse og trivsel.
Selv om dette vil være individuelt fra person til person, er det likevel mulig å peke på noen
generelle påvirkningsfaktorer. På den ene siden peker analysemodellen på individuelle faktorer som atferd og kognitive faktorer, og på den andre siden på ulike miljøfaktorer (familie,
skole, fritid, nærmiljø og venner). Selv om helse og trivsel er viktige mål i folkehelsearbeidet,
er de ikke de eneste målene.
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Modell 2
Modell 2 peker på et annet viktig mål, nemlig mestring av overgangen til voksenlivet. Manglende mestring vil gjerne komme til uttrykk i form av frafall fra skole, tidlig avhengighet
til offentlige stønader og/eller problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Modell 2
peker også på viktigheten av tidsdimensjonen som innebærer at faktorer tidlig i livet kan
eller vil få virkning først senere og gjerne i ungdomstiden. Modell 2 peker dessuten på de
sosiale forholdenes betydning for ungdoms mulighet til å mestre overgangen til voksenlivet.
Vi kan derfor si at de to modellene utfyller hverandre.
I den videre oppsummeringen har vi presentert hovedresultatene fra de ulike temaene i del II
av rapporten. Oppsummeringen baserer seg på resultatene for alle kommunene som inngår
i undersøkelsen. Den generelle beskrivelsen vil på den ene siden kunne peke på ulike sider
ved ungdoms oppvekstsituasjon som har generell relevans for alle kommuner. På den andre
siden har vi sett at resultatene kan variere forholdsvis mye mellom kommunene. Den generelle
beskrivelsen vil derfor også kunne gi kommunene et grunnlag å sammenligne seg med.
Helse og trivsel
Det finnes ulike forståelser av begrepene helse og sykdom innenfor den tradisjonelle medisinen. Et fellestrekk er imidlertid at helse defineres som fravær av sykdom, og sykdom betraktes igjen som et onde eller forstyrrelser i kropp og sinn (Solli 2007). Fugelli og Ingstad (2001)
har utfordret denne forståelsen når de viser til at de viktigste meningsbærende elementene
i folks helsedefinisjon er trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og energi. Med bakgrunn i
disse to forståelsene har vi i rapporten både tatt for oss ungdoms generelle trivsel og deres
opplevelse av egen fysiske og psykiske helse.
De aller fleste elevene er godt fornøyd med livet generelt, dvs. både foreldrene sine, vennene, skolen, lokalmiljøet og helsen sin. Av i alt sju ulike tema, svarer hele 65 prosent av ungdommene at de er godt fornøyd med 5 til 7 av disse. Videre er det omtrent 20 prosent som
er mellomfornøyd (fornøyd med 3-4 av sju tema). De resterende elevene (15 prosent) er imid-
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lertid mindre fornøyd med de ulike sidene av livet. Det betyr at i en klasse med 27 elever, så
vil statistisk sett fire av elevene være rimelig misfornøyd med livet.
Det er ingen store forskjeller i tilfredsheten mellom elevene på ulike klassetrinn. Unntaket er
8. klassingene som oppgir å være noe mer fornøyd enn elevene på høyere klassetrinn (frem
til og med elever på første trinn i videregående skole). Vi finner også at gutter er en anelse
mer fornøyd enn jentene.
Det er en god del elever som sliter med psykiske plager. Målet på psykiske plager baseres på
et spørrebatteri med åtte ulike spørsmål om elevens sinnstilstand (bl.a. følelsen av ensomhet, ulykkelighet, søvnproblemer o.l.). Det er bare 42 prosent av elevene som oppgir at de
ikke sliter med noen av de åtte temaene i spørrebatteriet. Samtidig er det i underkant av 20
prosent som oppgir at de har 5 eller flere plager (av totalt 8). Selv om psykiske plager – slik
det er operasjonalisert her – ikke nødvendigvis er en diagnose, er det likevel et forholdsvis
høyt tall.
Utbredelsen av psykiske plager øker forholdsvis mye i løpet av ungdomsskolen og i første
klasse på videregående skole. Blant 8. klassingene er det 10 prosent som opplever å ha 5-8
psykiske plager, mens tilsvarende er 25 prosent blant elevene i førsteklasse på videregående. Resultatene viser også at jenter i langt større grad opplever å ha flere psykiske plager
enn gutter.
Ungdata inneholder også spørsmål om fysiske plager. Dette omfatter seks spørsmål om bl.a.
hodepine, magesmerter, nakke- og skulderplager. Resultatene viser at ungdommenes fysiske plager langt på vei følger det samme mønstret som med de psykiske plagene. Det er en
god del som rapporterer om fysiske plager (noe over 40 prosent), men det er bare 15 prosent
som oppgir at de har mange av disse plagene (3 eller flere plager). På samme måte som for
de psykiske plagene, ser vi at omfanget av fysiske plager øker med alderen og at jenter i
større grad enn gutter rapporterer om dette.
Dersom vi skal sammenfatte helsetilstanden til ungdommene som har deltatt i undersøkelsen, er et generelt inntrykk at de aller fleste opplever å ha et godt liv med god fysisk og
psykisk helse. Det er imidlertid en mindre gruppe av elevene som åpenbart har større vanskeligheter, enten med den fysiske eller psykiske helsen eller med livet generelt. Disse utgjør
anslagsvis 15 til 20 prosent av elevmassene. Det er ellers verdt å merke seg at utbredelsen
av både psykiske og fysiske plager øker med ungdommenes alder og at jenter i klart større
grad enn gutter opplever slike plager. Dette mønstret er klart mindre tydelig når det gjelder
elevenes generelle trivsel.
Disse resultatene leder til to sentrale spørsmål i folkehelsearbeidet. Det ene spørsmålet er
hva som er årsaken til at de fleste elevene klarer seg godt, mens et lite mindretall har større
utfordringer med helsen eller livet generelt. Det andre spørsmålet som følger naturlig av det
første, er hva som kan bidra til å avhjelpe disse forskjellene. Svaret på disse spørsmålene er
komplekse og sammensatte. Formålet med modellen omtalt innledningsvis er et forsøk på
en første sortering av ulike faktorer som kan ha relevans.
Poenget med å trekke fram de to helseperspektivene innledningsvis var å peke på at ulik
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tenkning omkring helse kan lede til ulike svar. Det medisinske perspektivet vil gjerne rette
oppmerksomheten mot den enkeltes helseatferd, livsstil og kanskje også ansvar. Det sosialmedisinske perspektivet som Fugelli representerer peker på sin side mot de miljømessige og
strukturelle forutsetningene for helsen, herunder enkeltindividets deltakelse og inkludering i
ulike sosiale arenaer. Satt på spissen kan vi kanskje si at det går en faglig skillelinje mellom
vektleggingen av de miljømessige faktorene til venstre i modellen og de individuelle faktorene (atferd og kognisjon) i midten av modellen.
2

Atferd
Av atferd har vi sett på måltidsvaner, fysisk aktivitet, rusmidler og regelbrudd. Et gjennomgående mønster er at det er en forholdsvis liten gruppe ungdom som har dårlige matvaner,
er lite fysisk aktive og som preges av å ha omfattende regelbrudd. Det er ingen store forskjeller mellom gutter og jenters matvaner eller fysiske aktivitet. Derimot finner vi at gutter i
noe større grad enn jenter begår regelbrudd.
En fjerde type atferd er bruken av rusmidler. I undersøkelsen har vi både sett på bruken av
alkohol og bruken av hasj.
Bruken av hasj har det likhetstrekket med de tre førstnevnte formene for atferd – dvs. matvaner, fysisk aktivitet og regelbrudd – at det er en forholdsvis liten gruppe risikobrukere. I
undersøkelsen ser vi at det bare er 3,6 prosent som oppgir at de har brukt hasj, men andelen
varierer ganske mye med alderen. Blant elever i 8. klasse er det knappe 1 prosent som oppgir
at de har røykt hasj, mens det er i underkant av 10 prosent blant elevene i VG1. For øvrig
finner vi at det er en noe større andel gutter enn jenter som har røykt hasj.
Alkoholbruk skiller seg fra de øvrige atferdsfaktorene ved at utbredelsen øker ganske betydelig i løpet av ungdomstida. På VG1 er det ganske vanlig at ungdom drikker alkohol med
jevne mellomrom. Nesten 30 prosent av elevene på VG1 svarer at de av drikker alkohol nokså
jevnt (1-3 ganger i måneden). Alkoholbruken er med andre ord ganske utbredt, og de fleste
ungdommer vil før eller siden enten drikke selv eller være i sosiale sammenhenger hvor det
drikkes alkohol. Dette til forskjell fra hasj og marihuana som langt færre kommer bort i. Fellestrekkene mellom alkohol og hasj, er imidlertid at utbredelsen øker med alderen. Selv om
hasjbruken er forholdsvis marginal, ser vi at den relative økningen fra 8. klasse til VG1 er vel
så stor som for alkoholbruken.
Dersom vi tar utgangspunkt i modellen og hvilke faktorer som har relevans for ungdoms
trivsel og helse, er det godt dokumentert at både kosthold og fysisk aktivitet har betydning.
Alkoholbruk og bruk av narkotiske stoffer representerer også en betydelig risiko, ikke bare
for helsen, men også for muligheten til å mestre overgangen til voksenlivet. En svakhet ved
analysen er imidlertid at vi måler ungdoms matvaner og ikke kosthold. En annen svakhet ved
resultatene slik de er presentert i rapporten, er at vi ikke vet om det er de samme ungdommene som både har dårlige matvaner, er lite fysisk aktive og er aktive brukere av rusmidler.
Det er rimelig å anta at ungdom som befinner seg i risikosonene på alle disse faktorene, vil
ha betydelig større helsemessige utfordringer enn om det bare dreier seg om én av dem.

2 Se for øvrig Fugelli og Solbakk (2003): Forebyggende selvransakelse. Tidsskr Nor Lægeforen Nr. 12, 2003: 1721-22.
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Kognitive faktorer
Modell 1 inneholder en boks vi har kalt kognitive faktorer. Med dette menes psykiske egenskaper i form av holdninger, oppfatninger eller verdensbilder. Denne typen egenskaper vil
utvilsomt påvirke ungdoms atferd, men samtidig har flere også pekt på at de har en direkte
betydning for helsen. I denne boksen vil vi også plassere individuelle beskyttelsesfaktorer,
dvs. personlige egenskaper som bidrar til mestring av ulike typer risiko. I vår rapport har vi
kun tatt med to forhold som kan tenkes å falle inn under denne boksen, nemlig det vi har
kalt framtidstro og status.
Måleindikatoren mestringstro bygger på spørsmål fra Ungdata som omhandler deres forventninger til ulike sider ved fremtiden. Analysen viser at det er få ungdommer som har liten
grad av framtidstro (ca. 10 prosent), men andelen med liten framtidstro øker med alderen.
Vi finner også antydninger til at jenter har noe lavere framtidstro enn gutter, i det minste
på grunnskolen. Det er imidlertid grunn til å tro at vi med framtidstro i liten grad fanger opp
alle relevante aspekter ved boksen kognitive faktorer, spesielt forhold som kan tenkes å ha
beskyttende virkning.
Den andre faktoren vi har plasser inn under kognitive faktorer er status. Dette omhandler
ungdommenes vurdering av hva som gir status i deres vennemiljø. Resultatene her viser at
det går et skille mellom to former for status. Den ene typen er relatert til ytre egenskaper
som utseende og klær samt det å være god i idrett og god på skolen. Den andre typen status
er relatert til røyking og bruk av rusmidler. En god del ungdom mener at statussymboler som
utseende, klær osv. gir økt status, samtidig som det er svært få som mener at det gir redusert status. Det er mellom 40 og 55 prosent av elevene som oppgir at slike symboler gir økt
status, mens en tilsvarende andel ungdom svarer at det ikke har betydning eller gir redusert
status. Det er svært få som mener at røyking og bruk av rusmidler gir økt status, men det er
en god del som mener det gir redusert status. Men jo eldre ungdommene blir, desto mindre
er andelen som mener at bruk av rusmidler gir redusert status.
Miljøfaktorene
Lengst til venstre i Modell 1 har vi listet opp miljøfaktorene familie, venner, skole, fritid og nærmiljø. Det er godt dokumentert at tilknytning til familien betyr mye for barn og unges oppvekst.
Skolen representerer også en viktig faktor for dannelse, og ikke minst videre for utdanning og
arbeid. På samme måte er det rimelig å anta at både vennerelasjoner, nærmiljøet og fritidsaktiviteter har betydning enten for helsen eller trivselen. I tillegg må vi også ta i betraktning at
målet med folkehelsepolitikken ikke utelukkende dreier seg om helse og velvære, men vel så
mye om ungdoms evne til å mestre ungdomstiden og overgangen til voksenlivet.
Familien
Familiens rolle i å sosialisere og oppdra barn er av stor betydning. I undersøkelsen har vi presentert resultatene fra to typer spørsmål som omhandler ungdommens relasjoner til foreldrene og foreldrenes alkoholregler.
Ungdommenes relasjoner til sine foreldre er gjennomgående svært gode. Totalt oppgir 83
prosent at de har et meget godt tillitsforhold til sine foreldre (5 eller 6 tillitsforhold av 6
mulige). Men det betyr også at en liten gruppe ungdommer har liten eller ingen tillit til egne
foreldre (4 prosent oppgir at de bare har 0 – 2 tillitsrelasjoner av totalt 6 mulige). Dessuten
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finner vi at det gode tillitsforholdet til foreldrene svekkes jo eldre ungdommene blir, og det
svekkes noe mer for gutter enn for jenter.
På spørsmålet om ungdommene får lov til å drikke av sine foreldre viser resultatene at andelen
ungdommer som får lov, øker fra 2 prosent på 8. trinn og opp til 30 prosent blant elevene i VG1.
Sett i lys av at de fleste som går på VG1 er 16 eller 17 år, foregår det i løpet av de aktuelle årene
en utstrakt liberalisering av foreldrenes alkoholregler, før ungdommen i juridisk forstand får lov til
å kjøpe eller bli «skjenket» alkohol. Det er rimelig å anta at dette har betydning for ungdommenes debutalder for bruk av alkohol.
Venner
Det å ha venner betyr mye for ungdommers sosiale relasjoner og identitet. I undersøkelsen
inngår to spørsmål om det å ha venner. Resultatene viser at de aller fleste ungdommene har
venner. I alt 85 til 90 prosent av ungdommen oppgir at de har venner, litt avhengig av hvordan det måles. Det betyr samtidig at vi har en liten gruppe ungdommer som ikke har nære
venner, eller har et løst forhold til andre ungdommer. Det er imidlertid bare 2 prosent som
svarer at de ikke ofte er sammen med jevnaldrende og 1 prosent at de ikke har noen de kan
kalle en venn. Her er det små eller ingen forskjeller mellom gutter og jenter og mellom de
ulike klassetrinnene.
Skole
Skolen er en viktig arena både for læring og sosialisering. Ungdommer med dårlige relasjoner til skolen vil derfor risikere å stille svakere enn andre både i forhold til det sosiale og i
forhold til læring. Med utgangspunkt i et spørrebatteri med fire spørsmål om ulike problematiske relasjoner til skolen, har vi i undersøkelsen utformet en indikator som vi har kalt skoleproblemer. Denne viser at de fleste elevene har et godt forhold til skolen. Det er omtrent 80
prosent av elevene som oppgir at de ikke har hatt noen av de nevnte skoleproblemene. På
den andre siden er det 5 prosent av elevene som svarer at de har 2 eller flere skoleproblemer.
Vi finner også at det blir mer av slike problemer etter hvert som elevene blir eldre. Det er
først og fremst en økt andel skulk som er årsaken til at en større andel i VG1 enn på 8. trinn
opplever skoleproblemer. I tillegg øker også karakterpresset med økende klassetrinn.
Fritid
Barn og unges fritidsarenaer vil også spille en viktig rolle i deres sosialiserings- og læringsprosess. Med fritidsarenaer menes organiserte eller uorganiserte aktiviteter som ungdom
driver på med på fritiden. I denne delen av undersøkelsen har vi presentert resultatene fra
to spørsmål. Det ene dreier seg om deltakelse i organiserte aktiviteter og det andre om hva
ungdommen driver med av uorganiserte fritidsaktiviteter.
Resultatene viser at de aller fleste ungdommer driver på med en eller annen organisert
aktivitet når de begynner på ungdomsskolen. Blant elevene på 8. og 9. trinn er det bare 15
prosent som oppgir at de ikke driver med noen regelmessige organiserte aktiviteter (dvs. 3
ganger eller mer siste måned). Denne andelen øker på 10. trinn og på VG1. Blant elevene på
VG1 er det hele 35 prosent som svarer at de ikke driver med regelmessige organiserte aktiviteter. Det fremgår også av resultatene at jentene i noe større grad faller ut av den organiserte aktiviteten sammenlignet med guttene.
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Det er også mange unge som driver med uorganiserte aktiviteter (bl.a. ute samme med
venner, ute på kafé, kjørt rundt med moped/bil osv.). Godt over halvparten av ungdommene
svarer at de holder på med slike aktiviteter minst to ganger i uka. Andelen øker også etter
hvert som ungdommene blir eldre, noe som sannsynligvis er et resultat av at flere slutter
med organiserte aktiviteter.
Nærmiljø
Den siste miljøfaktoren som er omtalt i rapporten er nærmiljøet. Det er noe mer uklart
hvilken betydning dette har for ungdommenes oppvekst, men det er likevel rimelig å anta at
nærmiljøet spiller en viss rolle. En indikator på ungdommenes vurdering av nærmiljøet, er om
de ville ønske at sine egne barn vokste opp samme sted. Det er 66 prosent av ungdommene
som svarer at de kunne tenke seg at egne barn vokste opp i samme nærmiljø som de selv
bor i. På den andre siden er det 12 prosent som svarer det motsatte (de resterende svarer
verken ja eller nei). Guttene er mer positive til å la egne barn vokse opp i nærmiljøet enn
jenter.
En oppsummering av de ulike miljøfaktorene tyder på at de fleste ungdommene har gode
oppvekstsvilkår, men samtidig er det en mindre gruppe på opp mot 20 prosent som kan
sies å ha utfordringer på en eller flere arenaer. På noen av miljøfaktorene ser vi også
utviklingstrekk som innebærer økt risiko. Et forhold er foreldrenes økende aksept for at ungdom drikker alkohol. Et annet forhold er at andelen ungdom som tilbys hasj øker med alderen. Et tredje forhold er at den organiserte aktiviteten reduseres med økende alder. I noen
grad ser vi også at skoleproblemer er økende med alderen. Det betyr at vi kan snakke om to
trekk ved miljøfaktorene. Det ene er at det er en liten gruppe som har vanskeligheter med å
knytte seg til en eller flere av de sosiale arenaene. Det andre er at enkelte sider ved miljøet
rundt ungdommene innebærer en økende risiko etter hvert som ungdommene blir eldre.
Det er vanskelig å si hvilken betydning dette har. En måte å betrakte det på er at den økende risikoen er en uønsket utvikling mot mer risikofylte omgivelser eller mistilpasning blant
ungdommene til de ulike sosiale arenaene. En annen måte å betrakte det på er at den økende risikoen representerer en naturlig del av det å vokse opp, og at det å mestre vanskelige
omgivelser er en del av oppveksten. Det er imidlertid sikkert at det mindretallet av ungdom
som er utsatt for ulike typer risiko i tidlig alder og på flere områder samtidig, vil ha dårligere
forutsetninger for en god oppvekst og til å mestre overgangen til voksenlivet.
Kommunale variasjoner
Et viktig resultat av undersøkelsen er at det er forholdsvis store variasjoner mellom kommunene i ungdoms helse og trivsel, atferd og miljømessige forhold. Disse variasjonene leder til
et naturlig spørsmål om hvorfor noen kommuner kommer bedre ut enn andre. Dreier dette
seg om demografi, dvs. at noen kommuner i utgangspunktet har innbyggere med høy risiko?
Eller dreier det seg om konsekvenser av urbanisering? Eller kan det være at noen kommuner
er bedre til å skape mestringsarenaer eller gode vilkår for ungdom? I det kommunale folkehelsearbeidet kan det være relevant å lære av disse forskjellene. Noe kan selvfølgelig ha
sammenheng med demografiske eller strukturelle forhold det er vanskelig å gjøre noe med
innenfor folkehelsepolitikken. Samtidig er det grunn til å tro at forskjellene også kan dreie
seg om innretningen av tjenestetilbudet i kommunen og hvordan dette evner å fange opp
risikoutsatt ungdom. Først og fremst vil dette gjelde de tjenestene hvor de fleste eller alle
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barn og unge deltar, dvs. barnehage og skole, men det kan også dreie seg om det øvrige hjelpeapparatet. Vi skal heller ikke se bort i fra at forskjellene kan dreie seg om hvordan kommunen tilrettelegger for fritid og i nærmiljøet.
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Del III ANALYSER
I denne delen har vi presentert fire analyser. Alle analysene tar utgangspunkt i den modellen som ble introdusert innledningsvis. Det betyr at vi med analysene forsøker å gå noe mer
grundig inn i de sammenhengene som modellen antyder.
Mer konkret er formålet med analysene å grave noe dypere i tematikken psykisk helse og
rusproblematikk, to sentrale tema i det lokale folkehelsearbeidet. Analysene har først og
fremst som formål å stimulere til refleksjon rundt de mekanismene som påvirker ungdoms
oppvekst. De har ikke som formål å presentere noen absolutte sannheter om hva som er
årsak til hva og hvordan ulike faktorer i ungdoms oppvekst påvirker hverandre. Tvert imot
er det viktig å påpeke at sammenhenger mellom ulike sosiale fenomen, ikke nødvendigvis
impliserer en årsakssammenheng.
Den første analysen tar sikte på å undersøke hvilke faktorer som har betydning for ungdoms
psykiske plager og generelle trivsel. Et poeng med analysen er å sammenligne de faktorer
som påvirker to sentrale målsettinger i folkehelsearbeidet, nemlig å skape tilfreds ungdom
og bekjempe omfanget av psykiske plager. Denne sammenligningen er interessant fordi de
fleste elever svarer at de trives, mens det kun er et mindretall som opplever å ha omfattende
psykiske plager.
Bakgrunnen for den andre analysen er målet i folkehelsepolitikken om å redusere sosiale
helseforskjeller. Den sosiale ulikheten kommer til uttrykk både når det gjelder dødelighet,
fysisk og psykisk helse. Flere undersøkelser har samtidig vist at det er sosiale forskjeller i
befolkningens helseatferd, både blant barn, ungdom og voksne, herunder bruk av rusmidler.
I denne analysen ønsker vi derfor å undersøke nærmere de sosioøkonomiske forskjellene i
ungdoms bruk av rusmidler.
Den tredje analysen sammenligner hasjrøyking og alkoholbruk blant ungdom. Det er kjent
at alkohol er et akseptert rusmiddel i samfunnet, og i løpet av ungdomstiden og på videregående skole øker alkoholbruken. Vi ser en tilsvarende økning i bruken av hasj, men i langt
mindre skala. Med dette som utgangspunkt sammenligner vi i denne analysen ulike faktorers betydning for ungdoms bruk av hasj med de faktorene som påvirker alkoholbruken. Et
hovedspørsmål er om det er de samme faktorene som gjør seg gjeldende for begge typene
rusbruk, eller er det særskilte forhold som forklarer den mer marginale hasjbruken.
Den fjerde analysen tar utgangspunkt i antakelsen om at noen ungdommers problem med
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å mestre overgangen til voksenlivet, er at ulike risikofaktorer hoper seg opp hos den enkelte. Med utgangspunkt i ulike spørsmål fra ungdataundersøkelsen har vi i denne analysen
forsøkt å måle risikoopphopning. I tillegg har vi også undersøkt om det er en sammenheng
mellom risikoopphopning og omfanget av psykiske plager, samt i hvilken grad hjelpeapparatet i kommunene fanger opp elever med risikoopphopning.
De ulike kapitlene inneholder tekniske analyser som kan fremstå som kompliserte og vanskelige å forstå. Det er imidlertid ikke nødvendig å forstå innholdet i de ulike tabellene for å
forstå resultatene av analysene. For å få med seg problemstillingene og hovedresultatene, er
det tilstrekkelig å lese innledningen og oppsummeringen til hvert av kapitlene.
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8

Ungdoms trivsel og psykiske plager

8.1

Innledning

Ungdataundersøkelsene viser at mange unge rapporterer om psykiske plager, spesielt gjelder
dette blant jentene. I følge Major m.fl. (2011) kan psykiske plager medføre betydelig redusert
funksjonsevne og tap av livskvalitet. Samtidig vet vi at psykiske lidelser er en viktig årsak til frafall
fra videregående skole og en av de viktigste årsakene til sykefravær og uføretrygd, spesielt blant
de yngste. Det faktum at såpass mange skoleelever rapporterer om psykiske plager, har også satt
spørsmålet om årsaken til dette på dagsorden ute i det kommunale folkehelsearbeidet.
Samtidig som vi finner at en stor del opplever å ha
psykiske plager, finner vi også at mange elever trives
godt med livet generelt og skolen spesielt. Det er
rimelig å anta at ungdoms generelle trivsel er et viktig
vilkår for å mestre deltakelse på ulike arenaer som
skole og ulike fritidsarenaer.
Et spørsmål vi vil berøre i dette kapitlet er om psykiske plager og trivsel er to sider av samme sak, og om
det er de samme faktorene som påvirker trivsel som
også har betydning for at noen får psykiske plager.
En annet viktig spørsmål i kapitlet er om trivsel og
psykiske plager skyldes ungdommenes egen atferd,
kognitive trekk hos ungdommene eller de miljømessige betingelsene, dvs. familie, nærmiljø, skole
og fritidsarenaen. Tidligere analyser av Ungdata
har bl.a. forklart omfanget av psykiske plager med
ungdommenes forventningspress til seg selv eller
forventningspress i omgivelsene (Harberg og Hegna
2014). De to spørsmålene nevnt over, har vi belyst
Figur 8.1 Svarfordeling på de avhenved å gjennomføre to analyser av henholdsvis foregige variablene i analysen, psykiske
plager og tilfredshet
komsten av psykiske plager og omfanget av trivsel
hos ungdom. I begge analysemodellene har vi undersøkt betydningen av individuelle kjennetegn (kjønn og alder), ungdommenes atferd, familieforhold, nærmiljø, skole og fritid. Selv om det ikke er mulig å påvise årsakssammenhenger med en
slik analyse, er intensjonen likevel med bakgrunn i resultatene, å drøfte hva som eventuelt kan
påvirke psykiske plager og ungdommens generelle tilfredshet.

8.2

Oversikt over variablene i analysen

Figurene over viser de to avhengige variablene i analysen, psykiske plager og tilfredshet. Vi
ser at andelen elever som ikke har noen form for psykiske plage, er hele 43 prosent. Frekvensen
avtar svakt etter hvert som antall psykiske plager øker. Fordelingen på variabelen trivsel går
motsatt. Her ser vi at andelen som ikke er fornøyd med noen av spørsmålene i spørrebatteriet
er 6 prosent samtidig som frekvensen øker jo flere faktorer elevene er fornøyd med. Det er med
andre ord ungdommens fordeling på disse to faktorene vi ønsker å undersøke nærmere.
3

3 Det opprinnelige spørrebatteriet som variabelen «trivsel» er basert på består opprinnelig av 7 spørsmål, hvorav ett gjelder trivsel på skolen.
Siden tilfredshet med skolemiljøet er en av de uavhengige variablene, er skoletrivsel tatt ut av den avhengige variabelen.
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Tabell 8.1 Beskrivelse av de uavhengige variablene

Bakgrunn

Atferd

Kognitiv
faktorer

Familie

Nærmiljø

Skole

Fritid

Variabelnavn

Variabelbeskrivelse

Gj.snitt

min

max

Kjønn

Kjønn (gutt=1; jente =0)

0,50

0

1

Klassetrinn

8. klassetrinn (1= 8. klasse, ellers 0)
9. klassetrinn (1= 9. klasse, ellers 0)
10. klassetrinn (1= 10. klasse, ellers 0)
1. videregående (1= VG 1, ellers 0)

0,29
0,27
0,28
0,16

0

1

Måltid

Antall måltider som spises daglig (frokost, lunsj, middag) (0=ingen måltider … 3=3 måltider).

1,87

0

3

Fysisk aktivitet

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller
svett? (1=Aldri … 5=minst 3 ganger i uka).

4,35

1

5

Alkoholbruk

Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt
deg tydelig beruset i løpet av det siste året? (1=ingen
ganger … 5=11 ganger eller mer)

1,40

1

5

Regelbrudd

Antall regelbrudd (beregnet) – ikke alkohol (0=ingen
regelbrudd … 21 og flere regelbrudd).

1,67

0

5

Status: rusatferd

Status i vennemiljøet (1): drikke seg beruset, sigarettrøyking og hasjrøyking.

-0,0

-1,1

3,7

Status: ytre trekk

Status i vennemiljøet (2): Bra utseende og moteriktige
klær.

0,0

-3,6

2,1

Økonomi

Familieøkonomi, dårlig (1=dårlig, ellers 0)
Familieøkonomi, middels (1=middels, ellers 0)
Familieøkonomi, god (1=middels, ellers 0)

1,92

1

5

Foreldrerelasjon

Antall dårlige familierelasjoner (1-7)

0,65

0

6

Alkohol-lov

Får lov til å drikke alkohol (Ja=1; nei=0)

0,09

0

1

Nærmiljø

Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det
nærområdet der du selv bor? (1=ja, gjerne; 5=nei, ikke i
det hele tatt)

2,20

1

5

Venn

Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på
og kan betro deg til om alt mulig? (1= ja, helt sikkert;
4=har ingen venn)

1,47

1

4

Skoletrivsel

Trives du på skolen (1= svært dårlig; 2= nokså dårlig; 3=
nokså godt; 4= svært godt)

3,37

1

4

Skoleproblem

Antall former for gjentatte (>= 2 ganger) skoleproblemer (0=ingen, 4=fire former for gjentatt skoleproblem)

0,30

0

4

Karakterpress

Elever som betrakter skolen som å gi status og som er
misfornøyd med karakterene.

0,13

0

1

Org_aktivitet

Organiserte aktiviteter eller møter siste måned
(1=ingen ganger … 4=5 ganger eller oftere)

2,90

1

4

Sosial fritid, ute

Fritid utendørs, bla. kafé, gatekjøkken, kjøpesenter,
gatehjørne, uspesifiserte steder (1=ingen ganger …
4=6 eller flere ganger)

2,55

1

4

Sosial fritid,
hjemme

Fritid hjemme med venner, hos andre eller hos en selv
(1=ingen ganger … 4=6 eller flere ganger)

2,56

1

4

Fritid alene/med
familie

Fritid hjemme med familie/alene (1=ingen ganger …
4=6 eller flere ganger)

3,01

1

4

N (listwise)

Psykiske plager
Trivsel

14 364
14 216

Tabell 8.1 viser de uavhengige variablene som inngår i analysen, dvs. de forholdene vi antar
påvirker forekomsten av psykisk helse og trivsel. Første kolonne viser de seks hovedfaktorene i analysen (individuelle bakgrunnsfaktorer, atferd, familie osv.). Andre kolonne viser
ulike variabler som inngår i de ulike faktorene. Tredje kolonne inneholder en mer fullstendig beskrivelse av variablene eller spørsmålene i Ungdata som variablene bygger på. Fjerde til sjette kolonne viser gjennomsnitts-, minimums- og maksimumsverdien på hver av
variablene.
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I analysene er variabelen klassetrinn kodet om til dummyvariabler, dvs. at hvert klassetrinn
er representert som en egen variabel med verdien 0 eller 1. Fordelingen av elever på de ulike
klassetrinn er 31 prosent i 8. klasse, 26 prosent i 9. klasse, 27 prosent i 10. klasse og 16 prosent fra videregående skole 1. trinn (VG1).
I analysen inngår også to variabler som er ment å måle kognitive trekk ved ungdommene.
Disse måler ungdommens oppfatninger av statusen i egen vennegjeng og måler henholdsvis rusbruk som status (drikke seg beruset, røyke sigaretter og hasj) og ytre utseende som
status (utseende og klær). Bakgrunnen for å ta med disse to variablene er å måle om statuskrav i vennemiljøet kan ha innvirkning på trivsel og psykiske plager. De to variablene er
utarbeidet med bakgrunn i en faktoranalyse.
4

5

Under skolefaktoren har vi også tatt med en variabel som vi har kalt karakterpress. Dette
er en såkalt dummyvariabel som avgrenser en gruppe ungdom som uttrykker at det å være
flink på skolen gir en viss status, samtidig som at de gir uttrykk for å være misfornøyd med
karakterene. Karakterpress slik det måles her er med andre ord, et uttrykk for det å verdsette skolen høyt uten å lykkes.

8.3

Faktorer som har betydning for ungdoms psykiske plager

Vi har nedenfor først analysert hvilke faktorer som kan tenkes å påvirke omfanget av psykiske plager hos ungdom. Analysen inneholder fire modeller. I den første modellen har vi kun
tatt med kjønn og klassetrinn. I den andre modellen har vi i tillegg tatt med et sett atferdsvariabler. Den tredje modellen inneholder i tillegg to kognitive statusvariabler. Til slutt har
vi i den fjerde modellen tatt med alle miljøfaktorene som innbefatter familien, nærmiljøet,
skolen og fritidsarenaen.

4 Ungdommenes oppfatning av statusen i vennemiljøet kan både betraktes som en kognitiv faktor og som et trekk ved nærmiljøet. Dersom
vi betrakter status som et kognitivt trekk, innebærer det at vi tolker svarene som enkeltindividers egne foreststillinger av hva som er status
(egentlig uavhengig av hva som faktisk er tilfelle). Dersom vi betrakter status som en egenskap ved vennemiljøet, må vi derimot tolke svarene
som enkeltindividets beskrivelse av vennemiljøet.
5 Faktoranalyse er en statistisk teknikk som har til formål å redusere mange ulike variabler (spørsmål) til et mer håndterlig sett av dimensjoner.
Utgangspunktet for de to dimensjonene som inngår i denne analysen er et spørrebatteri om ungdommens vurdering av ulike forhold som gir
status i eget vennemiljø. Analysen resulterte i to dimensjoner som inngår i analysen av psykiske plager og trivsel.
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Tabell 8.2 Lineær regresjon av psykiske plager (0-8) blant ungdom
8. klasse til VG1 (b-verdi)
Variabelnavn
Konstant
Bakgrunn

Atferd

Kognitive faktorer

Familie

Kjønn-gutt

Modell 1

Modell 2

Modell 3

1,969 ***

2,522 ***

2, 791 ***

2,516 ***

-1,293 ***

-1,307 ***

-1,287 ***

-1,239 ***

Klassetrinn – 8

-

-

-

-

Klassetrinn – 9

0,554 ***

0,360 ***

0,278 ***

0,236 ***

Klassetrinn – 10

0,972 ***

0,684 ***

0,556 ***

0,497 ***

Klassetrinn – 1VG

1,186 ***

0,730 ***

0,606 ***

0,587 ***

Måltid

-0,416 ***

-0,396 ***

-0,241 ***

Fysisk aktivitet

-0,144 ***

-0,158 ***

-0,022

Alkoholbruk

0,203 ***

0,136 ***

0,143 ***

Regelbrudd

0,480 ***

0,432 ***

0,176 ***

Status: rusatferd

0,210 ***

0,081 ***

Status: utseende

0,239 ***

0,208 ***

Økonomi

0,263 ***

Foreldrerelasjon

0,270 ***

Alkohol-lov
Nærmiljø

Skole

Fritid

Modell 4

-0,107 ***

Nærmiljø

0,119 ***

Venn

0,152 ***

Skoletrivsel

-0,742 ***

Skoleproblem

0,148 ***

Karakterpress

0,558 ***

Org_aktivitet

0,037 *

Fritid-udef.uteaktivitet

0,097 ***

Fritid-venner hjemme

-0,045 *

Fritid-alene hjemme
R(2)

0,274 ***
0,104

0,215

0,230

0,336

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Tabell 8.2 viser resultatene fra regresjonsanalysene av psykiske plager og trivsel. Vi ser at
de fleste variablene i modellen er signifikante
på 0,1%-nivå. Det betyr at det statistisk sett
er sammenheng mellom de fleste uavhengige
variablene og de to avhengige variablene. Siden
vi opererer med et forholdsvis stort datamateriale er det imidlertid slik at selv forholdsvis
svake sammenhenger blir statistisk signifikante. Med andre ord betyr det at alle resultatene
ikke er like substansielt interessante.
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Estimatene i tabellen leses på følgende
måte. For en enhets økning i den uavhengige variabelen, øker (positivt tall)
eller reduseres (negativ tall) verdien på
den avhengige variabelen. F.eks. varierer verdiene på variabelen måltid fra 0-3
måltider som spises daglig. Estimatet
på -0,251 betyr da at men en økning
fra 0 til ett måltid som spises daglig, så
reduseres verdien på skalaen for psykiske plager med 0,251 enheter. Øker
man antall måltider fra 0 til 3, får vi en
reduksjon på omtrent 1 psykisk plage.

Kjønnsforskjeller
I den første modellen i tabell 8.2 (modell 1) inngår kun kjønn og klassetrinn. Her fremgår det som forventet at gutter har klart mindre psykiske plager enn jenter. Estimatet på
-1,293 viser at gutter i gjennomsnitt har omtrent 1,3 færre plager enn jenter (kontrollert for
alderstrinn).
Verken i modell 2, 3 eller 4 ser vi at kjønnsforskjellen forsvinner. Det betyr at den forholdsvis
store forskjellen mellom gutter og jenter i omfanget av psykiske plager ikke kan forklares
med at de har ulik atferd eller at de lever under ulike miljømessige forhold (i det minste slik
det er målt i denne analysen). Det betyr samtidig at disse kjønnsforskjellene må ha andre
forklaringer enn de faktorene som inngår i denne analysen. Dette kan f.eks. dreie seg om
biologiske forhold eller psykologiske forhold. Hartberg og Hegna (2014) viser bl.a. til at jenter
opplever større og andre belastninger i ungdomstiden enn det gutter gjør, f.eks. som følge av
reklame og moteindustri. En nærliggende forklaring er at jenter i ungdomstiden rent biologisk går gjennom en mer sårbar psykologisk fase enn det gutter gjør (Holsen 2009).
Klassetrinn
Den første modellen viser også at omfanget av psykiske plager øker med stigende klassetrinn. I motsetning til kjønn, ser vi at variabelen klassetrinn svekkes i de øvrige modellene,
men spesielt i modell 2. Det betyr at forskjellene i psykiske plager mellom elevene på de
ulike klassetrinnene, delvis kan forklares med deres atferd. Nærmere undersøkelser viser at
den atferden som i første rekke har betydning, er måltidsvaner og i noen grad også tilbøyeligheten til å ruse seg på alkohol. Det betyr med andre ord at en del av økningen i omfanget
av psykiske plager jo eldre man blir, kan forklares ved at atferden endrer seg i form av dårligere måltidsvaner og økende tilbøyelighet til å ruse seg. Det betyr ikke nødvendigvis at
endret atferd er en direkte årsak til at psykiske plager øker i omfang med stigende klassetrinn. Det kan også være slik at det er en annen bakenforliggende faktor som forklarer både
endret atferd og økende psykiske plager.
6

7

I noen grad ser vi også at de kognitive faktorene og miljøfaktorene fanger opp noe av forskjellene i psykiske plager mellom klassetrinnene. Men til tross for dette, forblir økningen i
omfanget av psykiske plager gjennom de fire klassetrinnene uforklart i den siste analysemodellen. Det må derfor være andre forhold enn de vi har tatt med i analysemodellen som kan
forklare hvorfor omfanget av psykiske plager øker med alderen. Dette kan f.eks. dreie seg om
tro på egen mestringsevne (Bandura 1977) eller det som Antonovsky (1987) kaller ”Sense of
Coherence”, noe som også kan tenkes å endre seg i løpet av ungdomstiden.
Atferd
Med atferd tenker vi først og fremst på ungdoms individuelle handlinger i form av matvaner, fysisk aktivitet, bruk av rusmidler etc. Modell 2 viser at det er spesielt to atferdsvariabler som kan relateres til omfanget av psykiske plager, uavhengig av kjønnsforskjeller eller
aldersforskjeller. Den ene er måltidsvaner og den andre regelbrudd. Jo flere måltider som spises regelmessig, desto færre psykiske plager. Videre, jo flere regelbrudd elevene rapporterer
6 De enkelte klassetrinnene inngår i modellen som dummyvariabler, dvs. hvert klassetrinn inngår som en egen variabel. 8. klasse er referansekategorien og koeffisientene for de øvrige klassetrinnene leses da som forskjeller fra 8. klasse. F.eks. ser vi at elever i 10. klasse i snitt har
omtrent én mer psykisk plage enn elevene i 8. klasse.
7 Det er verdt å minne om at vi her forsøker å forklare hvorfor omfanget av psykiske plager øker med stigende klassetrinn, ikke omfanget av
psykiske plager som sådan.
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at de har gjort i løpet av det siste året, desto flere psykiske plager. Vi ser også at alkoholbruk
er assosiert med flere psykiske plager, men denne sammenhengen er ikke like sterk som for
måltidsvaner og regelbrudd.
Selv om vi finner at det er sammenheng mellom atferdsvariablene og psykiske plager, er det
ikke nødvendigvis noen umiddelbar intuitiv årsakssammenheng mellom regelbrudd og lite
regelmessige måltider på den ene siden, og psykiske plager på den andre. Riktignok kan det
tenkes at matvaner og regelbrudd er indikasjoner på en bestemt livsstil som kan ha en virkning på ungdoms psykiske plager. Men det kan like godt være slik at det å ha psykiske plager
er noe som leder til mindre regelmessige måltidsvaner og flere regelbrudd, eller at regelbrudd og matvaner er å betrakte som trekk ved det å ha psykiske plager. Det betyr i så fall
at det vil være andre bakenforliggende forhold som kan forklare hvorfor vi finner en såpass
sterk sammenheng mellom de to atferdsfaktorene og psykiske plager.
I modell 3 og 4 har vi testet for om det kan være kognitive eller miljømessige forhold som
kan forklare sammenhengen mellom atferd og psykisk helse. Vi ser at de to atferdsvariablene måltidsvaner og regelbrudd får klart mindre forklaringskraft når vi kontrollerer for
miljøfaktorene. Det betyr at én eller flere miljøfaktorer sannsynligvis har innvirkning på sammenhengen mellom atferd og omfanget av psykiske plager. Nærmere undersøkelser viser at
de faktorene som ser ut til å påvirke atferdens betydning for de psykiske plagene, er familieforhold (økonomi og foreldrerelasjoner) og skolemiljøet. Resultatene kan med andre ord
forstås dithen at hjemmeforhold og skoletilknytning har innvirkning på atferden som igjen
påvirker omfanget av psykiske plager.
Det er likevel verdt å merke seg at selv om de to atferdsvariablene matvaner og regelbrudd
svekkes når vi kontrollerer for miljøfaktorene, forsvinner ikke hele effekten. Med andre ord
ser det ut til at både måltidsvaner og regelbrudd har en selvstendig betydning for ungdoms
omfang av psykiske plager. Men som nevnt over, er det rimelig å betrakte disse variablene
mer som indikatorer for en bestemt ungdomsatferd som på en eller annen måte kan assosieres med psykiske plager.
Kognitive faktorer
Med kognitive faktorer mener vi her psykologiske trekk i form av oppfatninger eller forståelser hos enkeltindivid. I denne sammenhengen har vi tatt for oss ungdoms oppfatning av
status i eget vennemiljø. Her er det imidlertid viktig å skille mellom status som gjelder bruk
av rusmidler og status som gjelder utseende. Dette fordi fordelingen av svarene på de to
dimensjonene skiller seg vesentlig fra hverandre. Rusmidler som statussymbol varierer i all
hovedsak mellom de som mener at det gir «redusert status» og de som mener at det «verken gir økt eller redusert status». Status som gjelder utseende varierer derimot i all hovedsak mellom de som mener at det «verken gir positiv eller negativ status», og de som mener
det gir «økt status». (Se kapittel 5.2)
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Modell 3 viser at begge de to statusvariablene har en betydning for ungdoms psykiske
plager. Det betyr at ungdommer som mener at bruk av rusmidler gir negativ status, har
færre psykiske plager enn ungdom som mener at det ikke har noen betydning for statusen.
Tilsvarende vil ungdom som opplever at utseende gir økt status, ha flere psykiske plager enn
ungdom i miljøer hvor de er mer likegyldige til utseende som statussymbol.
I modell 4 der vi har inkludert miljøfaktorene, ser vi at betydningen av utseendestatus er
like sterk, mens statusen for rus svekkes betydelig (fra b=0,210 til b=0,081). Selv når vi
kontrollerer for miljøfaktorene, finner vi at altså en forholdsvis sterk sammenheng mellom
utseendestatus og psykiske plager. Dette resultatet støtter dermed opp om antakelsen at
omfanget av psykiske plager skyldes økt press på ungdom, og at dette presset har sammenheng med behovet for å leve opp til bestemte utseendemessige idealer. Som nevnt
reduseres betydningen av russtatus når vi kontrollerer for miljøfaktorene, men russtatus har
fremdeles har en liten betydning for omfanget av psykiske plager.
Miljøfaktorene
Miljøfaktorene innbefatter egenskaper ved ungdommens foreldre, nærmiljøet, skolen og
fritida. En grunnleggende antakelse er at disse arenaene er viktige sosiale arenaer for ungdom, og mistilpasning til en eller flere av dem, kan komme til uttrykk i psykiske plager.
Modell 4 viser at tilpasning til skolen har størst betydning for omfanget av psykiske plager.
Jo bedre skoletrivsel, desto færre psykiske plager. I tillegg ser vi at elever med karakterpress
har flere psykiske plager enn elever uten karakterpress. I noen grad ser vi også at jo flere
skoleproblemer ungdommene har, desto mer psykiske plager.
Figuren til venstre viser antall
forventede psykiske plager hos
en person etter hvor godt elevene
trives på skolen, kontrollert for
de andre faktorer i analysen. Det
fremgår at en person som trives
svært godt på skolen, kun har
1,5 psykiske plager (på en skala
fra 0-8). En person som derimot
trives svært dårlig, forventes å ha
omtrent 4 psykiske plager.
8

Det er vanskelig å si når omfanget
av psykiske plager blir alvorlig,
men sannsynligvis er vi ved en slik
grense når elevene rapporterer
om fire plager. I så fall betyr dette
at skoletilpasning har såpass stor betydning for elevenes psykiske helse at dette alene kan
bidra til at vi nærmer oss en alvorlighetsterskel.
Figur 8.2 Estimerte verdier på antall psykiske plager
etter grad av skoletrivsel (kontrollert for andre variabler i modellen)

8 Det betyr i praksis at den aktuelle personen har gjennomsnittsverdier på alle de andre variablene i analysemodellen.
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En rimelig forklaring på sammenhengen mellom skoletrivsel eller skoleproblemer og psykiske plager er at de psykiske plagene oppstår som en konsekvens av manglende tilknytning
til skolen, både som en sosial arena og en arena for læring. Sammenhengen mellom karakterpress og psykiske plager, tyder på at vi også har å gjøre med en annen type forklaring.
Dette dreier seg om at psykiske plager oppstår som et resultat av et gap mellom forventninger til skolen og hvordan man opplever å leve opp til forventingene.
Analysen viser at egenskaper ved familien også har en stor betydning for ungdommenes
psykiske helse. Dette gjelder både foreldrenes økonomi og ungdommens relasjoner til
foreldrene. Det er rimelig å anta at det er en direkte kobling mellom foreldrerelasjoner og
psykiske plager. Det er vanskeligere å finne en entydig forklaring på sammenhengen mellom
familiens økonomi og psykiske plager. Den enkle forklaringen er at økonomisk knapphet i
seg selv skaper en vedvarende bekymring hos ungdom (Dahl m.fl. 2014). En annen forklaring
kan i følge Bøe m.fl. (2013) være at man i familier med dårlig økonomi (og utdanning) har en
oppdragelse som gjør ungdom mer disponible for psykiske plager, enn i familier med bedre
økonomi.
Tabell 8.2 over viser at det også er to andre miljøfaktorer som ser ut til å ha en viss betydning for omfanget av psykiske plager. Det ene er nærmiljø der begge variablene vi har
benyttet, har en positiv betydning. Det vil si at jo dårligere du opplever at nærmiljøet er, og jo
færre venner du har, desto flere psykiske plager har du. Ingen av disse variablene har imidlertid spesielt stor betydning.
Den andre faktoren er den uorganiserte fritiden. Det fremgår at jo mer man tilbringer fritiden
alene eller bare med familien, desto flere psykiske plager. Her er det imidlertid grunn til å
stille spørsmål ved årsakssammenhengen. Det er nemlig vel så rimelig å anta at ungdom kan
trekke seg tilbake til ensomheten som en konsekvens av psykiske plager, vel så mye som at
ensomhet kan fremme psykiske plager.

8.4

Faktorer som har betydning for ungdoms generelle trivsel

I denne delen har vi på samme måte som med psykiske plager, undersøkt faktorer som kan
tenkes å påvirke ungdoms generelle trivsel. Som for psykisk helse, inneholder analysen av
trivsel fire modeller. I første modell inngår bakgrunnskjennetegn som kjønn og klassetrinn, i
andre modell atferd, i tredje modell kognitive faktorer og i den fjerde modellen miljøforhold
(familien, nærmiljøet, skolen og fritidsarenaen).
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Tabell 8.3 Lineær regresjon av tilfredshet (0-6) blant ungdom 8. klasse til
VG1 (b-verdi)
Variabelnavn

Bakgrunn

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Konstant

5,107 ***

3,678 ***

3,536 ***

3,585 ***

Kjønn-gutt

0,450 ***

0,438 ***

0,435 ***

0,371 ***

Klassetrinn – 9

-0,411 ***

-0,259 ***

-0,197 ***

-0,167 ***

Klassetrinn – 10

-0,645 ***

-0,453 ***

-0,329 ***

-0,248 ***

Klassetrinn – 1VG

-0,602 ***

-0,330 ***

-0,182 ***

-0,122 *

Måltid

0,337 ***

0,316 ***

0,143 ***

Fysisk aktivitet

0,307 ***

0,296 ***

0,126 ***

Alkoholbruk

-0,035 ***

0,023 ***

0,040 *

Regelbrudd

-0,383 ***

-0,341 ***

-0,101 ***

Status: rusatferd

-0,240 ***

-0,084 ***

Status: utseende

-0,051 **

-0,016

Klassetrinn – 8

Atferd

Kognitive faktorer

Familie

Nærmiljø

Skole

Fritid

Økonomi

-0,192 ***

Foreldrerelasjon

-0,272 ***

Alkohol-lov

-0,079

Nærmiljø

-0,304 ***

Venn

-0,251 ***

Skoletrivsel

0,659 ***

Skoleproblem

-0,105 ***

Karakterpress

-0,407 ***

Org_aktivitet

0,051 ***

Fritid-udef.uteaktivitet

-0,026

Fritid-venner hjemme

0,070 ***

Fritid-alene hjemme

-0,082 ***

R(2)

0,027

0,130

0,140

0,290

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Kjønn
Den første modellen viser at gutter er noe mer fornøyd med tilværelsen enn jenter. I snitt viser
modellen at gutter har nesten en halv trivselsfaktor mer enn jenter. Dette endrer seg ikke
vesentlig når vi kontrollerer for atferdsvariablene i modell 2 og de kognitive faktorene i modell 3.
Forskjellene mellom gutter og jenter svekkes imidlertid noe når vi kontrollerer for miljøfaktorene
i modell 4. Det er uansett fremdeles stor trivselsforskjell mellom gutter og jenter selv etter at vi
har kontrollert for atferd og andre miljøfaktorer. Det vil si at gutter er gjennomgående mer fornøyd enn jenter, uavhengig av hva de gjør og hvordan de ulike miljøbetingelsene påvirker dem.
Klassetrinn
Den første modellen viser at elever i 8. klasse er mer fornøyd enn elever på 9. trinn, mens
elevene på 9. trinn er noe mer fornøyd enn elevene på 10. trinn og i VG1. Selv om de fleste
elevene er fornøyd, ser vi likevel at det er en økende misnøye frem til 10. trinn.
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Forskjellen i tilfredshet mellom alderstrinnene svekkes en god del når vi kontrollerer for
atferd (modell 2) og i noen grad når vi kontrollerer for de kognitive faktorene (modell 3) og de
ulike miljøfaktorene (modell 4). Det betyr at forskjellen i tilfredsheten mellom alderstrinnene
først og fremst faller sammen med atferdsendringer på de ulike klassetrinnene. Hvorvidt det
er misnøyen som bidrar til endret atferd, om det er atferden som gjør at man blir mer misfornøyd, eller at dette bare er samtidige prosesser, kan ikke analysen si noe sikkert om.
Atferd
På samme måte som for den psykiske helsen, ser atferdsvariablene ut til å ha en viss betydning for ungdommens trivsel. Det er måltid som har størst betydning, men vi ser også at
regelbrudd og fysisk aktivitet har noe betydning. Jo flere måltider som spises regelmessig,
jo mer fysisk aktiv og jo færre regelbrudd, desto mer fornøyd er ungdommene. Alkoholbruken
har imidlertid ingen betydning for tilfredsheten.
Atferdsfaktorene svekkes forholdsvis mye
når vi kontrollerer for miljøfaktorene. Det
betyr altså at det er miljømessige forhold
som kan forklare en god del av sammenhengen mellom ungdoms atferd og opplevd
trivsel. Det er imidlertid vanskelig å finne
noen bestemt miljøfaktor som har denne
virkningen. Både familiefaktoren (økonomi
og foreldrerelasjoner), nærmiljø og skole
bidrar til å svekke atferdsfaktorenes betydning for trivselen.
Kognitive faktorer
På samme måte som i analysen av psykisk
plager, finner vi her at statusvariabelen
rusatferd har betydning for ungdommenes
trivsel (modell 3). På samme måte som i
analysen av psykiske plager, ser vi at denne svekkes betydelig når vi kontrollerer for
miljøvariablene (modell 4). Til forskjell fra
analysen av psykiske plager, ser vi her at
statusvariabelen utseende har svært liten
betydning for ungdommenes trivsel. Det
betyr at ungdom som opplever et vennemiljø
der utseende betyr mye for statusen, ikke er
noe mer eller mindre fornøyd enn andre. Som
vist i forrige analyse, har de derimot flere
psykiske plager.
Miljøfaktorer
Blant miljøfaktorene er det spesielt nærmiljø, skoletilknytning og foreldrerelasjoner som
har størst betydning for ungdommens trivsel

Figur 8.3 Estimerte antall trivselsfaktorer for
ulike verdier på foreldrerelasjoner, nærmiljø
og skoletrivsel (kontrollert for andre variabler
i modellen).
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(kontrollert for andre variabler i modellen). I tillegg har også vennerelasjoner og foreldrenes
økonomi en viss betydning, men ikke like mye som de førstnevnte variablene.
Det er ikke overraskende at skoletilknytning, foreldrerelasjoner og nærmiljøet har en såpass
stor betydning for ungdommens trivsel. Spesielt de to arenaene familie og skole må betraktes som de grunnleggende miljøene rundt ungdom. Det er noe mer overraskende at fritidsarenaen ikke ser ut til å spille noe spesielt stor rolle, verken om man deltar i organiserte
aktiviteter eller hva man eventuelt bruker tiden til for øvrig. En forklaring kan være at fritidsarenaen er noe ungdom langt på vei velger selv, mens spesielt familien og skolen er noe
ungdom i utgangspunktet ikke velger. At tingene fungerer på de to sistnevnte arenaene, blir
derfor sannsynligvis mer avgjørende for den generelle trivselen.
Figur 8.3 viser forventet generell trivsel blant elevene (antall trivselsfaktorer) etter hvor gode
familierelasjonene er, hvor godt nærmiljøet er og hvor godt man trives på skolen (kontrollert
for andre variabler i modellen). Sammenligner vi to personer som står på hver sin side av
skalaen på variabelen foreldrerelasjoner, ser vi at antall forventede trivselsfaktorer varierer
fra 5,1 (ingen dårlige foreldrerelasjoner) og ned til 3,4 (6 av 6 dårlige foreldrerelasjoner). Vi
ser også at antall trivselsfaktorer varierer ganske mye avhengig av skoletrivselen, men også
etter hvor godt man opplever at nærmiljøet er.

8.5

Sammenligning psykiske plager og trivsel

I denne delen har vi sammenfattet de to foregående analysene ved å sammenligne den relative betydningen av variablene i analysemodellen. Dette har vi gjort ved å bruke den såkalte
standardiserte beta-verdien fra regresjonsmodellen. Disse verdiene varierer fra -1 til 1 og
sier noe om styrken og retningen på sammenhengen mellom forklaringsvariablene på den
ene siden, og psykiske plager og trivsel på den andre. I praksis vil verdiene imidlertid aldri
nærme seg ytterpunktene. Jo høyere søylene er, desto bedre forklaringskraft har den enkelte
variabelen. Hvilken retning søylene går i, forteller om sammenhengen er negativ eller positiv.
Dette må imidlertid ses i sammenheng med hvordan verdiskalaen er på den enkelte variabel.
Standardiseringen betyr at styrken på variablene kan sammenlignes direkte.
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Figur 8.4 Standardiserte betaverdier fra regresjon av psykiske plager og trivsel blant ungdom

Figur 8.4 viser betaverdiene til forklaringsvariablene i modellen for psykiske plager og generell trivsel. Figuren kan oppsummeres i følgende punkter:
• Skoletilknytning – målt i form av skoletrivsel – har størst betydning både når det gjelder
psykiske plager og generell tilfredshet. Jo mer ungdommene trives på skolen, desto mer
fornøyd er de med livet generelt og jo færre psykiske plager har de.
• Egenskaper ved foreldrene har betydning både for psykiske plager og generell tilfredshet,
målt både i form av foreldrerelasjoner og foreldres økonomi. Jo bedre foreldrerelasjoner og
jo bedre økonomi foreldrene har, desto mer fornøyd er ungdommene og jo mindre psykiske
plager har de.
• Nærmiljø har spesielt stor betydning for generell trivsel, men mindre betydning for psykiske plager. Jo mer fornøyd ungdommene er med nærmiljøet, desto mer trives de.
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• Utseendestatus har en positiv betydning for psykiske plager, dvs. at jo viktigere utseende
er som statussymbol, desto flere psykiske plager har ungdommene.
• Atferdsvariablene har noe betydning både for psykiske plager og generell trivsel, men ser
ut til å ha størst betydning for ungdoms psykiske helse. Bl.a. finner vi en klar sammenheng
mellom uregelmessige måltider og omfanget av psykiske plager.
• Fritidsarenaen ser ut til å ha forholdsvis liten betydning både for ungdoms generelle trivsel og omfanget av psykiske plager. Unntaket er de som tilbringer mye av fritiden hjemme
alene eller med foreldre. Blant disse er det en relativt høy forekomst av psykiske plager.

Skoletilknytning
Analysen tyder på at tilpasningen til skolearenaen betyr svært mye for ungdoms generelle
trivsel og psykiske plager. I den grad vi kan snakke om at skolemiljøet er årsaken til trivsel og
helse, betyr det at et godt skolemiljø fremmer ungdommens generelle trivsel, mens manglende skoletilknytning øker faren for psykiske plager. Det betyr samtidig at et dårlig skolemiljø både kan bidra til dårligere trivsel hos de brede ungdomsmassene, men også økt fare
for psykiske plager hos en mindre gruppe ungdommer.
Men hva er det som skaper et godt skolemiljø eller tilknytning til skolen? Undersøkelsen sier
bare at skolen er viktig for trivsel og psykiske plager, ikke hvordan skolen kan oppnå trivsel
eller skape psykiske plager. Her er det viktig å være oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er slik at det er de samme mekanismene som skaper trivsel og psykiske plager. Generelle
trivselstiltak bidrar kanskje til at man oppnår generell trivsel blant de brede elevmassene,
men man når ikke nødvendigvis den smalere gruppen med dårlig tilknytning og psykiske
plager. Tilsvarende kan vi si at en målrettet innsats for å fremme skoletilknytning blant en
smal gruppe med dårlig tilknytning, ikke nødvendigvis bidrar til å fremme trivselen hos den
brede massen. F.eks. kan tiltak for å hindre utfrysing og mobbing bidra til å hindre psykiske
plager hos et fåtall, men det bidrar nødvendigvis ikke til økt trivsel hos flertallet. Tilsvarende
vil trivselstiltak i form av skoleturer, idrettsdager osv. kunne fremme generell trivsel, men vil
neppe ha betydning for de mekanismene som gir psykiske plager hos en mindre gruppe elever. Poenget er at det brede forebyggende arbeidet ikke nødvendigvis er løsningen dersom
det er mye psykiske plager hos elevene, og det målrettede arbeidet er ikke nødvendigvis
løsningen dersom utfordringen er elevenes generelle trivsel.
Foreldre
Det er også et poeng å trekke frem foreldrefaktoren. På samme måte som for skolen, ser
vi at den har en lik betydning både for ungdommenes trivsel og forekomsten av psykiske
plager. Resultatene kan tolkes dithen at gode foreldrerelasjoner gir god trivsel. Siden de aller
fleste har gode foreldrerelasjoner, er det også forståelig at de fleste generelt sett trives
godt. På den andre siden kan analysen også forstås slik at dårlige foreldrerelasjoner øker risikoen for psykiske plager. Men igjen blir spørsmålet om vi snakker om de samme mekanismene. Det er rimelig å anta at psykiske plager kan ha opphav i mer grunnleggende og kanskje
mer langvarige problematiske relasjoner enn de relasjonsproblemene som skaper mistrivsel.
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Nærmiljøet
Resultatene fra analysene tyder på at egenskapene ved nærmiljøet i første rekke har betydning for ungdoms trivsel. Nærmiljøet ser ut til å ha relativt liten betydning for den psykiske helsen. Dette kan tyde på at kvaliteter ved nærmiljøet ikke er av like grunnleggende
betydning for ungdom og deres psykiske helse som det skolen og familien er. Det er også
et vesentlig skille mellom de tre arenaene. Skolen og familien er noe man nødvendigvis må
forholde seg til, mens nærmiljøet er noe man strengt tatt kan velge å ikke forholde seg til.
Fritidsarenaen
Et gjennomgående trekk ved begge analysemodellene er at fritidsarenaen spiller liten rolle
både i forhold til generell trivsel og den psykiske helsen. Verken deltakelse i organiserte aktiviteter eller ulike uorganiserte aktiviteter ser ut til å ha spesielt stor betydning. Resultatene er
noe overraskende siden fritiden gjerne benyttes for å ha sosialt samvær med andre, noe som
vi i det minste skulle forvente påvirket trivselen. Samtidig er det en av variablene som peker
seg ut, nemlig det å tilbringe mye av fritiden alene eller med foreldre. Ungdom som tilbringer
mye tid alene, har også høyere forekomst av psykiske plager. Av dette kan vi kanskje konkludere med at det å ikke være sosial med andre ungdom på fritiden, kan bidra til psykiske plager,
mens det å være sosial – uavhengig av hvordan du er sosial – har mindre betydning både for
trivsel og psykiske plager. Det siste kan også forklares på samme måte som med nærmiljøet,
nemlig at fritidsarenaen i større grad er gjenstand for ungdommenes egne valg. Dette i motsetning til familien og skolen som man i mindre grad har mulighet til å velge. Dersom det er
hold i en slik påstand, er det rimelig å anta at det – for å unngå en mer risikofylt ensom tilværelse – er viktig å tilrettelegge slik at ungdom har mulighet for å velge fritidsarena.
Kognitive faktorer
I undersøkelsen har vi inkludert to typer statusvariabler. Den ene typen er relatert til ytre
egenskaper som utseende og klær. Den andre typen status er relatert til røyking og bruk
av rusmidler. Analysene viser at jo sterkere ungdommene opplever at utseendestatusen er,
desto flere psykiske plager har de. Dette resultatet støtter opp om antakelsen at omfanget
av psykiske plager skyldes økt press på ungdom, og at dette presset har sammenheng med
behovet for å leve opp til bestemte utseendemessige idealer.
Det er naturlig å se dette resultatet i sammenheng med analysen av det vi har kalt karakterpress. På samme måte som status finner vi at ungdommer med karakterpress har mer
psykiske plager enn ungdom som ikke har et slikt press. Denne sammenhengen kan med
andre ord tyde på at psykiske plager oppstår som et resultat av gapet mellom forventninger
til skolen og hvordan man opplever å leve opp til disse forventingene.
Atferd
Analysemodellene viser et mer sammensatt bilde når vi kommer til atferdsfaktoren. Det er
ellers viktig å minne om at betydningen av disse variablene er kontrollert for de øvrige miljøfaktorene i modellen. Det betyr at virkningen vi ser er uavhengig av andre bakenforliggende
forhold som familieforhold, skoletilknytning eller bruk av fritiden. Det vi står igjen med er da
en «rendyrket» effekt av atferd. Det er nærliggende å tolke disse effektene som de valgene
som ungdommen selv tar, og som ikke kan forklares ved andre forhold. Det betyr videre at eget
valg av livsstil faktisk har betydning for trivsel og psykiske plager. Gitt disse forutsetningene,
kan vi trekke ut av analysen at ungdom som slurver med matvaner og har gjort mange regel-
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brudd, også har mer psykiske plager og trives mindre. En del av denne sammenhengen kan
– som nevnt tidligere – forklares ut fra ungdommens miljømessige situasjon, men ikke alt. En
slik konklusjon hviler imidlertid på den forutsetning at vi har med alle relevante miljøforhold i
analysemodellen. Samtidig skal vi heller ikke se bort i fra at årsaksretningen går motsatt vei,
dvs. at mistrivsel og psykiske plager er kilden til atferden og ikke motsatt.
Dersom vi tar for gitt at vi har å gjøre med en reindyrket atferdseffekt, vil implikasjonene av dette være at deler av årsaken til mistrivselen og psykiske plager hos ungdom ligger hos ungdommene selv og deres valg av livsstil. Vi skal imidlertid være forsiktig med å trekke for bastante
konklusjoner siden modellen vår ikke nødvendigvis inneholder all relevant informasjon om ungdommenes sosiale forhold. Resonnementet er imidlertid interessant fordi den berører forholdet
mellom det ansvaret ungdommene selv har, og de miljømessige faktorene de har mindre kontroll
over. Samtidig berører det også spørsmålet om virkemiddelbruk, dvs. om innsatsen skal rettes
mot de miljømessige forholdene rundt ungdommen eller mot å regulere deres atferd.

8.6

Oppsummering

I dette kapitlet har vi undersøkt hvilke faktorer som har betydning for ungdoms trivsel og
omfang av psykiske plager. De faktorene vi har inkludert i analysen er bakgrunnsvariabler
som kjønn og klassetrinn, atferd, familieforhold, skolemiljø, nærmiljø og fritidsaktiviteter.
Langt på vei ser vi at det er de samme faktorene som har betydning for trivsel som for
psykiske plager. Spesielt kan vi trekke fram skolearenaen og foreldrerelasjoner eller foreldreøkonomien. God skoletilknytning synes å fremme trivsel, mens dårlig skoletilknytning ser
ut til å øke omfanget av psykiske plager. De mekanismene ved skolen som resulterer i henholdsvis trivsel og psykiske plager, er ikke nødvendigvis de samme. For å redusere omfanget
av psykiske plager, kreves sannsynligvis mer målrettede virkemidler enn om man ønsker å
bedre trivselen for det brede lag av ungdom. Vi har ikke gått nærmere inn på drøftingen av
dette i denne analysen. I kommunenes folkehelsearbeid er det imidlertid en viktig diskusjon,
ikke minst fordi spørsmålet berører mer strategiske valg mellom de brede helsefremmende
folkehelsetiltakene og de mer smale og målrettede sekundærforebyggende tiltakene.
Vi finner også at nærmiljøet ser ut til å ha stor betydning for ungdoms trivsel, men ikke for
omfanget av psykiske plager. Kvaliteter ved nærmiljøet synes med andre ord ikke å ha like
grunnleggende betydning for ungdom og deres psykiske helse som det skolen og familien
har. En forklaring kan være at skolen og familien er noe ungdom nødvendigvis må forholde seg til, mens nærmiljøet kan man i større grad velge bort. Det å ha utfordringer med de
«obligatoriske» arenaene (familien og skolen) kan dermed få mer alvorlige konsekvenser (i
form av psykiske plager). Samtidig skal vi ikke undervurdere betydningen av nærmiljøet for
ungdoms generelle trivsel. Dette fordi det å skape trivsel dreier seg om de brede masser av
ungdom, mens det å hindre psykiske plager vil omfatte en langt mindre gruppe ungdom.
En tredje miljøfaktor er fritidsarenaen. Noe overraskende finner vi at denne betyr forholdsvis
lite både for ungdommenes generelle trivsel og for psykiske plager. Det vi imidlertid finner
er at det å ikke være sosial på fritiden, innebærer høyere forekomst av psykiske plager. Men
om man driver organisert aktivitet eller bare driver med uorganiserte aktiviteter sammen
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med andre, har liten betydning. Det er først når man faller utenfor det sosiale felleskapet, at
vi ser det kan ha betydning, og da i negativ forstand og i form av psykiske plager.
Samlet sett tyder resultatene på at ungdommenes miljømessige betingelser, spesielt familien og skolen, har stor betydning for deres psykiske helseplager. I lys av at ungdommenes
psykiske plager øker jo dårligere tilknytningen de har til foreldre og skole, er det rimelig å
tolke resultatene dithen at psykiske plager er en konsekvens av marginalisering. Med marginalisering menes da ekskludering eller manglende integrering i viktige sosiale arenaer.
Samtidig har flere pekt på at psykiske plager skyldes at ungdom opplever et økende press,
enten i form av økte ambisjoner eller press fra omgivelsene. I undersøkelsen har vi forsøkt å
måle dette med variablene status og karakterpress. Vi finner at jo mer ungdommene opplever at ytre faktorer som utseende og klær gir status i vennemiljøet, desto flere psykiske
plager har de. Tilsvarende finner vi at ungdom med karakterpress, har flere psykiske plager
enn andre ungdommer. Resultatene støtter derfor opp under antakelsen om at omfanget av
psykiske plager også har bakgrunn i press fra omgivelsene eller at ungdommene selv legger
et forventningspress på seg selv.
Den siste faktoren i analysen er atferd. Analysen viser at ungdoms atferd eller levevis har
betydning både for trivselen og den psykiske helsen. Selv om noe av denne sammenhengen
kan forklares med ungdommenes miljømessige betingelser (familie og skole), står vi fremdeles
igjen med resultater som kan tyde på at ungdoms egne valg – uavhengig av familie, skoletilknytning osv. – kan fremme trivsel og/eller skape grunnlag for psykiske plager. Bl.a. finner vi at
ungdom som mistrives og/eller har psykiske plager, har mindre regelmessig matvaner. De som
mistrives, er også mindre fysisk aktive. Det kan imidlertid være grunn til ikke å legge for mye
vekt på de enkelte resultatene her. Dette fordi både matvaner og fysisk aktivitet sannsynligvis
er indikasjoner på en mer underliggende livsstil. Det viktigste poenget er at vi finner en sammenheng mellom ungdommens atferd og psykiske plager/ trivsel som ikke kan forklares med
ulike miljømessige forhold. Dette kan videre tolkes som at det finnes faktorer som påvirker
ungdoms helse og trivsel, og som har opphav i deres egen atferd og eller egne valg.
Vi skal være forsiktige med å trekke for bastante konklusjoner på bakgrunn av resultatene
vi finner. Dette fordi konklusjonen forutsetter at vi har informasjon om alle miljømessige forhold som kan påvirke atferden, noe vi mest sannsynlig ikke har. Dessuten skal vi heller ikke
se bort i fra at psykiske plager og trivsel faktisk kan være årsaken til risikoatferd, og ikke
motsatt. Resultatene er likevel interessante fordi de leder til spørsmålet om og i hvilken grad
ungdom selv kan ha et ansvar for egen trivsel og helse, eller om det utelukkende er de miljømessige forholdene som bør adresseres. Samtidig berører det også spørsmålet om virkemiddelbruk, dvs. om innsatsen skal rettes mot de miljømessige forholdene rundt ungdommen
eller mot å regulere deres atferd direkte.
En generell konklusjon vi kan trekke ut av analysen er at det er flere forklaringer på ungdoms
psykiske plager og trivsel. Vi finner støtte for at psykiske plager både er en konsekvens av
marginalisering eller manglende tilknytning til viktige arenaer som hjem og skole, at det
skyldes et forventningspress hos ungdommene selv eller i omgivelsene, og at det kan ha
sammenheng med ungdommenes egenvalgte atferd. Det betyr at omfanget av psykiske
plager ikke nødvendigvis har en årsak, men kan ha flere og sammensatte årsaker
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9

Familieøkonomi og ungdoms bruk av alkohol

9.1

Innledning

Et mål med folkehelsepolitikken er å motvirke sosiale helseforskjeller i samfunnet. Dette
fremgår av flere politiske dokumenter de siste årene (bl.a. St.meld. 20 (2006-2007) og Meld.
St. 34 (2012–2013)). Den sosiale ulikheten kommer til uttrykk både når det gjelder dødelighet, fysisk og psykisk helse (Dahl m.fl. 2014). Flere studier har også vist at det er sosiale
forskjeller i befolkningens helseatferd, både blant barn, ungdom og voksne (Mutunga m.fl.
2006, Pavón m.fl. 2010, Samdal m.fl. 2012, Dahl m.fl. 2014). Det er derfor rimelig å anta at
de sosiale helseforskjellene kan ha å gjøre med ulike sosiale gruppers helseatferd eller helserelatert atferd, dvs. fysisk aktivitet, kosthold og bruk av rusmidler etc.
I dette kapitlet ønsker vi å undersøke nærmere sosioøkonomiske forskjeller i ungdoms bruk
av rusmidler. Analysen tar sikte på å belyse to problemstillinger. Den første problemstillingen er om og i hvilken grad det er sosioøkonomiske helseforskjeller i bruk av alkohol blant
ungdom. Resultater fra tidligere undersøkelser spriker. Mens enkelte har påvist at det er en
negativ sammenheng (jo bedre økonomi, mindre alkoholbruk), viser andre til en positiv sammenheng (jo bedre økonomi, jo mer alkoholbruk). Eksempler på undersøkelser som viser til
en negativ sammenheng, er Menville (2009) som tar for seg voksenbefolkningen, og Farmer
og Hanratty (2012) som har undersøkt ungdom. Tilsvarende viser en ungdomsundersøkelse
fra Oslo til en negativ sammenheng mellom familieøkonomi og alkoholbruk, dvs. at jo bedre
økonomi, desto mindre bruk av alkohol. På den andre siden viser Steketee m.fl. (2013) i en
større europeisk ungdomsundersøkelse at familievelstand bidrar til å øke hyppigheten av
alkohol- og marihuanaforbruk blant ungdom.
Den andre problemstillingen er hva som eventuelt kan forklare sosial ulikhet i bruk av alkohol. Familiens økonomi kan tenkes å ha både en direkte og indirekte innvirkning på alkoholbruken. Økonomi vil ha en direkte virkning ved at god økonomi gir lettere tilgang på alkohol.
Men økonomi kan også spille en indirekte rolle ved at den bidrar til å selektere ungdom til
ulike fritidsarenaer eller miljøer som i ulik grad preges av alkoholbruk.
Et alternativ til de økonomiske forklaringsmodellene er at det er bakenforliggende faktorer
som forklarer sammenhengen mellom familieøkonomi og alkoholbruk. En antakelse er at
dette kan dreie seg om at familier med ulik sosioøkonomisk status har ulike normer og holdninger til helseatferd generelt og til alkohol spesielt. Med andre ord antar vi at det finnes en
bakenforliggende kulturell faktor som på den ene siden forklarer ungdoms alkoholbruk og på
den andre siden samvarierer med husholdningsøkonomien.

9.2

Data og metode

Datamaterialet som undersøkelsen baserer seg på er ungdataundersøkelser gjennomført i
47 kommuner på Sør- og Østlandet i perioden 2012-2013. Utvalget utgjør i alt 16 830 ungdom fra 8 trinn til og med 1. trinn på videregående skole.
9

9 Dette omfatter kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.

133

Vi har benyttet flere regresjonsmodeller for å teste ut de to hypotesene. Som avhengig
variabel har vi benyttet et enkelt spørsmål om hvorvidt elevene har drukket noen form for
alkohol. Konkret er spørsmålet formulert på følgende måte: «Hender det at du drikker noen
form for alkohol?». Svaralternativene er: (1) aldri, (2) noen få ganger, (3) av og til, men ikke så
ofte som månedlig, (4) nokså jevnt 1-3 ganger i måneden og (5) hver uke.
Sosio-økonomisk status er målt ved å benytte et spørsmål i undersøkelsen om elevens subjektive opplevelse av familiens økonomi. Dette spørsmålet er formulert slik: «Har familien
din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?» Svarkategoriene er følgende: (1) Vi
har hatt dårlig råd hele tiden, (2) Vi har stort sett hatt dårlig råd, (3) Vi har verken hatt gode
eller dårlig råd, (4) Vi har stort sett hatt god råd og (5) Vi har hatt god råd hele tiden.
Formålet med analysen er for det første å undersøke sammenhengen mellom familiens
økonomi og ungdommens rusbruk, og dernest hvorvidt det er andre faktorer som fritid eller
familieforhold som kan forklare denne sammenhengen. I tillegg kontrollerer vi for bakgrunnskjennetegn som kjønn og klasse samt en variabel som har til formål å måle risikoatferd.
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Tabell 9.1 Beskrivende statistikk for variablene som inngår i analysen.
N =16690 (listwise).
Variabelnavn

Variabelbeskrivelse

Økonomi (Ø)

Familieøkonomi

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? (1=dårlig; 5= god)

4,08

1

5

Bakgrunn (X)

Kjønn

Dummyvariabel - gutt

0,50

0

1

Klasse 8

Dummy -referanse

0,29

0

1

Klasse 9

Dummy

0,27

0

1

Klasse 10

Dummy

0,28

0

1

Klasse 1vg

Dummy

0,16

0

1

Fritid-udef.uteaktivitet

Uorganisert aktivitet – sosiale uteaktiviteter,
antall ganger sist uke (1=ingen ganger; 4=6
eller flere ganger)

2,55

1

4

Fritid-nett/spill

Bruk av internett og spill, antall ganger sist
uke (1=ingen ganger; 4=6 eller flere ganger)

3,81

1

4

Fritid-venner hjemme

Hjemme med venner – sosiale hjemmeaktiviteter, antall ganger sist uke (1=ingen ganger;
4=6 eller flere ganger)

2,56

1

4

Fritid-alene hjemme

Alene/Familieaktivitet – aleneaktiviteter eller
familieaktiviteter, antall ganger sist måned
uke

3,01

1

4

Org_aktivitet

Organiserte aktiviteter eller møter, antall ganger sist måned (1=ingen ganger; 4=5 ganger
eller oftere)

2,9

1

4

Foreldrerelasjon

Antall dårlige foreldrerelasjoner (0=ingen; 6=6
dårlige relasjoner)

1,333

0

6

Alkohol-lov

Får lov til å drikke alkohol (0=nei; 1=ja)

0,091

0

1

Regler-inne

Regler for innetid (0=ja; 1=nei)

0,645

0

1

Regelbrudd

Antall regelbrudd sist år (0=ingen; 12=12
former for regelbrudd)

0,387

0

12

16830

0,140

0,290

Fritid (F1)

Familie (F2)

Atferd (A)

N (listwise)

Gjennomsnitt

Min

Max

Tabell 9.1 viser hvilke variabler som inngår i analysen, variablenes gjennomsnittsverdi og
minimums- og maksimumsverdien.
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9.3

Analyse

I første del av dette avsnittet presenteres beskrivende statistikk for de sentrale variablene
i analysen. Dette gjelder bruk av alkohol og elevenes subjektive opplevelse av foreldrenes
økonomi. I tillegg viser vi den bivariate sammenhengen mellom ungdoms bruk av alkohol
og foreldres økonomi. I den andre delen har vi gjennomført en regresjonsanalyse som viser
hvilken betydning de uavhengige variablene har på ungdommenes alkoholbruk.

9.3.1 Beskrivende statistikk

Figur 9.1 Hender det at du drikker noen form for alkohol? Elever i ungdomsskolen og 1. videregående.

Figur 9.2 Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? Elever i ungdomsskolen og 1.
videregående.

Figur 9.1 viser at det er nesten
halvparten av elevene i undersøkelsen som svarer at de aldri har
drukket alkohol. Videre er det 9
prosent som oppgir at de drikker
nokså jevnt eller oftere. Dersom vi
tar utgangspunktet i at de ulike
kategoriene er kodet fra 1-5 (aldri
= 1 og hver uke = 5), får vi et gjennomsnitt på 1,86. Noe forenklet
betyr det at den typiske ungdommen bare har smakt alkohol noen
få ganger, men som det fremgår av
figuren varierer dette fra ungdom
til ungdom. Spesielt vil alkoholbruken varierer mellom ungdom på de
ulike klassetrinnene.
Figur 9.2 viser elevenes svar på
spørsmålet om familiens økonomiske situasjon. Det framgår her
at en forholdsvis liten andel (5,7
prosent) av elevene oppgir at
familien har hatt dårlig råd. Prosentandelen samsvarer samtidig
med den andelen av befolkningen som faller under mer tradisjonelle mål på lavinntekt (dvs.
lavere inntekt enn 50 prosent av
medianinntekten).

Det kan være grunn til å merke seg
at et slikt subjektivt mål på familiens økonomi kan være forbundet med en del feilkilder. For det første er det rimelig å anta at
ungdom i varierende grad har kjennskap til familiens økonomi. For det andre vil vurderingen
av det å ha god eller dårlig råd, også kunne være påvirket av tilfeldig dagsform eller generell
sinnstilstand (Ringstad 2000).
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Vi finner også i datamaterialet at vurderingen av familiens økonomi varierer mellom de
ulike klassetrinna, dvs. at ungdom på høyere klassetrinn opplever familiens økonomi som
dårligere enn ungdom på lavere trinn. Det er imidlertid grunn til å tro at dette skyldes at
ungdommenes subjektive oppfatninger endres over tid og at det ikke gjenspeiler en objektiv
virkelighet. Dette understreker behovet for å kontrollere for klassetrinn i analysemodellen.

Figur 9.3 Sammenheng mellom familieøkonomi og bruk av alkohol

Figur 9.3 viser at det er en sammenheng mellom familieøkonomi og bruk av alkohol. Blant de
som svarer at familien har hatt god råd hele tiden, er det 54 prosent som oppgir at de aldri
drikker alkohol, mens tilsvarende andel er 30 prosent for de som svarer at de har hatt dårlig
råd hele tiden. Blant elevene som svarer at familien har god råd (stort sett eller hele tiden),
er det omtrent 8 prosent som svarer at de drikker jevnlig, mens tilsvarende hos de med dårligst økonomi er 15 prosent (stort sett dårlig råd) og 28 prosent (dårlig råd hele tiden).

9.3.2 Hva forklarer de økonomiske forskjellene i bruk av alkohol?
I denne delen har vi laget en utvidet analysemodell med flere bakgrunnsfaktorer. Formålet
med dette er ikke primært å studere bakgrunnsvariablenes betydning for alkoholbruken,
men heller om de aktuelle faktorene fanger opp sammenhengen mellom økonomi og rusbruk. Antakelsen er at dette da er bakenforliggende variabler som kan bidra til å forklare
sosiale forskjeller i bruk av alkohol.
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Tabell 9.2 Analyse av faktorer som påvirker ungdoms tilbøyelighet til å
drikke alkohol. OLS-regresjon

(Konstant)
Ø

Familieøkonomi

X

Kjønn_gutt

F1

F2

A

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

2,331

1,667

1,119

0,770

0,817

-0,114***

-0,076***

-0,077***

-0,022**

-0,013

-0,020

-0,013

-0,041***

-0,073***

Klasse 8 (referanse)

-

-

-

-

Klasse 9

0,334***

0,301***

0,256***

0,244***

Klasse 10

0,711***

0,635***

0,534***

0,525***

Klasse 1vg

1,338***

1,210***

0,916***

0,946***

Fritid - udef. uteaktivitet

0,225***

0,165***

0,135***

Fritid - nett/spill

0,110***

0,096***

0,094***

Fritid - venner hjemme

0,087***

0,092***

0,082***

Fritid - alene hjemme

-0,155***

-0,122***

-0,111***

Org_aktivitet

-0,052***

-0,024***

-0,029***

Foreldrerelasjon

0,180***

0,118***

Alkohol-lov

0,971***

0,886***

Regler-inne

0,063***

0,050***

Regelbrudd
R(2)

0,225***
0,010

0,199

0,280

0,385

0,419

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Analysen inneholder fem modeller. I første modell inngår bare familieøkonomi (Ø) som uavhengig variabel. Som vist tidligere, fremgår det her en sammenheng mellom familieøkonomi
og alkoholbruk. Med andre ord, jo bedre økonomi foreldrene har, desto mindre alkoholbruk
har ungdommene.
I modell 2 har vi også tatt med klassetrinn og kjønn (X). Vi ser at dette svekker sammenhengen mellom økonomi og alkoholbruk, noe som mest sannsynlig skyldes at den subjektive
opplevelsen av familiens økonomi endres med alderen. At effekten av økonomi svekkes, har
derfor sannsynligvis en metodisk forklaring, ikke en substansiell.
I den tredje modellen har vi tatt med variabler som viser ungdommenes fritidsaktiviteter
(F1). Antakelsen er at disse variablene svekker effekten av økonomi som følge av at familieøkonomien bestemmer ungdommenes fritidsarena. Resultatene viser at dette ikke er
tilfelle. Påstanden om at sammenhengen mellom økonomi og alkoholbruk skyldes at ungdom selekteres inn på ulike fritidsarenaer hvor de i varierende grad eksponeres for alkohol,
støttes dermed ikke av datamaterialet.
10

10 Koeffisienten for sammenheng mellom økonomi og alkoholbruk er omtrent lik i modell 2 (-0,076) og modell 3 (-0,077).

138

Selv om fritidsaktiviteter ikke påvirker økonomivariabelen, er det likevel interessante resultater
her. Vi ser at tre av fritidsaktivitetene er assosiert positivt med alkoholbruk og to er negativ assosiert. Det er spesielt den uorganiserte aktiviteten som er positivt korrelert med bruk av alkohol, mens
det er aleneaktiviteter som i størst grad er assosiert negativt med alkohol. Det kan tolkes dithen at
ungdom i ulik grad eksponeres for alkohol på ulike fritidsarenaer. Alternativt kan det også tenkes
at vi har å gjøre med en seleksjon, dvs. at de som er tilbøyelige til å bruke alkohol i utgangspunktet selekteres inn mot bestemte fritidsarenaer, mens de som ikke er tilbøyelige til å bruke alkohol
selekteres inn mot andre fritidsarenaer. En slik seleksjon kan enten være selvvalgt eller det kan
være andre faktorer som bidrar til å selektere. Seleksjonsmekanisme – det være seg selvvalg eller
ikke – vil i så fall representere en ukjent bakenforliggende faktor som ikke inngår i analysemodellen.
I den fjerde modellen har vi tatt med familiefaktoren (F2). Denne inneholder spørsmål om
ungdommenes relasjoner til foreldrene og regler i hjemmet (om innetid og alkoholbruk). Vi
ser her at betydningen av økonomi svekkes betydelig når vi kontrollerer for familiefaktoren,
men familiefaktoren fanger likevel ikke opp hele sammenhengen mellom økonomi og alkoholbruk. Resultatene gir derfor støtte til antakelsen om at sammenhengen mellom familieøkonomi og alkoholbruk kan ha bakgrunn i at familier med dårligere råd, har mer liberale
regler, eller dårligere relasjoner til ungdommen. Tilsvarende kan vi si at foreldre i familier
med bedre økonomi, i større grad setter grenser (regler) og har bedre tillitsforhold til sine
ungdommer, noe som igjen har en beskyttende virkning mot alkoholbruk.
11

Den siste modellen inneholder en kontrollvariabel for annen risikoatferd eller regelbrudd (A).
Dette omfatter atferd som tyveri, slåssing og andre ødeleggelser. Selv om vi allerede har forklart det meste av sammenhengen mellom familieøkonomi og alkoholbruk ved hjelp av familiefaktoren, kan vi si at variabelen regelbrudd fanger opp det som er igjen av sammenheng.
Dette fordi det nå ikke lengre er noen signifikant sammenheng mellom familieøkonomi og
alkoholbruk. Dette resultatet kan tolkes dithen at ungdom i familier med dårlig økonomi,
også har en atferd som er nært
knyttet til alkoholbruken. Deler av
sammenhengen mellom økonomi
og alkoholbruk, kan derfor forklares med at ungdoms risikoatferd
varierer med familieøkonomien.
For å illustrere resultatene bedre
har vi i figuren over vist – for hver
av analysemodellene – de estimerte verdiene for alkoholbruk
etter ulik familieøkonomi. Vi ser
Figur 9.4 Estimerte verdier på alkoholbruk (verdier 1-5) at i modell 1 er det en forholdsvis sterk sammenheng mellom
avhengig av ulike verdier på subjektiv oppfatning av
familiens økonomi. Modell 1-5
familieøkonomi og alkoholbruk.
Søylene viser med andre ord den
opprinnelige sammenhengen mellom familieøkonomi og ungdoms alkoholbruk, uten at det
er kontrollert for andre forhold (variabler).
11 Koeffisienten for familieøkonomi reduseres fra -0,077 i modell 3 til -0,022 i modell 4.
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Forskjellene i alkoholbruken mellom ungdom i familier med forskjellig økonomi, er noe redusert i modell 2 der vi kontrollerer for klassetrinn og kjønn. Som vist over, har dette sammenheng med at jo høyere klassetrinn, desto dårligere vurderes familiens økonomi å være. Når
vi samtidig vet at eldre elever drikker mer enn yngre, betyr det at ungdommenes subjektive
feilvurdering av økonomien, bidrar til at vi får en sterkere sammenheng (i modell 1) enn det
som er realiteten.
I modell 3 har vi kontrollert for fritidsarenaene. Som forventet fant vi her at bruken av alkohol varierte mellom ulike fritidsarenaer. Fritiden påvirker imidlertid ikke sammenhengen mellom familieøkonomi og alkoholbruk, dvs. at søylene i modell 3 fremdeles har en bratt kurve
som i modell 2. Uavhengig av om vi kontrollerer for fritidsarenaen, ser vi at den estimerte
verdien for alkoholbruk er på 2,1 for de med dårligst familieøkonomi, mens den er på 1,8 for
de med best økonomi. Som nevnt tidligere, betyr dette at resultatene ikke støtter antakelsen om at sammenhengen mellom økonomi og alkoholbruk skyldes seleksjon av ungdom til
ulike fritidsarenaer der de i ulike grad eksponeres for alkohol.
Modell 4 kontrollerer for foreldrerelasjoner og foreldreregler. Dette ser vi svekker sammenhengen mellom økonomi og alkoholbruk i form av at det blir klart mindre forskjeller i de
estimerte verdiene på alkoholbruk etter familieøkonomi. Dette sannsynliggjør med andre
ord at familierelasjonene er en mellomliggende faktor som forklarer sammenhengen mellom
økonomi og alkoholbruk.
Den samlede tolkningen av analysen gir støtte til antakelsen om at sosiale forskjeller i alkoholbruk har å gjøre med egenskaper ved familien, og ikke de fritidsarenaene ungdom deltar
på. Begge deler har betydning for alkoholbruken, men det er bare familieegenskapene som
kan forklare de sosiale ulikhetene i alkoholbruk. Men hva dreier familieeffekten seg om? I
modellen har vi testet ut en indikator for foreldrerelasjoner og regler. Det er derfor rimelig å
anta at familieeffekten både dreier seg om tillitsforholdet mellom foreldre og ungdom og
det å ha regler for ungdommenes atferd.

9.4

Oppsummering og diskusjon

I denne undersøkelsen har vi tatt for oss to problemstillinger. Den ene problemstillingen er
om og i hvilken grad det er sosioøkonomiske helseforskjeller i alkoholbruk blant ungdom. På
samme måte som i undersøkelsen til Øya (2013) finner vi en negativ sammenheng mellom
familieøkonomi og alkoholbruk blant ungdom. Det betyr at ungdom i familier med god økonomi drikker mindre alkohol enn ungdom fra familier med dårligere økonomi.
Den andre problemstillingen er hva som eventuelt kan forklare de sosioøkonomiske forskjellene i alkoholbruk. Her tar vi utgangspunkt i to mulige forklaringer. Den ene forklaringen
er at familieøkonomien bidrar til at ungdom selekteres inn på ulike fritidsarenaer hvor de
i ulik grad eksponeres for alkohol. Denne forklaringen dreier seg med andre ord om at det
ungdomsmiljøet man er en del av, er det som betyr noe for alkoholbruken. Den andre forklaringen er at de økonomiske forskjellene i alkoholbruk ikke skyldes økonomien i seg selv, men
at familier med lav økonomi har andre holdninger, regler eller tilknytning til ungdommene,
noe som igjen har betydning for alkoholbruken. Forklaringen dreier seg altså om at sammen-
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hengen mellom økonomi og alkoholbruk, skyldes relasjonen mellom ungdommene og deres
foreldre.
Analysen gir en forholdsvis klar støtte til den forklaringen som legger vekt på at sammenhengen mellom økonomi og alkoholbruk skyldes familiære forhold. Det betyr at ungdom
fra familier med dårlig økonomi har svakere relasjoner til foreldrene og i mindre grad regler
å forholde seg til, noe som igjen bidrar til å forklare den negative sammenhengen mellom
familieøkonomi og ungdoms alkoholbruk.
Resultatene gir liten støtte til forklaringen om at sammenhengen skyldes seleksjon mot
ulike fritidsarenaer. Vi finner altså ikke støtte for at ungdom i familier med dårlig økonomi velger fritidsaktiviteter der de i større grad eksponeres for alkohol (indirekte effekt av
økonomi). Alkoholbruken varierer mellom ulike fritidsarenaer, men det er altså ikke slik at de
med dårligst økonomi dominerer innenfor de arenaene med relativt mye alkoholbruk.
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10 Sammenligning av hasjrøyking og alkoholbruk
10.1 Innledning
I denne analysen har vi tatt for oss alkoholbruk og hasjbruk hos ungdom som går på ungdomsskolen og på videregående skole. Det betyr at de aller fleste er under 18 år, og bruk av alkohol og
hasj blant underårige innebærer en viss helserisiko. Det gjelder ikke bare senere rusavhengighet,
men også fungeringsevne, uønsket graviditet, voldsepisoder og andre skader eller ulykker.
Det er kjent at alkohol er et akseptert rusmiddel i samfunnet, og i løpet av ungdomsskolen
og på videregående skole øker utbredelsen av alkohol relativt mye. Vi ser en tilsvarende
økning i bruken av hasj, men i langt mindre skala. Alkoholbruk er med andre ord et utbredt
fenomen blant ungdom, mens hasj er en aktivitet for de få.
Med dette som bakteppe ønsker vi her å undersøke hvilke faktorer som påvirker hasjbruken på
de ulike alderstrinnene sammenlignet med de faktorene som påvirker alkoholbruk. Et hovedspørsmål er om det er de samme faktorene som gjør seg gjeldende for begge typene rusbruk, eller
om det er særskilte forhold som forklarer den mer marginale hasjbruken. I lys av at det er relativt
stor økning i bruken av både alkohol og hasj i løpet av ungdomsskolen og på videregående skole,
er vi også opptatt av om det er de samme faktorene som påvirker bruken av rus på de ulike klassetrinnene. Siden utbredelsen øker såpass mye i løpet av disse årene, er det rimelig å anta at det
kan være andre faktorer som forklarer hvorfor noen starter tidlig og noen seinere.
Analysen er delt inn i fire deler. I den første delen har vi redegjort for datamaterialet og
metoden som benyttes. I andre del presenteres en sammenlignende analyse av faktorer
som påvirker alkohol- og hasjbruk. Tredje og fjerde del undersøker hvilke forhold som påvirker
henholdsvis alkohol- og hasjbruk på ulike klassetrinn.

10.2 Data og metode
Analysen bygger på data fra ungdataundersøkelser gjennomført i 47 kommuner i Buskerud,
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i løpet av 2012 og 2013. I alt inngår 16 800
respondenter i utvalget. I utvalget inngår elever fra både ungdomsskolen og videregående skole, dvs. fra 8. klasse og opp til og med 3. året på videregående. Vi har imidlertid et
begrenset datagrunnlag fra elever i 2. og 3. klasse dels fordi det inkluderer et forholdsvis lite
utvalg og fordi dataene er hentet fra et fåtall av kommunene. Det er derfor rimelig å anta at
dette utvalget ikke er representativt for alle elever på tilsvarende trinn i hele regionen. Vi har
likevel valgt å ta med disse elevene siden vi er spesielt opptatt av rusmidlenes utbredelse
over tid.
For å belyse problemstillingene i undersøkelsen, har vi benyttet oss av logistisk regresjon.
Dette er en analysemetode som benyttes når vi har å gjøre med undersøkelsesfenomen med
to tilstander. Hasjbruk måles med bakgrunn i spørsmålet om respondenten har brukt hasj eller
marihuana i løpet av det siste året. I utgangspunktet er det her fire svarkategorier, men fordi
vi antar at det vesentligste skillet går mellom de som har brukt og de som ikke har brukt, har
vi omkodet variabelen til to verdier, dvs. brukt eller ikke brukt hasj. Vi har gjort en tilsvarende
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omkoding av spørsmålet om alkoholbruk. Spørsmålet er om respondentene har drukket såpass
mye alkohol at de har følt seg beruset. Vi har her valgt å trekke et skille mellom de som svarer
at de har drukket seg beruset ingen eller én gang og de som har drukket seg beruset 2 eller
flere ganger.
Analysene har som formål å måle hvorvidt sannsynligheten for å ha røykt hasj og for å ha
drukket seg beruset mer enn 2 ganger i løpet av siste året, avhenger av ulike bakgrunnskjennetegn. I tillegg til å undersøke hele utvalget av elever, har vi også gjennomført delanalyser
for hvert av klassetrinnene. Formålet med dette er å undersøke om det er ulike faktorer som
kan forklare bruken av rusmidlene på ulike klassetrinn.

Tabell 10.1 Oversikt over uavhengige variabler i analysen
Faktor

Variabel

Variabelbeskrivelse

Bakgrunn

klasse

8. klassetrinn (1= 8. klasse, ellers 0)
9. klassetrinn (1= 9. klasse, ellers 0)
10. klassetrinn (1= 10. klasse, ellers 0)
1. videregående (1= VG 1, ellers 0)
2-3. videregående (1= VG 2 og 3, ellers 0)

0,26
0,26
0,27
0,16
0,05

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Kjønn

Kjønn (gutt=1; jente =0)

0,48

0

1

Kognitiv
faktor

Framtidspessimisme

Antall saker med lav fremtidstro (0=ingen; 1=én sak;
2=2-3 saker)

0,324

0

2

Familie

Familieøkonomi

Familieøkonomi, dårlig (1=dårlig, ellers 0)
Familieøkonomi, middels (1=middels, ellers 0)
Familieøkonomi, god (1=middels, ellers 0)

0,057
0,197
0,746

0
0
0

1
1
1

Foreldrerelasjon

Antall dårlige familierelasjoner (1-7)

0,642

0

6

Alkohol-lov

Får lov til å drikke alkohol (Ja=1; nei=0)

0,120

0

1

Alkoholbruk foreldre

Foreldre med stort alkoholkonsum (Ja=1; nei=0)

0,097

0

1

Skoletrivsel

Trives du på skolen (1= svært dårlig; 2= nokså dårlig; 3=
nokså godt; 4= svært godt)

3,39

1

4

Karakterer

Hvor fornøyd er du med karakterene? (1=ikke fornøyd,
2=passe fornøyd, 3=svært fornøyd)

2,07

1

3

Lekser

Hvor lang tid bruker du per dag på lekser og annet
skolearbeid? (1=aldri/nesten aldri … 7=mer enn 4 timer)

3,18

1

7

Skoleproblemer

Antall former for gjentatte (>= 2 ganger) skoleproblemer (0=ingen, 4=fire former for gjentatt skoleproblem)

0,282

0

4

Nærmiljø

Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærområdet du selv bor i? (Ja=1; Nei/verken eller=0)

0,66

0

1

Venner

… venn som du kan store på …? (1=Ja, helt sikkert; 2=Ja,
det tror jeg; 3=Det tror jeg ikke; 4=Har ingen venn)

1,46

1

4

Organisasjons-deltakelse

Organiserte aktiviteter eller møter siste måned
(1=ingen ganger … 4=5 ganger eller oftere)

2,89

1

4

Sosial fritid, ute

Fritid utendørs, bla. kafé, gatekjøkken, kjøpesenter,
gatehjørne, uspesifiserte steder (1=ingen ganger … 4=6
eller flere ganger)

2,55

1

4

Sosial fritid, hjemme

Fritid hjemme med venner, hos andre eller hos en selv
(1=ingen ganger … 4=6 eller flere ganger)

2,54

1

4

Fritid alene/med
familie

Fritid hjemme med familie/alene (1=ingen ganger …
4=6 eller flere ganger)

3,03

1

4

Skoletilknytning

Oppvekstmiljø

Fritid

N (listwise)

Drukket seg beruset
Brukt hasj

Gjennomsnitt

Min

Max

16798
16796

Tabell 10.1 viser oversikten over de uavhengige variablene i analysen. Disse er delt inn
i følgende 6 faktorer: (1) bakgrunnsvariablene kjønn og klassetrinn, (2) kognitiv faktor
(framtidstro), (3) familie (egenskaper ved familien), (4) skoletilknytning, (5) nærmiljø og (6)
fritidsarenaen.
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Med kognitive faktorer forstår vi her den enkeltes forståelse av seg selv og seg og sin rolle
i en mer helhetlig sosial sammenheng. Det finnes få spørsmål i Ungdata som har til hensikt å måle denne typen kognitive egenskaper. Et av spørrebatteriene som omhandler tro
på fremtiden kan imidlertid ha en viss relevans. Batteriet inneholder fem spørsmål hvorav
vi har plukket ut tre aktuelle. Dette gjelder spørsmål om respondentens tro på om man blir
arbeidsledig, om man får et godt og lykkelig liv og om man tror på en større miljøkatastrofe
i framtiden. De tre variablene er slått sammen til en som måler antall svar med negativt
utfall. Den nye variabelen framtidstro vil da ha verdier fra 0 til 3 der 0 er ingen negative
fremtidsfaktorer og 3 er negativ fremtidstro på alle de tre variablene.
Familiefaktoren består av følgende fire variabler: familieøkonomi, foreldrerelasjoner, alkohol-lov og alkoholbruk hos foreldre. Familieøkonomi er et mål på ungdommenes subjektive
vurdering av foreldrenes økonomi. Variabelen foreldrerelasjoner bygger på summen av svarene på et spørrebatteri bestående av seks spørsmål om ungdommens relasjoner til foreldrene. Verdiene på variabelen tolkes som antall spørsmål med negative relasjoner til foreldrene.
Variabelen alkohol-lov baseres på et enkelt spørsmål fra spørreskjemaet om ungdommene
får lov til å drikke alkohol av foreldrene. Alkoholbruk hos foreldrene bygger på spørsmål om
foreldrenes alkoholbruk. Variabelen måler hvorvidt minst en av foreldrene drikker alkohol
oftere enn en gang i uken.
Faktoren skoletilknytning består av de fire variablene skoletrivsel, karakterer, lekser og
skoleproblemer. Variablene skoletrivsel, karakterer og lekser er basert på enkle spørsmål
om elevene trives på skolen, om de er fornøyd med karakterene sine og tiden de bruker på
lekser. Variabelen skoleproblemer bygger på et spørrebatteri med 4 spørsmål om elevene
har opplevd ulike problemer i tilknytning til skolen. Verdiene på variabelen tolkes som antall
ulike problemer elevene har opplevd mer enn 2 ganger.
Faktoren oppvekstmiljø inneholder variablene nærmiljø og venner. Variabelen nærmiljø er
basert på et spørsmål om elevene vil at egne barn skal vokse opp i sitt eget nærmiljø. Tilsvarende er venner basert på et spørsmål om ungdommen har en venn de kan stole på.
Fritidsarenaen er en faktor som inneholder fire variabler. Den første variabelen er et spørsmål om hvor ofte elevene den siste måneden har vært med på minst én type organisert
fritidsaktivitet. De tre øvrige variablene er hentet fra et spørrebatteri med en rekke spørsmål
om hvor mye tid ungdommen bruker på uorganiserte fritidsaktiviteter. Basert på batteriet
har vi trukket ut tre variabler som måler sosiale uteaktiviteter (gatekjøkken, ute med venner,
kjørt rundt i bil o.l.), sosiale inneaktiviteter (besøkt venner/hatt venner på besøk) og ikke-sosiale hjemmeaktiviteter (alene hjemme eller aktiviteter med foreldre).
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10.3 Sammenlignende analyse av alkohol og hasj
I dette avsnittet har vi sett nærmere på hvilke faktorer som har innvirkning på ungdoms
tilbøyelighet til å drikke seg beruset og røyke hasj. Innledningsvis viser vi med beskrivende
statistikk hvor mange ungdommer som har drukket seg beruset (minst to ganger siste året)
og hvor mange som har røykt hasj eller marihuana (minst en gang siste året). Deretter presenteres to analysemodeller der formålet er å forklare variasjon i ungdommens rusbruk med
bakgrunn i faktorene beskrevet over.

Figur 10.1 Andel ungdommer som svarer at
de har drukket seg beruset i løpet av de siste
12 månedene, fordelt på klassetrinn.

Figur 10.2 Ungdom som svarer at de har
røykt hasj i løpet av de siste 12 månedene.

Figur 10.1 viser hvor stor andel av ungdommene på ulike klassetrinn som svarer at de har
drukket seg beruset mer enn 2 ganger i løpet av de siste 12 månedene. Ikke overraskende
ser vi at det er forholdsvis stor økning med stigende klassetrinn. Blant elevene i 8. klasse er
det 1,7 prosent som svarer at de har drukket seg beruset 2 eller flere ganger. Blant elevene i
VG1 er den tilsvarende andelen økt til 38 prosent og blant elevene i VG2 og 3 til 52 prosent.

12

Figur 10.2 viser andelen som svarer at de har brukt hasj eller marihuana minst en gang i
løpet av de siste 12 månedene. Vi ser at det også her er svært få blant 8. klassingene som
svarer at de har røykt hasj. Av alle elevene i 8. klasse utgjør de kun 0,9 prosent. Samtidig ser
vi at andelen øker relativt mye i de påfølgende klassetrinnene. Blant elevene i VG1 er det i
underkant av 10 prosent som svarer at de har røykt hasj. Andelen elever som svarer at de har
røykt hasj synker i VG2 og VG3, men her må vi ta forbehold om skjevheter i datamaterialet.
13

Grafene over viser strengt tatt at sannsynligheten for å ha drukket seg beruset eller røykt
hasj, øker betydelig med alderen. I analysen nedenfor er vi opptatt av om det også er noen
av de andre faktorene nevnt over, som kan bidra til å forklare hvorfor noen drikker/røyker
hasj og andre ikke. Den første modellen viser sannsynligheten for at elevene har drukket seg
beruset og den andre modellen om de har brukt hasj.

12 Tallene for VG2 og VG3 er usikre på grunn av at utvalget er forholdsvis lite og hentet fra et fåtall kommuner.
13 Nasjonale tall viser at det er en økning fra 2. til 3. klasse fra ca. 8 prosent til 12 prosent.
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Tallene i tabellen er oppgitt som odds (Exp(B)). Den viser om sannsynligheten for å ruse
seg på alkohol eller hasj, øker eller reduseres med en økning på de variablene som fremgår
i tabellen. En odds på 1 innebærer at det ikke er noen sammenheng mellom variablene i
tabellen og rusbruk/hasjbruk. En odds på mer enn 1 sier at sannsynligheten for rusbruk øker,
og en odds på mindre enn 1 sier at sannsynligheten reduseres.

Tabell 10.2 Sannsynlighet for bruk av hasj og vært synlig beruset mer enn
2 ganger siste år. Logistisk regresjon. Exp (B).
Ruset to ganger eller mer
Bakgrunn

Klasse_8 (referanse)

Brukt hasj

-

-

klasse_9

4,109 ***

1,750 **

klasse_10

12,504 ***

3,849 ***

Klasse VG 1

28,703 ***

6,802 ***

Klasse VG 2 og 3

44,676 ***

5,374 ***

Kjønn, gutt

0,683 ***

1,381 ***

Kognitiv faktor

Framtidspessimisme

1,050

1,368 ***

Familie

Familieøkonomi, dårlig

0,986

1,079

Familieøkonomi, middels

0,938

1,150

Familieøkonomi, god (referanse)

-

-

Foreldrerelasjon

1,267 ***

1,346 ***

Alkohol-lov

3,267 ***

1,900 ***

Alkoholbruk foreldre

1,498 ***

1,740 ***

Skoletrivsel

1,061

0,756 ***

Karakterer

0,819 ***

0,705 ***

Lekser

0,807 ***

0,846 ***

Skoleproblemer

1,777 ***

1,553 ***

Nærmiljø

0,881 *

0,713 ***

Venner

0,852 ***

1,029

Organisasjonsdeltakelse

1,007

0,949

Sosial fritid, ute

1,431 ***

1,377 ***

Sosial fritid, hjemme

1,315 ***

1,294 ***

Fritid alene/med familie

0,694 ***

0,814 ***

0,017

0,014

,460

,314

Skole

Oppvekstmiljø

Fritid

Konstant
Nagelkerke
Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%
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Bakgrunn
Som vist i figurene 10.1 og 10.2, fremgår det av tabellen at sannsynligheten for å ha ruset
seg på alkohol og hasj øker med stigende klassetrinn. Økningen i alkoholbruken stiger mye
og jevnt for hvert klassetrinn, mens bruken av hasj avtar fra VG1 til VG2/VG3. Som nevnt
over, er det imidlertid rimelig å anta at dette kan skyldes at vi har et skjevt utvalg av elever
fra VG2 og VG3. Vi har derfor valgt å ikke legge vekt på det sistnevnte resultatet.
Resultatene viser også at gutter og jenter har ulik rusatferd. Jentene har større sannsynlighet for å ha ruset seg på alkohol, mens guttene har større sannsynlighet for å ha røykt hasj.
Disse kjønnsforskjellene er da justert for betydningen av andre egenskaper (i modellen) som
måtte være forskjellig mellom gutter og jenter.
Kognitiv faktor - framtidspessimisme
Framtidspessimisme betraktes her som en mental påvirkningsfaktor eller som en indikasjon
på mental mestringsevne. Det er imidlertid grunn til å være kritisk til om den aktuelle variabelen faktisk måler det vi er ute etter, dvs. kognitiv egenskap som kan ha en beskyttende
virkning eller som representerer en risiko.
Resultatene viser at variabelen framtidspessimisme ser ut til å ha betydning for bruk av
hasj, men ikke for om ungdom har vært beruset på alkohol. De ungdommene som kjennetegnes av fremtidspessimisme drikker seg verken mer eller mindre beruset enn de som ikke har
disse kjennetegnene. Riktignok er det en forskjell i fremtidstroen mellom de som har og ikke
har drukket seg beruset, men denne forskjellen synes primært å ha bakgrunn i ulike familiære forhold.
Sannsynligheten for å røyke hasj er derimot større blant ungdom som kjennetegnes av framtidspessimisme. Det betyr at uavhengig av familiære forhold eller andre faktorer som inngår
i modellen, så ser vi at ungdom som har røykt hasj, har noe lavere fremtidstro enn de som
ikke har røykt hasj. En beregnet sannsynlighet for at en gitt person med positiv framtidstro
har røykt hasj er på 3,7 prosent, mens sannsynligheten er 6,7 prosent for en tilsvarende person med 2-3 former for negativ framtidstro.
Det kan være flere forklaringer på at de som røyker hasj har mindre framtidstro enn andre
som ikke røyker hasj. En forklaring kan være at framtidstro faktisk måler en eller annen
kognitiv mestrings- eller risikofaktor som gjør at enkelte ungdommer er mer tilbøyelige til
å teste ut hasj eller andre narkotisk stoffer. En slik forklaring forutsetter da at noen ungdom vokser opp med større pessimisme enn andre, enten som et produkt av arv eller tidlig
miljøpåvirkning. Det er f.eks. godt dokumentert at omsorgssvikt i tidlig alder kan bidra til
å svekke barns kognitive evner. Men fremtidspessimismen kan også tenkes å ha et genetisk opphav, noe som får støtte i en undersøkelse der hasjrøyking delvis forklares genetisk
(Ystrøm m.fl. 2014).
Forklaringen på sammenhengen kan også være at fremtidspessimisme har årsak i hasjrøyking. Med andre ord kan det tenkes at sammenhengen mellom fremtidstro og hasjrøyking
går motsatt vei. I og med at bruk av hasj øker risikoen for angst og depresjon, er det også
rimelig å anta at bruken av hasj i seg selv er med på å fremme et mer pessimistisk verdens-
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syn. Alternativt kan det tenkes at det er kulturelle trekk ved de ungdomsmiljøene hvor det
brukes hasj, som påvirker ungdommenes holdninger og oppfatninger.
Familie
Egenskapene ved ungdommenes familie måles både i form av familieøkonomi, ungdommens relasjoner til foreldrene, foreldres alkoholbruk (høyt konsum) og regler for alkoholbruk.
Familieøkonomien ser i utgangspunktet ikke ut til å ha noen betydning for ungdoms alkoholrus eller hasjbruk. Nærmere undersøkelser viser imidlertid at det i utgangspunktet finnes
en slik sammenheng, men at denne sammenhengen kan forklares med andre familieegenskaper. Med andre ord er det slik at sammenhengen mellom økonomi og rusbruk, egentlig
har bakgrunn i at foreldre med god økonomi har bedre relasjoner til sine barn, har strengere
regler for bruk av alkohol og har i mindre grad selv et risikofylt alkoholbruk.
Poenget over viser seg ved at både ungdommens foreldrerelasjoner, foreldrenes eget alkoholbruk og reglene for ungdommens bruk av alkohol har betydning for om ungdom ruser seg
og for bruken av hasj. For det første ser vi at jo dårligere ungdommens relasjoner til foreldrene er, desto større er sjansen for at de har drukket seg beruset eller røykt hasj. For det
andre, dersom ungdommen får lov til å drikke av foreldrene, er det større er sjanse for at de
har ruset seg på alkohol og hasj. For det tredje, dersom minst en av foreldrene har et høyt
alkoholbruk, øker sannsynligheten for at ungdommen har drukket seg beruset eller har røykt
hasj.
De ulike familievariablene har noe ulik betydning for henholdsvis alkoholbruk og hasjbruk.
Ungdommenes relasjoner til foreldrene har omtrent lik betydning for bruken av begge typene rus. Foreldrenes alkoholregler har derimot langt større betydning for ungdoms alkoholbruk
enn for hasjbruken, noe som naturlig nok henger sammen med at reglene nettopp gjelder
alkohol. Dersom man ikke har lov til å drikke av foreldrene, vil sannsynligheten for å ha
drukket seg beruset være 14 prosent, mens tilsvarende for en person som får love til å drikke
av foreldrene, er på 35 prosent (alt annet likt). Tilsvarende vil sannsynligheten for å røyke
hasj være henholdsvis 3,8 prosent og 7 for de som ikke får lov og får lov til å drikke alkohol
av foreldrene (alt annet likt). Alkoholreglenes betydning for hasjbruken må da forstås slik at
det er en sammenheng mellom det at foreldrene har en liberalt regelverk og ungdommens
tilbøyelig til å røyke hasj.
Foreldres alkoholbruk har også ulik betydning for alkohol- og hasjbruk. Dersom minst en av
foreldrene har et stort alkoholbruk, øker sannsynligheten relativt sett mer for om ungdommen røyker hasj enn for om de drikker seg beruset. En forklaring på at vi ikke finner like sterk
sammenheng når det gjelder alkohol, kan være at foreldres høye alkoholbruk også kan ha en
motsatt effekt på ungdommen, dvs. at det har en preventiv virkning på barnas alkoholbruk.
Ellers er det rimelig å anta at den relativt sterkere sammenhengen vi finner mellom foreldres
høye alkoholbruk og ungdommens bruk av hasj, kan relateres til en eller annen form for svikt
i foreldrenes omsorgsrolle (manglende oppfølging og støtte, voldsproblematikk etc).
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Skolearenaen
Egenskapene ved skolearenaen er målt ved hjelp av følgende fire variabler: skoletrivsel, hvorvidt elevene er fornøyd med karakterene, hvor mye lekser de gjør og omfang av
skoleproblemer.
Skolerelasjoner har sterk virkning både på ungdoms tilbøyelighet til å ha ruset seg på alkohol og på hasjbruk. Felles for begge rustypene er at skoleproblemer, karakter og lekser har en
betydning. Sammenhengene er listet opp i punktene under:
• Jo mer skoleproblemer, desto mer sannsynlighet for å ruse seg på alkohol/brukt hasj.
• Jo mer tid elevene bruker på lekser, desto mindre sannsynlighet for å ha ruset seg på alkohol/brukt hasj.
• Jo mer forhøyd elevene er med karakterene, desto mindre sannsynlighet for å ha ruset seg
på alkohol/brukt hasj.

Det første punktet kan tolkes dithen at ungdommens skoleproblemer er en indikasjon på
dårlig tilknytning til skolen, noe som medfører økt sannsynlighet for risikoatferd som alkoholbruk eller hasjbruk. Bruk av tid på lekser og det å være fornøyd med karakterene, vil på
samme måte indikere god tilknytning til skolen, noe som gir en redusert sannsynlighet for å
ruse seg/bruke hasj.
Vi skal være forsiktig med å trekke for raske konklusjoner om at egenskaper ved skolearenaen er en direkte årsak til rusbruk. Det resultatene derimot kan tyde på, er at den enkelte
elevs evne til å tilpasse seg skolen eller skolens evne til å håndtere elevene, kan assosieres
med bruken av rusmidler. Det som eventuelt påvirker rusbruken, blir dermed primært relasjonen mellom skolen og eleven, ikke skolen som sådan.
Det er også mulig å forstå resultatene dithen at rusbruk og f.eks. skoleproblemer, er fenomener som opptrer side ved side og som har en annen felles bakenforliggende årsak. Alternativt er det også mulig å tenke seg at årsaken går motsatt vei, f.eks. at rusbruk er årsak til
at man gjør mindre lekser, får dårligere karakterer eller får skoleproblemer. Siden modellen
kontrollerer for en del andre relevante bakenforliggende faktorer, gir resultatene likevel
støtte til at det er problemer i relasjonen mellom skole og elev som øker sannsynligheten for
bruk av rusmidler.
Variabelen generell skoletrivsel ser ut til å ha ulik betydning for hasjbruk og alkoholbruken.
Generell skoletrivsel ser ikke ut til å påvirke alkoholbruken, men derimot hasjbruken. Dette
må forstås i lys av at de aller fleste oppgir å trives på skolen. De som ikke trives på skolen
utgjør en forholdsvis liten gruppe elever, noe som må bety at mistrivsel med skolen er en
indikasjon på at de aktuelle ungdommene enten har spesielle erfaringer med skolen eller
spesielle holdninger til den. Siden skolen samtidig er en såpass viktig arena – både i forhold
til tiden som brukes der og i forhold til elevenes dannelsesprosess – kan resultatene forstås
dithen at mistrivsel med skolen faktisk utgjør en risiko som kan få utslag i mer ekstreme
former for rusatferd (dvs. hasjbruk).
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Oppvekstmiljøet
Oppvekstmiljøet er målt ved hjelp av variablene nærmiljø og venner. Nærmiljø måles indirekte med spørsmålet om ungdommen ønsker at egne barn skal vokse opp i samme nærmiljø
som dem selv. Variabelen venner måles med spørsmålet om ungdommene opplever å ha
venner de kan stole på og betro seg til om alt mulig.
Vi finner at oppvekstmiljø har klar betydning for hasjbruk, og noe mindre betydning for om
ungdommen har drukket seg beruset. Det betyr at jo bedre nærmiljøet oppleves, desto
mindre er sannsynligheten for å bruke hasj. Det vil her være naturlig å tenke at det er sosiale prosesser i nærmiljøet som gjør at ungdom røyker mer hasj der det er et dårlig nærmiljø. Siden vi ikke finner at nærmiljøet har like stor betydning for alkoholbruken, skal vi ikke
se bort i fra at det kan være andre forklaringer også. En vesentlig forskjell mellom hasj og
alkohol, er at hasj er en mer marginal og stigmatisert aktivitet. Det betyr at det ikke nødvendigvis er dårlig nærmiljø som stimulerer til hasjbruk, men at ungdommen selv kan bli stigmatisert som en følge av at man røyker hasj. Slik stigmatisering vil lett føre til økt misnøye
med nærmiljøet blant hasjrøykere. I den grad hasjbruk representerer en motkultur mot det
etablerte, er det også rimelig å anta at dette påvirker hasjrøykernes vurdering av nærmiljøet
sitt. Til sammenligning er alkohol en mer vanlig aktivitet, og det å drikke seg beruset vil ikke
nødvendigvis ha en stigmatiserende virkning eller representere noen motkultur.
Vennerelasjonene har bare betydning for om ungdommen har vært beruset av alkohol, ikke
for hasjbruk. Det innebærer at jo færre nære venner, desto mindre alkoholbruk. Den åpenbare forklaringen er at alkohol er en sosial aktivitet og at man – i det minste i ungdomsalderen – sjeldent drikker alene. Satt på spissen, kan vi si at ensomhet er en beskyttelse mot
å drikke seg beruset i ung alder. Samtidig vil ensomhet kunne ha mange andre uheldige
konsekvenser, bl.a. psykiske plager eller rusproblemer senere i livet.
Fritidsarenaen
Fritidsarenaen har også stor betydning. Jo mer av fritiden som brukes i sosiale sammenhenger – det være seg ute eller hjemme – desto større er sannsynligheten for å bruke hasj/drikke seg beruset. Ikke overraskende finner vi også at det å tilbringe fritiden alene eller med
familien reduserer sannsynligheten for bruk av hasj/være beruset. Dette samsvarer også
med resultatene over, som viser at det å ikke ha venner, også reduserer risikoen for å bruke
hasj/drikke seg beruset.
Noe overraskende finner vi at deltakelse i organisert aktivitet har forholdsvis liten betydning
selv om også disse resultatene er signifikante. Det betyr at det å delta i organisert aktivitet ikke er en mer beskyttende arena enn det andre uorganiserte fritidsarenaer er. Men
dette kan skyldes at alternativet til å delta i organiserte aktiviteter enten er å drive med
sosiale uorganiserte aktiviteter med høy risiko eller aleneaktiviteter med lav risiko. Dersom
alternativet til å være med i organiserte sosiale aktiviteter, er å være med i uorganiserte
aktiviteter, øker risikoen for bruk av alkohol/hasj. Er alternativet derimot å drive med aleneaktiviteter, reduseres risikoen. Denne tolkningen forutsetter imidlertid at vi har med all
relevant informasjon om ungdoms organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det er imidlertid
mulig at analysen inneholder noe grove kategorier, og at en mer finmasket analyse ville gitt
andre eller mer nyanserte resultater.
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Forskjeller mellom alkohol og hasj
En vesentlig forskjell mellom alkohol og hasj er at – til tross for at vi ser en økt bruk av begge
– blir alkohol en mer allmenn aktivitet, mens hasj fremdeles forblir en marginal aktivitet selv
blant de eldste elevene. Analysene viser likevel at det langt på vei er de samme faktorene
som påvirker alkoholbruken som hasjbruken. Det gjelder både forhold i familien, forhold ved
skolen og fritidsaktiviteter. Samtidig finner vi at det er noen forskjeller. Dette er:
• Framtidspessimisme
• Skoletrivsel
• Nærmiljø
Disse resultatene drøftes nærmere nedenfor der vi også trekker inn analysene på de enkelte
klassetrinn.

10.4 Alkoholberuset på ulike klassetrinn
Som vist over, skjer det en forholdsvis stor utvikling i bruken av rusmidler i løpet av ungdomsskolen og videregående skole. Dette gjelder spesielt i forhold til alkoholbruk. Fra å være
en svært marginal aktivitet i 8. klasse, ser vi at det er blitt mer vanlig på slutten av ungdomsskolen og ikke minst på videregående skole. Tabellen under inneholder tre analyser av
faktorer som påvirker ungdoms tilbøyelighet til å drikke seg beruset på alkohol. Den første
modellen omfatter ungdom i 8. og 9. klasse, den andre omfatter elever i 10. klasse og den
tredje elever i VG1.
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Tabell 10.3 Sannsynlighet for at ungdom har ruset seg på alkohol 2 eller
flere ganger i løpet av siste 12 måneder. Logistisk regresjon. Exp (B).
8.-9. kl.

10. kl.

VG1

Bakgrunn
Kjønn, gutt

0,826

0,624 ***

0,676 ***

1,109

1,020

1,094

Familieøkonomi, dårlig

1,487

0,834

0,829

Familieøkonomi, middels

1,231

0,862

0,815

Foreldrerelasjon

1,395 ***

1,353 ***

1,101 *

Alkohol-lov

3,888 ***

3,051 ***

3,222 ***

Alkoholbruk foreldre

1,600 **

1,405 **

1,621 ***

Skoletrivsel

0,931

1,199 *

0,926

Karakterer

0,841

0,773 ***

0,832 *

Lekser

0,796 ***

0,766 ***

0,817 ***

Skoleproblemer

1,772 ***

1,605 ***

1,926 ***

Nærmiljø

0,675 **

0,923

0,963

Venner

0,741 **

0,865 *

0,89

Organisasjonsdeltakelse

1,147 *

0,915 *

1,065

Sosial fritid, ute

1,642 ***

1,521 ***

1,196 **

Sosial fritid, hjemme

1,18 *

1,381 ***

1,348 ***

Fritid alene/med familie

0,734 ***

0,727 ***

0,678 ***

Konstant

0,034

0,156

1,022

Kognisjon
Framtidspessimisme
Familie

Familieøkonomi, god (referanse)

Skole

Oppvekstmiljø

Fritid

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Faktorer med redusert betydning
Det fremgår av tabellen at det er fire variabler som ser ut til å få svekket betydning med
stigende alderstrinn. Dette gjelder betydningen av at:
•
•
•
•

foreldre gir ungdommen lov til å drikke (alkohol-lov)
uorganisert fritid ute med andre (sosial fritid, ute)
foreldrerelasjoner
nærmiljø
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De ungdommene som har lov til å drikke alkohol hjemme, har gjennomgående klart høyere
sannsynlighet for å drikke alkohol enn ungdom som ikke får drikke alkohol hjemme. Dette gjelder på alle klassetrinn. Betydningen av liberale alkoholregler er likevel større blant elever i 8. og
9. trinn enn i 10. trinn og på VG1. Det betyr at liberale alkoholregler generelt øker sannsynligheten for å drikke seg beruset, spesielt når foreldre aksepterer alkoholbruk i lav alder.
Den andre variabelen som får redusert betydning, er bruk av tid til uorganisert fritid ute i
sosiale settinger (på gatekjøkken ol.). Jo tidligere man bruker fritiden til slike aktiviteter,
desto større er sannsynligheten for at man ruser seg på alkohol. Betydningen av typen
fritidsaktivitet avtar noe for 10. klassingene og ennå mer blant elever i VG1. Mye bruk av
fritiden til denne typen aktiviteter representerer med andre ord en viss risiko, men primært
dersom det foregår i tidlig alder.
Å ha dårlige relasjoner til sine foreldre, innebærer i utgangspunktet økt risiko for å drikke
seg beruset på alkohol. Dette gjelder helt frem til og med 10. klasse. På VG1 ser vi imidlertid at betydningen av dårlige foreldrerelasjoner svekkes. Dette kan tolkes dithen at dårlige
foreldrerelasjoner først og fremst representerer en risiko når elevene går på ungdomsskolen.
Årsaken til at betydningen av foreldrerelasjonene svekkes på VG1 kan dels være at ungdommen har blitt mer selvstendig og dels at andre miljøfaktorer – f.eks. vennerelasjoner – får
større betydning for alkoholatferden.
Den fjerde variabelen som ser ut til å svekkes med alderen, er nærmiljø. I utgangspunktet
fant vi en sammenheng mellom nærmiljøet og sannsynligheten for å drikke seg beruset.
I modellen over ser vi at dette gjelder spesielt for elever på 8. og 9. trinn. Sammenhengen
forsvinner imidlertid for elevene på 10. trinn og i VG1. Igjen kan vi forklare dette med at
omgivelsene knyttet til hjemmet har størst betydning for de yngste, men at dette får mindre
betydning når man blir eldre. Generelt kan vi derfor konkludere med at de nære omgivelsene
– her representert ved foreldrerelasjoner og nærmiljøet – først og fremst har betydning for de
yngste ungdommenes alkoholbruk, mens det får mindre betydning etter hvert som ungdommen blir eldre.
Faktorer med økt betydning
Vi har også en variabel som ser ut til å ha økt betydning med stigende klassetrinn. Dette
gjelder bruk av fritid hjemme sammen med andre. I utgangspunktet finner vi en positiv sammenheng mellom bruk av fritiden hjemme og risikoen for å drikke seg beruset. Analysen av
de enkelte klassetrinn viser imidlertid at dette først og fremst gjelder for elever på 10. trinn
og på VG1, og i liten grad blant elevene på 8. og 9. trinn.
Ser vi dette i sammenheng med den uorganiserte fritidsbruken ute, finner vi altså en motsatt tendens. Mens utearenaen får redusert betydning med økende alder, får innearenaen
økt betydning med økende alder. Det er rimelig å forstå disse endringene i lys av at det i takt
med økende alder, både blir mer legitimt å nyte alkohol samtidig som at alkoholbruken blir
mer utbredt blant ungdom. Etter hvert som alkoholen blir mer utbredt – og mer legitim – ser
det ut til at arenaen for alkoholeksponering endrer seg fra å være i utemiljøet til å være i
hjemmemiljøet. Det er rimelig å anta at denne endringen også går hånd i hånd med at det
blir mer legitimt blant foreldrene at ungdommen introduseres for alkohol.
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Andre forhold
Tabell 10.3 viser også et par andre interessante resultater. Det ene er at vi finner resultater
på 10. trinn som ikke fremgår på de øvrige trinnene. Dette gjelder bl.a. at jo dårligere du
trives på skolen, jo større er risikoen for å drikke seg beruset. Tilsvarende ser vi at jo mer misfornøyd med karakterene, desto mindre sannsynlighet for å ha drukket seg beruset. Dersom
vi tolker dette som å ha uforløste skoleambisjoner, kan det bety at jo større uforløste skoleambisjoner, desto mindre sannsynlig for å ha drukket seg beruset. Tilsvarende, jo mindre
uforløste skoleambisjoner, desto større er sannsynligheten for å drikke. Når disse resultatene først og fremst opptrer på 10. trinn, kan det forstås i lys av at elevene er i ferd med å
avslutte grunnskolen og forbereder seg på et nytt skoleløp i videregående skole.
Det andre resultatet er at kjønnsforskjellene varierer mellom klassetrinnene. I utgangspunktet fant vi at gutter har mindre sannsynlighet for å drikke seg beruset enn jenter. Her ser vi
at denne kjønnsforskjellen først gjør seg gjeldende på 10. trinn og i VG1. Blant elevene på 8.
og 9. trinn peker estimatet i samme retning, men her er ikke resultatet signifikant. Hva det
er som skaper denne kjønnsforskjellen etter hvert som omfanget av alkoholbruken øker, er
imidlertid vanskelig å gi noe godt svar på.

10.5 Hasjrøyking på ulike alderstrinn
Selv om hasjbruken er å betrakte som en marginal aktivitet på alle alderstrinnene, er det
som nevnt innledningsvis likevel en relativt stor økning i utbredelsen i løpet av ungdomsskolen og videregående skole. På samme måte som for alkohol, har vi derfor analysert hva som
påvirker hasjbruken på de ulike klassetrinn. Den første modellen omfatter ungdom i 8. og 9.
klasse, den andre omfatter elever i 10. klasse og den tredje modellen elever i VG1.
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Tabell 10.4 Sannsynlighet for at ungdom har røykt hasj i løpet av siste 12
måneder. Logistisk regresjon. Exp (B).
8.-9. kl.

10. kl.

VG1

Bakgrunn
Kjønn, gutt

1,306

1,525 **

1,377 *

1,263

1,286 *

1,531 ***

Familieøkonomi, dårlig

1,334

1,012

0,681

Familieøkonomi, middels

0,910

1,276

1,098

Foreldrerelasjon

1,486 ***

1,376 ***

1,287 ***

Alkohol-lov

4,185 ***

1,622 **

1,706 ***

Alkoholbruk foreldre

1,853 **

1,910 ***

1,58 **

Skoletrivsel

0,564 ***

0,919

0,800

Karakterer

0,992

0,534 ***

0,768 *

Lekser

0,939

0,811 ***

0,816 ***

Skoleproblemer

1,373 ***

1,522 ***

1,742 ***

Nærmiljø

0,826

0,534 ***

0,728 *

Venner

0,830

0,938

1,153

Organisasjonsdeltakelse

1,057

0,933

0,971

Sosial fritid, ute

1,851 ***

1,414 ***

1,199

Sosial fritid, hjemme

1,050

1,163

1,462 ***

Fritid alene/med familie

0,759 *

1,070

0,662 ***

Konstant

0,014

0,040

0,118

Kognisjon
Framtidspessimisme
Familie

Familieøkonomi, god (referanse)

Skole

Oppvekstmiljø

Fritid

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Variabler som har redusert betydning med stigende klassetrinn
Det er fire av variablene i analysen som viser seg å ha redusert betydning med klassetrinn.
Dette er:
•
•
•
•

Regler for alkoholbruk
Uorganiserte fritidsaktiviteter ute
Foreldres alkoholbruk
Foreldrerelasjoner
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Det mest slående resultatet er at betydningen av regler for alkoholbruk, reduseres betydelig fra 8.-9. klasse og til de øvrige klassetrinna. Det betyr at alkoholregler på 8. og 9. klasse
betyr svært mye for om ungdom røyker hasj, og klart mer enn for eldre ungdom.
Betydningen av å tilbringe mye av fritiden ute med uorganiserte aktiviteter, svekkes også
med ungdommenes alder. Etter hvert som ungdommen blir eldre, blir denne aktiviteten også
mer vanlig og aktiviteten blir mindre assosiert med risiko for hasjbruk. Vi kan si at det å
henge rundt på gatehjørner i 8.-9. klasse representerer en klart større risiko med hensyn til å
bruke hasj, enn om man bruker mye av fritiden til dette på VG1.
Vi ser også at foreldrenes alkoholbruk får noe mindre betydning med stigende klassetrinn.
Omfattende bruk av alkohol hos foreldrene innebærer altså en stor risiko for de yngste ungdommene og noe mindre risiko for de eldste ungdommene. Dette kan ha sammenheng med
at ungdommene blir mindre avhengig av foreldrene jo eldre de blir, og/eller at de opparbeider seg beskyttende ressurser på andre arenaer.
Ungdommens relasjoner til foreldrene (foreldrerelasjoner) får også mindre betydning jo
eldre ungdommene er. Dette resultatet underbygger således tolkningen over om at f amilien
og foreldrene får redusert sin betydning som risikoarena, desto eldre ungdommene blir.
Samtidig er det fremdeles på VG1 slik at ungdom med dårlig foreldrerelasjoner har høyere sannsynlighet for å røyke hasj, men sannsynligheten er mindre enn om det er dårlige
relasjonene allerede i 8. eller 9. klasse.
Variabler som har økt betydning med stigende alder
Det er tre variabler som øker i betydning med stigende alder. Dette er:
• Uorganisert fritid inne (med venner)
• Skoleproblemer
• Fremtidspessimisme
Det å bruke mye av fritiden med andre venner hjemme, øker risikoen for bruk av hasj jo eldre
ungdommene blir. Med andre ord, dersom vennegjengen bruker mye av fritiden hjemme hos
hverandre i 8. og 9. klasse, har det ingen betydning for om man røyker hasj eller ikke. Hvis de
derimot bruker mye tid på dette i VG1, øker sannsynligheten for å røyke hasj (alt annet likt).
Dette dreier seg sannsynligvis om at hasjbruk er noe man gjør i «de lukkede rom», ikke det
at hjemmearenaen i seg selv representerer noen risiko.
Det er også slik at betydningen av skoleproblemer øker med stigende klassetrinn. Det betyr
at skoleproblemene bidrar til større risiko for hasjbruk blant de eldste ungdommene sammenlignet med de yngste ungdommene. En tolking av dette kan være at det er vedvarende
skoleproblemer som bidrar til at eldre ungdom i større grad søker seg til hasjmiljøer. Alternativt kan det tenkes at ungdom med skoleproblemer lettere blir eksponert for hasj etter hvert
som utbredelsen øker.
Et av de interessante resultatene fra analysen er at fremtidspessimisme ser ut til å ha
økende betydning for hasjbruken etter hvert som ungdom blir eldre. Det er vanskelig å gi noe
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god forklaring på dette resultatet. På samme måte som for skoleproblemer, kan det enten
dreie seg om at det er en konsekvens av vedvarende pessimisme eller at personer med disse
egenskapene i større grad blir eksponert for hasj når hasjen får en viss utbredelse.

10.6 Oppsummering
Dette kapitlet omhandler ungdoms bruk av alkohol og hasj. Formålet har vært å undersøke
hvilke faktorer som påvirker bruken av disse rusmidlene, og hvorvidt det er de samme faktorene som påvirker bruken av alkohol og hasj. Felles for alkohol og hasj er at økningen i bruk
av de to rusmidlene er relativt stor i løpet av den perioden vi her har studert, dvs. elever fra
8. klasse og frem til og med første klasse på videregående skole. Andelen elever som har
drukket seg beruset øker fra under 2 prosent i 8. klasse til opp mot 40 prosent i førsteklasse
på videregående. Andelen elever som har røykt hasj, øker fra i underkant av 1 prosent i 8.
klasse til opp mot 10 prosent i førsteklasse på videregående. Det betyr imidlertid også at en
vesentlig forskjell mellom alkohol og hasj er at alkohol blir langt mer utbedt og akseptert i
samfunnet, mens bruken av hasj forblir en aktivitet for de få.
Faktorer som har betydning for bruk av både hasj og alkohol
Hovedresultatene fra undersøkelsen kan oppsummeres i tre punkter. For det første finner
vi at dårlige familierelasjoner, liberale alkoholregler og foreldres alkoholbruk er egenskaper
ved familien som øker sannsynligheten for at ungdom bruker hasj og alkohol. For det andre,
jo flere skoleproblemer ungdommen har, desto større er sannsynligheten for å drikke seg
beruset eller bruke hasj. For det tredje finner vi – kanskje ikke så overraskende – at jo mer av
fritiden som går med til uorganiserte sosiale aktiviteter, desto større er sannsynligheten for
å bruke alkohol og hasj. Tilsvarende finner vi at jo mer av fritiden ungdom bruker alene hjemme, desto mindre sannsynlig er det at de bruker alkohol eller hasj.
Påvirkningsfaktorer på ulike klassetrinn
Som nevnt innledningsvis er det en forholdsvis stor økning i utbredelsen av både alkohol og
hasj i løpet av ungdomstiden. Det som påvirker ungdoms bruk av alkohol eller hasj i 8. og 9.
klasse, er derfor ikke nødvendigvis det samme som påvirker bruken senere når rusmidlene
har fått en større utbredelse. I undersøkelsen har vi derfor også sammenlignet hvilke faktorer som påvirker bruken av alkohol og hasj på de ulike klassetrinnene.
En generell konklusjon vi kan trekke på bakgrunn av analysene, er at betydningen av de
forholdene som påvirker ungdoms bruk av rusmidler, varierer med klassetrinnene. Det betyr
f.eks. at bestemte familiære forhold kan representere en betydelig risiko for at ungdom bruker rusmidler i 8. eller 9. klasse, men i mindre grad for elever på videregående skole. Det er
altså ikke slik at en miljøfaktor nødvendigvis representerer en risiko uansett klassetrinn.
Det at påvirkningsfaktorene har ulik betydning på ulike klassetrinn, kan forstås på to måter.
For det første gjennomgår ungdom en modningsprosess og det er rimelig å anta at elever
i 8. eller 9. klasse vil være mer sårbare og mindre selvstendige enn elever på videregående
skole. Det er også rimelig å anta at ungdom i 8. og 9. klasse er mer avhengig av familien som
en grunnleggende sosial arena sammenlignet med elever på videregående. Med andre ord
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har påvirkningsfaktorene ulik innvirkning fordi ungdom påvirkes på forskjellig måte på ulike
alderstrinn.
For det andre er rusmidlenes utbredelse i ungdomsmiljøene langt mindre blant ungdom i 8.
og 9. klasse enn blant elever på videregående skole. Utbredelsen av alkohol eller hasj vil derfor i seg selv kunne representer en selvforsterkende påvirkningsfaktor blant eldre ungdom,
et forhold som også vil svekke betydningen av andre faktorer. Kort sagt, alminneliggjøringen
av rusmidler innebærer at det blir mer tilfeldig hvem som bruker og ikke bruker rusmidler, og
det blir derfor vanskeligere å finne faktorer som skiller brukerne fra ikke-brukerne. Blant de
yngre ungdommene der bruken av alkohol eller hasj er svært uvanlig, vil tilsvarende gruppeeffekter i liten grad være til stede, og det er ikke like tilfeldig hvem som bruker rusmidler.
Foreldrefaktoren
Analysene viser at foreldrene – dvs. foreldrerelasjoner og alkoholregler – har stor betydning for
om ungdom ruser seg på alkohol eller bruker hasj. Samtidig avtar denne effekten jo eldre ungdommene blir. Dette gjelder både for bruken av alkohol og for bruken av hasj. Med andre ord
har familien en klart større betydning når ungdommene er mindre selvstendige og alkoholbruken er lite utbredt. Som antydet over kan dette ha to forklaringer. Den ene forklaringen er at
eldre ungdom er mer selvstendige og påvirkes i mindre grad av deres relasjoner til foreldrene
eller foreldrenes regler. Den andre forklaringen dreier seg om at ungdom i større grad sosialiseres inn i miljøer hvor rusmidler er mer utbredt, uavhengig av hva slags familiær bakgrunn de
har. I praksis betyr dette f.eks. at eldre ungdom vil være mer tilbøyelig til å bruke rusmidler, til
tross for gode relasjoner til sine foreldre og strenge alkoholregler. Motsatt kan vi også tenke
oss ungdom med dårligere familiære forutsetninger, som følge av en selvstendighetsprosess,
vil unngå alkoholbruk. Det må imidlertid understrekes at foreldre også har en betydning for de
eldste ungdommene, men som nevnt, i mindre grad enn for de yngste ungdommene.
Et unntak fra det generelle mønsteret omtalt over, er betydningen av foreldrenes alkoholbruk. Dersom ungdommen har foreldre med stort alkoholforbruk, har dette stor betydning på
ungdommenes eget bruk av alkohol (men ikke hasjbruk) uavhengig av alder. Dette er dermed
en egenskap ved familien det er vanskeligere for eldre ungdommer «å slippe unna».
Skolefaktoren
Vi finner ikke at betydningen av skolemiljøet endrer seg med alderen slik som foreldrefaktoren. Både skoleproblemer og lekselesing har betydning for bruken av både alkohol og hasj på
alle klassetrinn.
En forklaring på at vi ikke finner tilsvarende svekket effekt av skolefaktoren, slik vi fant med
familiefaktoren, dreier seg sannsynligvis om at skolen representerer en viktig sosial arena
på alle alderstrinn. Når vi pekte på at familien får en mindre rolle som følge av at ungdom blir
mer selvstendige, er det sannsynligvis slik at skolen som sosial arena får større betydning.
Ungdom som ikke inkluderes i eller tilpasser seg de sosiale relasjoner på skolen, vil dermed
ha en økt risiko uansett alder.
En forklaring på at lekselesing har en konstant betydning på alle alderstrinn, kan være at vi
med denne variabelen faktisk måler en mer grunnleggende personlig egenskap som i mindre grad lar seg påvirke av selvstendighetsprosesser eller sosialiseringsprosesser. Dersom
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lekselesing er et mål på mer grunnleggende ambisjoner hos enkelte ungdommer, er det også
rimelig at dette har en beskyttende virkning på alle alderstrinn.
Oppvekstmiljøet
Resultatene viser at ungdommenes oppvekstmiljø får redusert betydning for alkoholbruken
etter hvert som ungdommene blir eldre. De som opplever å ha et godt nærmiljø og gode
venner, har i utgangspunktet klart mindre sannsynlighet for å drikke seg beruset på alkohol.
Dette gjelder imidlertid bare for de yngste ungdommene, ikke for de eldste. Det er nærliggende å forklare disse resultatene på samme måte som vi forklarte den svekkede effekten
av foreldrene. På den ene siden vil nærmiljøet spille en mindre rolle når ungdommene blir
eldre, samtidig som at det er andre faktorer – f.eks. sosialiseringen i skolemiljøet – som får
økt betydning jo eldre man blir. Det foreldre og nærmiljøet har felles, er med andre ord at de
begge representerer viktige arenaer tidlig i ungdomsalderen, men som svekkes over tid.
Vi ser at vennerelasjoner har den samme reduserte betydningen på alkoholbruken som det
nærmiljøet har. Dersom du ikke har nære venner, reduserer dette sannsynligheten for å
ruse seg på alkohol i tidlig alder. Samtidig kan vi si at en forutsetning for å drikke tidlig, er
at ungdommen har noen å drikke sammen med. Om man har nære venner eller ikke, betyr
imidlertid ingenting for alkoholbruken når man blir eldre. Spørsmålet blir dermed hvorfor
vennerelasjoner ikke har den samme «beskyttende» virkningen når ungdommen blir eldre?
En forklaring kan være at det finnes større muligheter til å drikke – som følge av utbredelsen
av alkohol – uten at man nødvendigvis har nære venner. Som en følge av utbredelsen, blir
ikke alkoholbruk en handling som nødvendigvis må skje i nær relasjon til gode venner, noe
det kanskje er når alkoholbruken er en mer marginal aktivitet.
Som antydet finner vi ikke at oppvekstmiljøet får en redusert betydning for hasjbruken,
slik det har for alkoholbruken. I den grad vi kan si at det er noe mønster i sammenhengen
mellom nærmiljø og hasjbruk, er det en økende tendens til at trivsel med oppvekstmiljøet
reduserer sannsynligheten for å røyke hasj. Siden resultatene i analysen av hasj ikke er like
entydige, har vi valg å ikke forsøke oss på noen bestemt tolkning, ut over det at et godt nærmiljø ser ut til å redusere sannsynligheten for bruk av hasj. Det er for øvrig ingen effekt på
noen av klassetrinnene når det gjelder sammenhengen mellom vennerelasjoner og hasjbruk.
Fritid
Hva ungdom bruker fritiden til har også betydning for bruken av både alkohol og hasj, men
betydningen endrer seg med de ulike alderstrinnene. Ungdommenes deltakelse i organiserte aktiviteter betyr i utgangspunktet lite for bruken av rusmidler. Derimot ser vi at sosiale
uorganiserte uteaktiviteter betyr mye for rusbruken på de lavere klassetrinn, men mindre på
de høyere klassetrinnene. Motsatt, finner vi at sosiale uorganiserte hjemmeaktiviteter betyr
lite blant de yngste, men desto mer når ungdommene blir eldre. Forklaringen på dette mønstret dreier seg sannsynligvis om at i tidlig alder når alkohol- og hasjbruken er en marginal
aktivitet, foregår dette mer skjult fra foreldre og omverdenen. Når ungdommene blir eldre og
det er mer akseptert å drikke, flytter aktiviteten seg inn på gutterommet, på hybelen eller til
privatfester. Alternativt kan det tenkes at ungdom i en tidlig alder, først og fremst eksponeres for hasj tilfeldig i uorganiserte utemiljøer, mens ungdom på et senere tidspunkt i større
grad eksponeres for hasj blant venner eller kjente i innemiljøer.
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Forskjeller mellom hasjbruk og alkoholbruk
Innledningsvis i kapitlet stilte vi spørsmålet om det er noe som skiller ungdom som røyker
hasj fra ungdom som drikker seg beruset på alkohol. Analysen viser at de forholdene som er
spesielle for ungdom som røyker hasj, er at de har mindre tro på framtiden, de trives dårligere på skolen og opplever å ha et dårligere nærmiljø. Dette er med andre ord egenskaper
som ikke i tilsvarende grad preger ungdom som drikker alkohol. Fellestrekkene ved disse
variablene er at de alle uttrykker en generell misnøye med omgivelsene og kan således være
en indikasjon på mistilpasning. Nærmer analyser viser imidlertid at verken skoletrivsel eller
nærmiljø har ulik betydning for alkohol- og hasjbruken. Det betyr at den tydeligste forskjellen
vi står igjen med er at hasjrøykerne er mer pessimistiske i forhold til fremtiden. Variabelen
framtidstro har med andre ord en klar betydning for bruken av hasj, men ikke for alkohol.
Samtidig finner vi at denne får økt betydning med stigende klassetrinn. Dersom vi betrakter framtidstro som en mer grunnleggende kognitiv egenskap, betyr det at personer som
mangler denne egenskapen, i større grad blir trukket til hasjmiljøer enn ungdom som har mer
fremtidspessimisme. I kapitlet har vi også pekt på at tilfredshet med karakterer som mål på
ambisjoner, og lekselesing som mål på iherdighet, begge er uttrykk for en kognitiv tilknytning til skolen som reduserer sannsynligheten for både bruk av alkohol og hasj. Variabelen
framtidstro har bare betydning for hasjbruken. Vi kan imidlertid ikke se bort i fra at det også
kan være slik at det er hasjbruken som bidrar til framtidspessimisme. Men uavhengig av om
årsaksretningen går den ene eller andre veien, er resultatene likevel interessante. Med andre
ord er det vel så interessant om hasjbruk påvirker ungdoms kognitive egenskaper som at det
er kognitive egenskaper som fører til hasjbruk.

160

11	Opphopning av risiko
11.1 Innledning
Det er vanlig å forklare barn og unges oppvekstvilkår i form av risko- og bekyttelsesfaktorer.
Risikofaktorene blir da en samlebetegnelse på de faktorene som hemmer barns utvikling
og helse. Dersom vi tar utgangspunkt i et generelt samfunnsmål om at barn og unge skal
mestre overgangen til voksenlivet, representerer risikofaktorene forhold hos den enkelte,
i familien eller i miljøet som svekker muligheten for å mestre en slik overgang. På samme
måte vil beskyttelsesfaktorer ha en virkning som styrker evnen til å mestre overgangen.
Forholdet mellom risiko- og beskyttelsesfaktorene er komplekse og er nødvendigvis ikke
to sider av den samme dimensjonen. F.eks. vil det å ha et støttende nettverk av besteforeldre, onkler eller tanter, være en beskyttelsesfaktor, mens fravær av dette er ikke nødvendigvis en risikofaktor. Kompleksiteten mellom risiko- og beskyttelsesfaktorene dreier seg
om hvordan de virker sammen, dvs. hvordan enkelte risikofaktorer kan kompenseres eller
nøytraliseres ved tilstedeværelsen av beskyttelsesfaktorer. F.eks. kan dette dreie seg om
hvordan storfamilien eller nabolag kan virke kompenserende (beskyttende) på et barn som
vokser opp i en familie med omsorgssvikt (risiko). Flere undersøkelser har også påvist at
tilstedeværelsen av beskyttelsesfaktorer har en modererende virkning på risikoopphopning
(Ostaszewski og Zimmerman 2006, Stoddard m.fl. 2013). Kvello (2008:24) peker samtidig på
at det ikke er uvesentlig hvor risikofaktorene oppstår. Bl.a. vises det til forskning som sier at
opphopning av mange risikofaktorer innenfor én arena gir dårligere prognoser enn få risikofaktorer på flere arenaer.
Disse komplekse sammenhengene ligger utenfor temaet i dette kapitlet. I kapitlet tar vi
heller sikte på å utarbeide og teste en variabel som måler risikoopphopning hos ungdom.
Begrunnelsen for dette er todelt. For det første ønsker vi å teste ut en metode for å måle
risikoopphopning ved hjelp av et forholdsvis stort datamateriale fra Ungdata. Dette er tidligere også gjort i en mindre undersøkelse med Ungdata fra Vestfold (Vardheim 2013). For det
andre er begrunnelsen antakelsen om at opphopning av risikofaktorer vil ha en mer grunnleggende og varig betydning for helsen, og mer enn summen av de enkelte risikofaktorene.
I kapitlet har vi gjennomført et par enkle analyser av risikoopphopning. Den ene bygger på
en undersøkelse av Evans og Kim (2010) som har vist at forklaringen på sosiale helseulikheter er at lavinntektsgrupper selekteres inn i ulike situasjoner og inn på ulike risikoarenaer
med den konsekvens at ulike risikofaktorer hoper seg opp. I dette kapitlet har vi gjennomført en enkel test for å undersøke hvorvidt vi finner det samme mønstret i Ungdata. På
samme måte som Vardheim (2013) har vi også undersøkt i hvilken grad hjelpeapparatet i
kommunene fanger opp elever med opphopning av risiko.
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11.2 Metode
Datagrunnlaget for analysen er resultater fra Ungdataundersøkelser gjennomført i Buskerud,
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i perioden 2012-2013. Undersøkelsen omfatter elever fra 8. klasse til 1. videregående skole. I analysen har vi konstruert variabelen
risikoopphopning med grunnlag i variablene i tabellen nedenfor.

Tabell 11.1 Variabler som inngår i risikoopphopning

Atferd

Familie

Nærmiljø

Skolemiljø

Helse/trivsel

Variabelnavn

Beskrivelse

Risikokriterium

Prosent i
risiko-gruppen

risk_måltid

Antall måltider som spises daglig (frokost,
lunsj og middag)

Ingen måltider

14

risk_trener

Hvor ofte er du fysisk aktiv at du blir
andpusten/svett

Sjeldent/ aldri

7

risk_ruset

Hvor ofte har du drukket deg beruset (siste
12 mnd.)

6 eller flere
ganger

5

risk_regelbrudd

Hvor mange regelbrudd (siste 12 mnd.)

11 eller flere
regelbrudd

7

risk_økonomi

Har familien hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene

Dårlig råd

6

risk_foreldrerelasj

Antall dårlige foreldrerelasjoner

3 eller flere

13

risk_alkolov

Får lov til å drikke alkohol

Ja

9

risk_nærmiljø

Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp
i nærmiljøet du selv bor

Nei

12

risk_venner2

Har minst én venn som du kan stole på

Tror ikke/har
ingen venn

10

risk_mobb2

Blir du utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritiden

Månedlig og
oftere

11

risk_skoletrivsel

Trives du på skolen?

Nokså/ svært
dårlig

5

risk_skoleproblem

Antall former for skoleproblemer (0-4)

2-4 faktorer

6

risk_aktivitet

Antall ganger med aktiviteter, møter eller
øvelser i organisasjoner

Ingen

20

risk_tilfreds

Antall faktorer med trivsel (0-7)

0-2 faktorer

16

risk_depr

Antall psykiske plager (0-8)

5-8 faktorer

18

Listen består av i alt 15 variabler. Variablene er organisert i følgende typer risikofaktorer:
atferd, familie, nærmiljø, skolemiljø og helse/trivsel. Kolonne 2 i tabellen gir en utfyllende
beskrivelse av de ulike variablene. Hver av de opprinnelige variablene er kodet om til en
dummyvariabel, dvs. en variabel med kode 1 eller 0. Kode 1 innebærer at man befinner seg
i risikogruppen på den aktuelle variabelen. Kolonne 3 viser kriteriene for å få verdien 1, dvs.
hva som anses som risiko. Kolonne 4 viser hvor stor andel (i prosent) av utvalget som faller
inn under risikogrensen. Dette varierer fra 5 prosent (ruset) og opp til 20 prosent (aktivitet).
De omkodede variablene er videre summert opp for hvert enkelt individ i utvalget. Tar vi med
alle variablene betyr det at den nye variabelen risikoopphopning har verdi er fra 0 og i teorien opp til 15 risikofaktorer. I praksis er det imidlertid ingen i utvalget som er risikoutsatt på
alle variablene.
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Det er mulig å konstruere flere varianter av risikoopphopning avhengig av hvordan vi teoretiserer omkring de ulike variablene. På den ene siden kan alle variablene inngå i den nye
variabelen risikoopphopning. I så fall sidestilles alle egenskapene. Et argument for dette er
at de ulike egenskapene er målt på samme tid og eventuelle konsekvenser av opphopning
vil først kunne måles på et senere tidspunkt.
En alternativ variant er å betrakte psykisk helse og trivsel som en konsekvens av andre
risikofaktorer. Antakelsen er da at opphopning av atferdsrisiko, risikofaktorer i hjemmet, på
skole og i nærmiljøet påvirker ungdoms generelle trivsel og psykiske helse. Svakheten med
en slik modell er at årsak (risikofaktorer) og konsekvens (helse og trivsel) er målt på ett og
samme tidspunkt. En slik modell forutsetter derfor at vi må anta at målet på risikofaktorene
er egenskaper som kommer forut i tid for målene for psykisk helse og trivsel.
I tillegg til å betrakte psykisk helse og trivsel som en konsekvens av andre risikofaktorer,
kan vi også betrakte familieøkonomi som en såkalt eksogen variabel. Med eksogen variabel
menes at familieøkonomi er en bakenforliggende variabel som forklarer opphopning av risiko. Utgangspunktet for en slik modell er den sosiale ulikheten i helse, og at forklaringen på
denne ulikheten skyldes at økonomi bidrar til å selektere ungdom inn i ulike situasjoner eller
arenaer med ulik grad av risiko (Evans og Kim 2010).
Med bakgrunn i antakelsene over har vi to varianter av variabelen risikoopphopning. Den ene
inneholder alle variablene og betrakter dermed alle egenskapene som samtidige risikofaktorer. Den andre inneholder alle variablene bortsett fra økonomi, psykisk helse og generell
trivsel. Denne gir således grunnlag for en analyse hvor vi ser på sammenhengen mellom
familieøkonomi, risikoopphopning og psykiske plager (generell trivsel er ikke tatt med i
analysen).

11.3 Opphopning av risiko – beskrivende statistikk
I dette avsnittet har vi beskrevet variabelen risikoopphopning der alle de 15 variablene
inngår. Innledningsvis viser vi fordeling av ungdom med ulikt antall risikofaktorer og hvordan
dette fordeler seg mellom gutter og jenter samt mellom klassetrinn. Vi har også sett nærmere på hvorvidt andelen
elever med mange risikofaktorer varierer mellom kommunene i utvalget.

Figur 11.1 Fordeling av elever med ulik antall risikofaktorer.
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Figuren viser hvordan elevene i utvalget fordeler seg
på variabelen risikoopphopning. De aller fleste elevene
har ingen eller kun en risikofaktor. Totalt omfatter dette
hele 63 prosent av elevene.
Videre ser vi at det er 16

prosent av elevene som har to risikofaktorer, 9 prosent med tre risikofaktorer og 13 prosent
som har 4 eller flere risikofaktorer.
I følge Kvello (2007) opereres det vanligvis med 3-4 risikofaktorer som en grense for at det
er fare for barns utvikling. Det er imidlertid rimelig å anta at denne grensen vil være avhengig av hva som defineres som risiko, hvordan det måles og hvilke grupper man har med å
gjøre. I denne sammenheng har vi valgt å kategorisere i følgende fire grupper:
•
•
•
•

Ingen risiko =0-1 risikofaktor (dvs. ingen opphopning)
Lav risiko = 2 risikofaktorer
Middels risiko = 3 risikofaktorer
Høy risiko = 4 eller flere risikofaktorer

Figur 11.2 Andel med liten, middels og høy risiko fordelt på kjønn og klassetrinn
Figurene over viser hvordan andelene i de tre risikogruppene fordeler seg blant jenter og gutter og på de ulike klassetrinnene. Kategorien «ingen risiko» er ikke tatt med i diagrammene.
Vi ser at andelen jenter med høy risiko er noe høyere enn for gutter, og at andelen med risiko
øker jo høyre klassetrinnet er.
De forholdsvis store forskjellene mellom klassetrinnene har sammenheng med at enkelte
variabler som inngår i opphopningsvariabelen er naturlig alderssensitive. Dette gjelder spesielt regler for alkoholbruk hjemme og ungdommens alkoholbruk. I tillegg er også organisert
fritidsaktivitet en variabel som påvirkes av alder.
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11.4	Variasjoner mellom kommunene

Figur 11.3 Prosentandel av elevene i 8. klasse til 10. klasse med høy risiko, fordelt på
kommuner
Figuren over viser andelen av elever i de kommunene som inngår i datamaterialet, med høy
risiko. Her har vi kun tatt med ungdomsskoleelever slik at ikke resultatene skal påvirkes av
om den aktuelle kommunen har med elever fra videregående eller ikke. Vi ser at andelen
varierer mellom kommunene fra 6 prosent og opp mot hele 18 prosent.
Det er rimelig å anta at forklaringen på slike variasjoner skyldes egenskaper ved ungdoms omgivelser, det være seg familiære forhold eller forhold i det øvrige miljøet rundt ungdom. Vi har gjort
noen enkle tester for å undersøke hvorvidt andelen i risikogruppen varierer i forhold til noen andre
egenskaper ved kommunene. De variablene vi har testet er kommunestørrelse, andelen i tettbygd
strøk, kommunens frie inntekter per innbygger, andelen av den voksne befolkningen med grunnskoleutdanning og andelen av husholdningene med bruttoformue under 250 000 kroner.
Kommunestørrelse og andelen i tettbygd strøk har som formål å teste hvorvidt variasjonene
kan ha sammenheng med by-land forskjeller. En antakelse er at andelen ungdom med høy
risiko er størst i mer urbane kommuner. Kommunens frie inntekter per innbygger sier gjerne
noe om kommunens rolle og tjenestetilbud i kommunen. Rike kommuner med mye frie inntekter vil som regel ha bedre forutsetninger for å skape gode miljø, det være seg kommunale
tjenester eller støtte til ulike fritidsarenaer. Antakelsen er derfor at rike kommuner har en
mindre andel i risikogruppen enn mer fattige kommuner. Både befolkningens utdanningsbakgrunn og formue sier noe om sammensetningen av kommunenes husholdninger. Sett i
lys av tidligere undersøkelser er antakelsen at kommuner med høy andel grunnskoleutdannede og husholdninger med lav formue, har høyere andel ungdom med høy risiko.
14

Vi finner ingen sammenheng mellom egenskaper ved familiestrukturen i kommunen, dvs.
inntekt og utdanning, og andelen ungdom med høy risiko. Derimot finner vi at kommunens frie
inntekter og til dels hvor tettbygd det er i kommunen, varierer i forhold til andelen med risiko.
14 Frie inntekter omfatter kommunens skatteinntekter og det statlige rammetilskuddet (andre inntekter er gebyrer og øremerkede tilskudd).
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Figur 11.4 viser at kommuner med de høyeste frie
inntektene per innbygger,
også har minst andel ungdom i de ulike risikogruppene. Kommuner med over 60
000 kroner i frie inntekter
per innbygger, har en andel
på 9 prosent i gruppen med
høy risiko, mens tilsvarende for kommuner med frie
inntekter under 50 000
kroner er på 13 prosent. Vi
ser også at det er tilsvarende forskjeller for de to øvrige
risikogruppene.

Figur 11.4 Sammenheng mellom andel ungdom med risiko i
kommunen og kommunens frie inntekter per innbygger

Figur 11.5 viser tilsvarende
at andelen i risikogruppene
stiger svakt jo mer tettbygd
det er i kommunen. Dersom
vi beregner andelen elever
uten risiko, finner vi at det i
de minst tettbygde kommunene utgjør 69 prosent av
elevene, mens tilsvarende
andel i de mest tettbygde
kommunene er 62 prosent.
Selv om forskjellene mellom de Figur 11.5 Sammenheng mellom andel ungdom med risiko i
ulike kommunene ikke er spe- kommunen og graden av tettbygdhet i kommunen
sielt stor, kan resultatene her
tyde på at omfanget av risiko har sammenheng med strukturelle forhold i kommunen. Dette i
motsetning til trekk ved familiestrukturen. Slike strukturelle forhold kan dreie seg om det kommunale tjenestetilbudet, velferdstilbudet generelt i kommunen (jf. kommunens frie inntekter)
samt mer generelle urbaniseringsfaktorer (jf. grad av tettbygdhet). Det siste kan igjen dreie
seg om at bymiljøer – sammenlignet med landmiljø – gjerne assosieres med svakere sosiale
bånd, risiko for å falle utenfor det sosiale fellesskapet og mer usunn helseatferd.
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11.5 Økonomi, risikoopphopning og psykiske plager
Undersøkelsen til Vardheim (2013) fant at det var en forholdsvis tydelig sammenheng mellom antallet risikofaktorer og psykisk og fysisk helse. I denne delen har vi gjort en tilsvarende undersøkelse av sammenhengen mellom risikoopphopning på den ene siden, og psykisk
helse på den andre. Samtidig har vi også undersøkt hvorvidt økonomi er en bakenforliggende faktor som kan forklare risikoopphopning. Det betyr at vi trekker ut økonomi og psykiske
plager fra risikovariabelen. Analysemodellen kan forenklet fremstilles som i tekstboksen
under.
15

Økonomi → risikoopphopning → psykiske plager
Det er i utgangspunktet en forholdsvis klar sammenheng i datamaterialet mellom økonomi (elevenes subjektive opplevelse av foreldres økonomi) og psykiske plager. Det betyr at
de elevene som opplever å ha dårligst økonomi, også rapporterer om flere psykiske plager.
Mens de som opplever å ha best økonomi, i snitt oppgir at de har 1,5 psykiske plager (av i alt
8 mulige), oppgir de med dårligst økonomi hele 4,5 plager.
Vi finner også en ganske
klar sammenheng mellom
risikoopphopning og omfanget av psykiske plager. Som
det fremgår av figur 11.6,
har ungdommer uten risiko
i snitt 1,4 psykiske plager,
mens de med høy risiko i
snitt har 4,5 plager. Dette
understøtter derfor antakelsen om at opphopning
av risikofaktorer er en viktig
kilde til psykiske plager
blant ungdom.

Figur 11.6 Gjennomsnittlig antall psykiske plager fordelt på
grupper av ungdom med ulik risikoopphopning.

Hovedspørsmålet her var imidlertid om datamaterialet støtter opp om antakelsen at de økonomiske betingelsene skaper
risikoopphopning i form av å selektere lavinntektsgrupper inn i bestemte risikosituasjoner
og risikoarenaer. Vi har testet dette ved bruk av en enkel regresjonsmodell der formålet er å
forklare variasjon i psykiske plager som en konsekvens av risikoopphopning og økonomi.

15 I tillegg har vi også tatt ut variabelen trivsel siden denne er å betrakte som en faktor med tilsvarende status som psykiske plager (avhengig
variabel).
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Tabell 11.2 Regresjonsanalyse av psykiske plager. Betydning av familieøkonomi og risikoopphopning.
Modell 1

Modell 2

(Konstant)

1,456

2,619

Risikoopphopning

0,656 ***

0,601 ***

-1,271 ***

-1,225 ***

Kjønn_gutt
Klasse_8 (ref)

-

klasse_9

0,462 ***

0,455 ***

klasse_10

0,634 ***

0,631 ***

klasse_1vg

0,608 ***

0,571 ***

Dårlig økonomi (ref)

-

Middels økonomi

-0,767 ***

God økonomi

-1,286 ***

R(2)

0,242

0,260

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Modellen inneholder tre sett av variabler: risikoopphoping, kjønn og klassetrinn samt familiens økonomi. I den første modellen har vi kun tatt med risikoopphopning, kjønn og klassetrinn. Som forventet viser denne analysen en klar sammenheng mellom antall risikofaktorer
og antall psykiske plager. Et estimat på 0,6 innebærer en økning med én risikofaktor, gir en
forventet økning med 0,6 psykiske plager. Dette tilsvarer at en økning på fem risikofaktorer,
gir en forventet økning med 3 psykiske plager.
Vi har også kontrollert for kjønn og alderstrinn i modellen, men formålet med disse er kun å
ha kontroll med kjønns- og aldersvariasjoner i datamaterialet. Bl.a. vet vi at antall risikofaktorer øker med klassetrinn, noe vi nå har kontroll med i modellen.
I modell 2 har vi også tatt med variabelen familieøkonomi. Her er denne kodet om til tre
dummyvariabler. Dette for å fange opp eventuelle ikke-lineære sammenhenger. Hovedpoenget her er imidlertid at familieøkonomien har en klar sammenheng med omfanget av psykiske plager. Estimatene viser bl.a. at en ungdom i en familie med god økonomi, har omtrent
1,3 færre psykiske plager enn en ungdom i en familie med dårlig økonomi.
Det viktigste med modell 2 er imidlertid om familieøkonomi kan forklare noe av sammenhengen mellom risikoopphopning og psykiske plager. Vi ser at estimatene for risikoopphopning ikke endrer seg vesentlig når vi kontrollerer for økonomi i modell 2. Dette har vi forsøkt
å illustrere ved å predikere verdiene på psykisk helse i modell 1 (uten kontroll for økonomi)
og modell 2 (kontroll for økonomi).
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Figur 11.7 viser hvordan
antallet psykiske plager
forventes å øke etter antall
risikofaktorer, både når vi
tar hensyn til økonomi og
når vi ikke tar hensyn til
økonomi. Dersom familiens
økonomi bidro til å forklare
risikoopphopning, skulle vi
også forventet at den andre
søylen var mindre bratt enn
den første. Dette er imidlertid ikke tilfelle, og betydningen av risikoopphopning
påvirkes derfor i liten grad
av familieøkonomien.

Figur 11.7 Estimerte verdier for omfanget av psykiske plager.
Sammenligning av estimater der det er og ikke er kontrollert
for familieøkonomi.

Med andre ord kan den sammenhengen vi finner mellom
risikoopphopning og psykiske plager i liten grad tilskrives familieøkonomien. Det
ser heller ut som at økonomi
har en tilleggseffekt ut over
den effekten risikoopphopning har, noe som fremgår i
figur 11.8.
Figur 11.8 viser forventede
(estimerte) antall psykiske
Figur 11.8 Estimerte verdier for omfanget av psykiske plager
plager etter grad av risiko
etter variasjon i risikoopphopning (de tre første søylene) og
og familieøkonomi. De tre
variasjon i risikoopphopning i kombinasjon med variasjon i
første søylene viser estifamilieøkonomi (de tre siste søylene)
mert antall psykiske plager når risikoopphopning
varierer mellom 0, 3 og 6 risikofaktorer, og økonomien holdes konstant (dvs. at den antas
å være lik for alle). Det fremgår av figuren at null risiko forventes å gi 1,3 psykiske plager, 3
risikofaktorer forventes å gi 3 psykiske plager og 6 risikofaktorer forventes å gi omtrent 5
psykiske plager. Med andre ord er det en ganske sterk sammenheng her.
De tre siste søylene viser forventede antall psykiske plager når vi både varierer risikoopphopning og familieøkonomi. Den første søylen viser forventet antall psykiske plager for en
person uten risikofaktorer og med god økonomi. Den andre søylen viser en person med 3
risikofaktorer og gjennomsnittsøkonomi, og den siste søylen viser forventet antall psykiske
plager for en person med 6 risikofaktorer og dårlig økonomi. Det fremgår forholdsvis tydelig
at familieøkonomien har en tilleggsbetydning ut over den betydningen risikoopphopning
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har. Dette illustreres ved at en person med 6 risikofaktorer kan forventes å ha 4,9 psykiske
plager dersom økonomien er lik gjennomsnittet, men 6 plager dersom økonomien i tillegg er
dårlig.
Hovedpoenget med analysene er at økonomi i liten grad fanger opp sammenhengen mellom
risikofaktorene og psykiske plager. Det betyr at vi ikke får særlig støtte for modellen som
antyder at familieøkonomi er en bakenforliggende faktor som bidrar til seleksjon inn mot
ulike risikoutsatte situasjoner eller arenaer, noe som igjen øker sannsynligheten for svekket
helse. Riktignok er det en sammenheng mellom familieøkonomi og antall risikofaktorer, men
det er altså ikke slik at familieøkonomi forklarer psykisk helse via omfanget av risikofaktorer. Resultatene tyder heller på at økonomi er en risikofaktor som kommer i tillegg til annen
risikoopphopning. Vi skal imidlertid være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner.
Dette fordi den teoretiske modellen vi opererer med forutsetter et visst tidsspenn mellom
økonomi og risikoopphopning på den ene siden, og helseeffekter på den andre. I datagrunnlaget vi har benyttet, er imidlertid helsevirkningene målt samtidig med de to andre
variablene (risikoopphopning og økonomi). Det kan også argumenteres for at modellen er
utilstrekkelig siden analysemodellen ikke inkluderer beskyttelsesfaktorer.

11.6 Risikogruppers kontakt med hjelpeapparatet
I den siste delen har vi undersøkt hvorvidt det er slik at ungdom med opphopning av risikofaktorer i større grad er i kontakt med hjelpeapparatet enn andre ungdom. I denne delen har
vi gått tilbake til den opprinnelige variabelen risikoopphopning som inneholder både økonomi, psykisk helse og trivsel. I denne analysen er utvalget mindre enn i den foregående siden
det bare er 23 av de 47 kommunene som har inkludert spørsmål om skolehelsetjenesten i
Ungdataundersøkelsen. Totalt består utvalget av noe over 10 000 elever.
I Ungdata er det to likelydende spørsmål om
ungdoms kjennskap til
skolehelsetjenesten (SHT)
og helsestasjon for ungdom
(HFU). Det ene spørsmålet
er om de kjenner til SHT/
HFU og det andre om de har
brukt de aktuelle tjenestene. I denne delen har vi
sett på hvorvidt ungdom i
ulike risikogrupper kjenner
Figur 11.9 Prosentandel som svarer at det ikke er eller at de
til SHT/HFU og i hvilken grad ikke vet om det der SHT/HFU på skolen eller i kommunen
de benytter den. På samme
måte som over har vi skilt mellom fire risikogrupper: ingen/
minimal risiko, liten risiko,
middels risiko og høy risiko.
16

16 Når elevene svarer nei på spørsmålet om de kjenner til SHT/HFU, må dette tolkes som at de ikke vet. Dette fordi det i alle kommunene kun er
et mindretall som svarer nei, hvilket betyr at svarene nok reflekterer deres oppfatninger mer enn at det ikke er SHT/HFU i kommunen eller ved
skolen.
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Blant elevene er det gjennomgående stor kjennskap til SHT/HFU. I alt er det 94 prosent som
svarer at de kjenner til minst en av disse tjenestene. Andelen varierer noe i forhold til omfanget av risikofaktorer, men i det store og hele er dette marginalt. Blant de uten risiko, er det
5 prosent som ikke har kjennskap til tjenestene, mens det blant de med middels eller høy
risiko er 8 prosent. Det generelle bildet er imidlertid at de aller fleste, uavhengig av omfanget av risikofaktorer, kjenner til SHT/HFU.
Det er bare 27 prosent av elevene i undersøkelsen som svarer at de har brukt SHT/HFU. Det
er rimelig å tro at dette dreier seg om andelen av elevene som selv har tatt kontakt med tjenesten og ikke alle som har benyttet tjenesten. Årsaken til dette er at skolehelsetjenesten
bl.a. skal ha vaksinering av alle elever på 10. trinn. Dessuten er det ikke uvanlig å innkalle
alle eller utvalgte elever på 8. trinn. I tillegg har skolehelsetjenesten også gruppetilbud i
klassen og det er derfor rimelig at alle elever på en eller annen måte i løpet av ungdomskolen har hatt kontakt med tjenesten. Det at elevene har ulike former for kontakt med spesielt
skolehelsetjenesten kan med andre ord innebære at spørsmålet er tolket ulikt, og at det
derfor kan være flere feilkilder bak tallene. I sammenligningen av ulike risikogrupper og
kommuner nedenfor har vi lagt til grunn at slike feilkilder er jevnt fordelt mellom ulike grupper elever og kommuner.

Figur 11.10 Sammenhengen mellom opphopning av risiko og kontakt med skolehelsetjenesten (SHT)/helsestasjon for ungdom (HFU)

Figur 11.10 viser at det er en forholdsvis klar forskjell i bruken av SHT/HFU mellom elevene i
de ulike risikogruppene. Det er en klart større bruk blant de med høy enn blant de med ingen
eller liten risiko. Blant de med ingen risiko, er det hele 79 prosent som ikke har benyttet tjenestene, mens tilsvarende for de med høy risiko er 52 prosent. Dette tyder i utgangspunktet
på at tjenesten i stor grad retter seg mot høyrisikogruppene (eller at høyrisikogruppene er
mer tilbøyelig til å ta kontakt med tjenesten). Samtidig må vi her være oppmerksom på at
høyrisikogruppen er en forholdsvis liten gruppe (omtrent 1/10 av elevene).
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Selv om vi ser at SHT/HFU har kontakt med en stor del av høyrisikogruppene, er det samtidig
over halvparten av de med middels eller høy risiko som oppgir at de ikke har vært i kontakt
med SHT/HUF. Det kan være flere grunner til dette. For det første kan det dreie seg om
arbeidsformen til spesielt SHT i den forstand at tjenesten prioriterer forebyggende gruppetilbud fremfor individuelle samtaler. En annen forklaring kan være at en del av de med mange risikofaktorer allerede er fanget opp av andre tjenester som f.eks. PPT, barnevern eller av
skolen selv. Samtidig skal vi heller ikke se bort i fra at det kan være vanskelig for SHT/HFU å
fange opp alle i ungdom i risikogruppen, noe som også kan relateres til kapasitet og kompetanse i å håndtere elever med komplekse utfordringer.

Figur 11.11 Prosent av ungdommene med middels/høy risiko som har vært i kontakt med
SHT/HFU, fordelt på kommunene i utvalget (kommuner med færre enn 20 elever med middels/høy risiko er tatt ut).

Figuren over viser hvor stor andel av ungdommene med middels/høy risiko som svarer at
de har vært i kontakt med SHT/HFU. Hver av søylene representerer kommunene i utvalget
(kommuner med under 20 elever i gruppen med middels/høy risiko er tatt ut av materialet).
For hele utvalget er det totalt 44 prosent av elevene med middels/stor risikoopphopning
som svarer at de har vært i kontakt med SHT/HFU. Figuren viser at dette varierer en god del
mellom kommunene i utvalget. På den ene siden ser vi at det bare er 23 prosent av risikoelevene som har vært i kontakt med SHT/HFU, mens i den andre enden er det hele 62 prosent
av risikoelevene som har vært i kontakt med tjenesten.
Når vi sammenligner kommuner på denne måten, må vi imidlertid ta noen forbehold fordi
måten spesielt skolehelsetjenesten er innrettet på i de ulike kommunene, kan ha påvirket
hvordan elevene svarer. Dessuten er det i enkelte kommuner forholdsvis få individer som har
middels/høy risiko.

11.7 Oppsummering
Temaet for dette kapitlet har vært risikoopphopning. Med risikoopphopning menes at ulike
risikofaktorer oppstår samtidig eller aggregeres over tid hos en og samme person. Det er
flere undersøkelser som har vist at det ikke er enkeltstående risikofaktorer som har betydning for helseutfall eller andre forhold som undersøkes, men heller hvorvidt det er ulike
risikofaktorer som hoper seg opp hos den enkelte. Motsatsen til risikofaktorene er beskyttel-
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sesfaktorene og flere undersøkelser har påvist at beskyttelsesfaktorer har en modererende
virkning på opphopning av risikofaktorer.
I dette kapitlet har vi avgrenset temaet til risikofaktorene. Risikoopphopning er målt ved å
konstruere en ny variabel basert på 15 enkeltstående spørsmål eller spørrebatterier fra Ungdata.
Variabelen risikoopphopning måler således antallet risikofaktorer hver enkelt elev i utvalget har.
Den beskrivende analysen av variabelen risikoopphopning viser at de aller fleste ikke har
noen risikofaktor eller bare en risiko (en risiko er per definisjon ikke opphopning). I alt utgjør
disse 63 prosent av utvalget. Videre finner vi at 16 prosent har rapportert om to risikofaktorer, 9 prosent om tre faktorer og de resterende 13 om fire eller flere risikofaktorer.
Vi finner at det er forholdsvis små forskjeller i antallet risikofaktorer mellom jenter og gutter.
Det er imidlertid rimelig å tro at kjønnsforskjellene vil påvirkes av hvilke komponenter som
inngår. Derimot finner vi at omfanget av risikoopphopning øker med stigende klassetrinn. En
rimelig tolkning av dette er at risikofaktorene akkumuleres over tid og at de eldste elevene
derfor har større opphopning enn de yngste. Samtidig kan det også være at en slik variabel
burde vært aldersjustert siden visse typer adferd eller miljø kan representere en risiko blant
de yngste, men ikke nødvendigvis for de eldste.
Det er forholdsvis store variasjoner i risikoopphopning mellom kommunene i utvalget.
Andelen som anses å ha høy risiko varierer fra 6 prosent og opp til 18 prosent. Det kan
være mange årsaker til slike variasjoner, bl.a. befolkningssammensetning, beliggenhet og
bosettingsstruktur (urbanisering) eller egenskaper ved det kommunale tjenestetilbudet.
Noen enkle analyser peker i retning av at noe av variasjonen mellom kommunene har sammenheng med det kommunale tilbudet (kommunens frie inntekter) og urbaniseringsgraden
(bosettingstetthet).
Evans og Kim (2010) hevder at kilden til risikoopphopning er sosioøkonomiske forhold som
selekterer enkeltindivider inn i situasjoner eller til arenaer hvor man eksponeres for ulik grad
av risiko. Økonomi blir således en bakenforliggende faktor som forklarer helseulikhet gjennom risikoseleksjon. Vi har testet dette med datamaterialet fra Ungdata, men finner ikke
støtte for modellen. Resultatene tyder heller på at økonomi har en tilleggseffekt ut over den
effekten som risikoopphopning har.
I siste del av kapitlet har vi undersøkt i hvilken grad kommunenes helsetjeneste fanger opp
ungdom med risikoopphopning. Resultatene viser at det er en klart større andel av de med
høy risiko som har vært i kontakt med skolehelsetjenesten (SHT) eller helsestasjon for ungdom (HFU) sammenlignet med de med ingen eller lav risiko. Det viser seg likevel at noe over
halvparten av de med høy eller middels risiko, oppgir at de ikke har vært i kontakt med en av
de to tjenestene.
Analysen av SHT/HFU viser også at det er forholdsvis stor forskjell mellom kommunene i
hvor stor andel av risikoelevene som har vært i kontakt med SHT/HFU. Selv om det kan være
mange feilkilder bak disse tallene, er det også rimelig å anta at forskjellene kan ha å gjøre
med tjenestens ressurser, prioriteringer og/eller metodisk innretning.
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Hovedformålet med dette kapitlet har vært å konstruere og teste ut et mål på risikoopphopning ved hjelp av Ungdata. I følge flere undersøkelser gir et slikt mål god prediksjonskraft og
det vil derfor være hensiktsmessig å bruke som utgangspunkt for et mer målrettet kommunalt folkehelsearbeid. Samtidig ligger det implisitt noen metodiske implikasjoner bak fenomenet risikoopphopning, nemlig at det ikke er tilstrekkelig å målrette folkehelsearbeidet
mot en bestemt type atferd eller arena (hjemmemiljø, skolemiljø, nærmiljø etc). Tvert imot
ligger det i kortene at en bred satsing på flere arenaer vil kunne bidra til å redusere risiko.
En vesentlig mangel med analysen i dette kapitlet er at den kun inkluderer risikofaktorer og
ikke beskyttelsesfaktorer. Flere undersøkelser har vist at beskyttelsesfaktorer har en modererende virkning på opphopning av risiko. En naturlig videreutvikling av denne typen analyser, vil derfor være å inkludere ulike former for beskyttelsesfaktorer.
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12	Oppsummering av del III
I denne delen har vi presentert fire analyser som tar for seg ulike tema. Den første undersøker faktorer som påvirker ungdoms trivsel og psykiske helse. Den andre undersøker nærmere
sammenhengen mellom ungdoms sosioøkonomiske bakgrunn og alkoholbruk. Den tredje
analysen sammenligner faktorer som påvirker ungdoms tilbøyelighet til å drikke seg beruset
på alkohol og røyke hasj. Den fjerde analysen tar sikte på å måle opphopning av ulike risikofaktorer blant ungdom, hvorvidt slik risikoopphopning har betydning for den psykiske helsen
og i hvilken grad de kommunale helsetjenestene fanger opp ungdom med risikoopphopning.
Hva forklarer trivsel og psykisk helse
Den første analysen undersøker hvilke faktorer som har betydning for ungdommenes trivsel
og psykiske plager. Det som har størst betydning er ungdommenes tilknytning til skolen og
deres relasjoner til foreldrene. God skoletilknytning synes å fremme trivsel, mens dårlig skoletilknytning ser ut til å øke omfanget av psykiske plager. Tilsvarende finner vi at jo dårligere
relasjoner ungdommene har til sine foreldre, desto mer mistrivsel og psykiske plager oppgir
de å ha. Disse resultatene antyder at gode hjemmeforhold og et godt skolemiljø er viktige
forutsetninger for ungdoms helse og trivsel.
I analysen har vi også undersøkt betydningen av ungdommenes nærmiljø og fritidsarena.
Nærmiljøet ser ut til å ha stor betydning for ungdommenes trivsel, men har mindre betydning
for omfanget av psykiske plager. Fritidsarenaen spiller på sin side en viss rolle for omfanget av
psykiske plager. Jo mer av fritiden ungdommene bruker utenfor sosiale fellesskap med andre
ungdommer, desto større er omfanget av psykiske plager. Det er med andre ord viktig å bruke
fritiden sammen med andre ungdom, men hva fritiden brukes til spiller en mindre rolle.
Ungdommenes atferd (fysisk aktivitet, matvaner, alkoholbruk og regelbrudd) ser ut til å ha
betydning for både trivselen og omfanget av psykiske plager. Helt uavhengig av ungdommenes miljømessige betingelser (som f.eks. hjemmeforhold), finner vi at regelbrudd, alkoholbruk
og dårlig matvaner gir flere psykiske plager. Resultatene kan tolkes dithen at ungdommens
egne valg av livsstil påvirker både helse og trivsel. Implikasjonene er at det ikke bare er de
miljømessige betingelsene som kan bedre ungdoms psykiske helse og trivsel, men også
tiltak for å endre ungdommenes valg av livsstil.
Flere har påpekt at psykiske plager hos ungdom skyldes økende press, enten i form av økte
ambisjoner eller forventinger i omgivelsene. Undersøkelsen gir en viss støtte til dette. Jo mer
karakterpress og jo viktigere utseendestatusen er, desto mer psykiske plager og mistrivsel
opplever ungdommene. Det interessante med disse resultatene er at de peker på en tredje
påvirkningsfaktor i tillegg til ungdommenes miljø og atferd, nemlig kognitive faktorer. Med
dette menes at ungdommenes egne forestillinger eller forventinger i seg selv kan bidra til
mistrivsel og psykiske plager.
En generell konklusjon vi kan trekke ut av analysen er at det er flere forklaringer på ungdoms
psykiske plager og trivsel. Vi finner støtte for at psykiske plager både er en konsekvens av
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marginalisering eller manglende tilknytning til viktige arenaer som hjem og skole, at det
skyldes forventningspress hos ungdommene selv eller i omgivelsene, og at det kan ha sammenheng med ungdommenes egenvalgte atferd. Det betyr at omfanget av psykiske plager
ikke nødvendigvis har en årsak, men kan ha flere og sammensatte årsaker.
Familieøkonomi og ungdoms bruk av alkohol
Den andre analysen undersøker sammenhengen mellom ungdoms sosioøkonomiske bakgrunn og bruk av alkohol. Resultatene viser at ungdom som opplever at familien har dårlig
økonomi, har større tilbøyelighet til å drikke alkohol. I analysen har vi testet hvorvidt det er
andre faktorer som eventuelt kan forklare denne sammenhengen. Den første forklaringen er
at økonomien bidrar til å selektere ungdom i retning av ulike fritidsarenaer hvor de i ulik grad
eksponeres for alkohol. Den andre forklaringen er at ungdom fra familier med ulike økonomiske betingelser statistisk sett har ulik foreldretilknytning og/eller oppdragelse, og at det
er disse forholdene som forklarer ulik bruk av rusmidler. Spørsmålet er med andre ord om
sammenhengen mellom økonomi og rus kan tilskrives det ungdomsmiljøet man velger, eller
om det er de rammene som familien legger.
Undersøkelsen antyder at sammenhengen mellom økonomi og rusbruk i større grad kan
tilskrives familieforhold enn fritidsarenaen. Implikasjonen er at det ikke nødvendigvis er
miljøet ungdom knytter seg til som er det viktigste for tilbøyeligheten til å bruke alkohol.
Vel så stor betydning har de strukturene vi finner i familien.
Sammenligning av hasjrøyking og risikofylt alkoholbruk
Formålet med den tredje analysen har vært å sammenligne faktorer som påvirker bruk av
alkohol og hasj. Denne undersøkelsen viser at det gjennomgående er de samme faktorene
som påvirker ungdoms bruk av alkohol og hasj. Det som åpenbart betyr mest for bruken
av alkohol og hasj blant de yngste ungdommene, er relasjonene til foreldrene, foreldrenes
alkoholregler og foreldrenes eget alkoholbruk. Etter hvert som ungdommene blir eldre avtar
imidlertid betydningen av disse faktorene. Skolen ser derimot ut til å ha stor betydning uavhengig av klassetrinn, dvs. også for de eldste ungdommene.
Det resultatet som tydeligst viser en forskjell mellom bruken av alkohol og hasj, er at jo mer
pessimistisk ungdom er i forhold til fremtiden, desto større er sannsynligheten for å røyke
hasj. Vi finner ingen tilsvarende sammenheng mellom framtidspessimisme og alkoholbruk.
Resultatene kan med andre ord tyde på at visse kognitive egenskaper er det som skiller ungdom som bruker hasj fra ungdom som bruker alkohol. Resultatene sier imidlertid ingenting
om retningen på sammenhengen, og vi kan derfor ikke se bort i fra at det er hasjbruken som
bidrar til mer framtidspessimisme.
Risikoopphopning
I den fjerde analysen har vi tatt sikte på å undersøke i hvilken grad ulike risikofaktorer hoper
seg opp hos den enkelte ungdom. Med utgangspunkt i ulike spørsmål fra ungdataundersøkelsen, er det utarbeidet et mål på risikoopphopning. Denne målemetoden viser at i overkant av 20 prosent av ungdommene har 3 eller flere risikofaktorer, mens det er omtrent 12
prosent med fire eller flere risikofaktorer. Undersøkelsen viser samtidig at andelen elever
med opphopning av risiko øker med alderen. En naturlig forklaring på dette er at ulike typer
risiko bygger seg opp over tid.
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Det er også forholdsvis store variasjoner mellom kommunene i andelen ungdom som har
flere riskokofaktorer. I undersøkelsen har vi pekt på at dette enten kan skyldes demografiske forhold (befolkningssammensetningen) eller trekk ved det kommunale tjenestetilbudet
(evne til å redusere risiko). En enkel test viser at kommuneforskjellene både kan ha å gjøre
med demografiske forhold (bosettingstetthet) og det kommunale tjenestetilbudet (målt i
form av kommunale frie inntekter).
Analysen viser at det er en sammenheng mellom risikoopphopning og psykiske plager.
Det vil si at jo større risikoopphopning, desto mer psykiske plager. Vi har testet om en slik
sammenheng kan skyldes sosioøkonomiske forhold, dvs. at ungdom med ulike økonomiske
betingelser selekteres inn på ulike arenaer med ulik grad av risiko. Resultatene fra analysen
støtter imidlertid ikke opp om en slik teori.
Sett fra kommunene ståsted vil det være viktig for det kommunale hjelpeapparatet å fange
opp ungdom med risikoopphopning. Analysen viser at ungdom med risikoopphopning i større grad enn andre ungdom har vært i kontakt med helsetjenesten. Til tross for dette, er det
likevel en god del som oppgir at de ikke har vært i kontakt med tjenesten. Analysen omfatter imidlertid bare kontakt med en del av det kommunale hjelpetilbudet, ikke tjenester som
skolerådgiver, PPT eller barnevern.
Generelt
Analysene har pekt på flere typer sammenhenger. Poenget med dette er å skape refleksjon.
Med refleksjon menes da at det er mulig å tenke folkehelsearbeid ut fra ulike perspektiver
eller ståsteder.
En viktig dimensjon er å betrakte folkehelsearbeidet med utgangspunkt i et sett ulike
arenaer. Utgangspunktet er at barn og unge knytter seg til disse arenaene i ulik grad opp
gjennom oppveksten. I de fire analysene har vi pekt på fire viktige arenaer: familien, skolen,
nærmiljøet og fritiden.
Den første analysen antyder at familien og skolen kanskje representerer de mest grunnleggende arenaene som både har en tidlig påvirkning (familien) og en viktig dannelsesfunksjon (skolen). Det som for øvrig kjennetegner disse arenaene er at de i utgangspunktet ikke
kan velges bort. Dårlige relasjoner eller mistilpasning til disse, vil derfor innebære en stor
risikofaktor.
Selv om familien og skolen er viktige arenaer, er det også andre arenaer som har betydning. I
analysene har vi spesielt pekt på fritid og nærmiljø.
I tillegg til å sondere mellom de ulike arenaene barn og unge beveger seg på, kan man også
innrette folkehelsearbeidet mot disse arenaene på ulik måte. I den første analysen pekte vi
på at man kan ha en bred innfallsvinkel og en smal og mer selektiv innfallsvinkel. Den smale
vil dreie seg om å identifisere og tilrettelegge for enkeltindivid eller grupper som faller utenfor, eller familier som har utfordringer. Den brede politikken vil på sin side ta utgangspunkt i
de enkelte arenaene og tilpasse disse slik at de inkluderer mer enn frastøter. I et slikt bredt
perspektiv er det grunn til å tenke gjennom hvordan de ulike arenaene inkluderer og eks-
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kluderer ulike grupper ungdom. Dette gjelder både skole, nærmiljø og fritidsarenaen. Vi kan
også betrakte familien ut fra et bredt perspektiv, bl.a. gjennom veiledning på helsestasjonen, diskusjoner og samtaler på foreldremøter eller i form av mer tilrettelagte programmer
(f.eks. Kjærlighet og Grenser).
En annen viktig dimensjon som blir tatt opp i analysene er sonderingen mellom elevenes
individuelle ansvar og miljøfaktorene. Bl.a. har vi pekt på at det er enkelte former for atferd
som vanskelig kan forklares med ulike miljømessige betingelser. Dette antyder dermed at
ungdom selv tar egne valg, uavhengig av familieforhold, skolen, deltakelse på fritidsarenaen
eller nærmiljøet. Implikasjonene av dette vil være at folkehelsearbeidet kan dreie seg om å
påvirke ungdom og deres valg direkte, ikke bare påvirke de arenaene ungdommene befinner
seg på.
Resultatene som viser at karakterpress og utseendestatus gir økte psykiske plager, peker
også på forholdet mellom ungdommenes miljømessige betingelser og det individuelle
ansvaret. Er det f.eks. slik at ungdommene i dag selv har valgt å legge mer press på seg selv
i form av karakterjag og streben etter å oppnå utseendemessig status, eller er dette presset
skapt av omgivelsene? Er det slik at vi må anbefale ungdommene å senke skuldrene, eller
vil budskapet være at alle ungdommer i dag må lære å tilpasse seg tøffere krav om de skal
lykkes?
Den siste analysen om risikoopphopning peker også på at det ofte ikke er tilstrekkelig å
betrakte folkehelsearbeidet – det være seg det smale eller det brede - ut fra ett enkelt
ståsted. Ungdom har gjerne utfordringer på flere fronter. Å rette innsatsen mot en av utfordringene vil derfor kanskje avhjelpe, men er neppe en fullgod løsning. I tillegg til å betrakte
folkehelsearbeidet ut fra ulike arenaer, fra et bredt eller smalt perspektiv eller fra et individuelt eller miljømessig ståsted, bør det også betraktes ut fra et mer helhetlig perspektiv.
Et helhetlig perspektiv innebærer å «trykke» fra flere sider samtidig.
Sist men ikke minst, er det viktig å betrakte folkehelsearbeidet både med utgangspunkt i
risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Dersom vi i utgangspunktet antar at det å vokse opp
i seg selv dreier seg om risiko (f.eks. eksperimentering med alkohol), så viser litteraturen at
beskyttelsesfaktorene kan moderere virkningen av risikoen. Hvordan disse faktorene virker
sammen er imidlertid fremdeles upløyd mark og må studeres nærmere.
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