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Forord
TrygFonden arbejder for sikkerhed, sundhed og trivsel i Danmark – også for unge mennesker. Et vigtigt aspekt har været at klarlægge unges risikoadfærd og i år er det 10 år siden,
at den første større ungdomsundersøgelse blev publiceret. Den var i høj grad inspireret af
forskning fra omkring årtusindskiftet, der pegede på betydningen af såkaldte flertalsmisforståelser: Unge gør det, som de tror, at deres venner synes er cool, og gør man farlige ting,
anses man for en farlig karl. Det er med til at få unge til at ryge, drikke overdrevent, tage
stoffer, køre vildt osv. I realiteten synes vennerne dog typisk ikke, at de pågældende handlinger er særlig cool. Alle er snarere fanget i en ond cirkel af gensidige forventninger, der
undertiden bliver til regulært gruppepres. Ikke mindst det banebrydende Ringstedforsøg
tydede på, at man kan hjælpe unge til at bryde den onde cirkel, hvis man hjælper dem til at
gennemskue mønstret.
2005 undersøgelsen bidrog bl.a. ved at vise, at det sjældent giver succes hos det andet køn
at opføre sig risikabelt. Undersøgelsen fandt, at det snarere er altruistisk adfærd, der gør
lykke hos pigerne – hhv. drengene – mens risikoadfærden generelt ikke belønnes af potentielle kærester.
Et af formålene med Ungdomsundersøgelsen 2015 har været at finde ud af, om dette stadig
holder ti år efter – og mere generelt at undersøge, om unges risikoadfærd og tendensen til
flertalsmisforståelser har ændret sig. Det er som bekendt en ny ungdom, vi har for os. Ikke
alene er årgangene skiftet ud, der ligger også en verdenskrise imellem dagens ungdom og
deres forgængere anno 2005. Unges aktivitetsmønstre har forandret sig, bl.a. i kraft af de
sociale medier, som tager en stor del af deres tid. Samtidig viser de senere års forskning, at
dagens unge er blevet mere disciplinerede og "artige", men også at præstationsangst og trivselsproblemer synes at vokse i nogle ungdomsgrupper. I denne rapport forsøger vi – med
støtte fra de senere års værdifulde forskningsbidrag – at fastholde dette brede perspektiv.
Det har samtidig været ambitionen at afprøve nogle undersøgelsesmetoder, vi ikke har
brugt før. Som bekendt er de unge lige så forskellige som andre mennesker, og det gælder
også deres forhold til risici. Skal vi forstå denne variation bedre, må vi lede efter karakteristiske mønstre og undergrupper, der tænker og agerer forholdsvis ens. Undersøgelsen gør
dette ved hjælp af en såkaldt LCA-analyse, der groft sagt bundter de unge efter deres statistiske sandsynlighed for at løbe en given risiko. Analysen opdeler de unge i fire grupper,
der viser sig at have overraskende meget til fælles ud over deres risikoadfærd. Et andet - og
nok så eksplorativt - greb er at sammenholde oplysninger om de unges personlighedstræk
med deres risikoadfærd. Resultaterne åbner nye perspektiver for forskningen i unges risikoadfærd, men især for gennem forebyggelsesindsatser at hjælpe unge til at styre igennem
ungdomslivets minefyldte farvande uden alt for mange skrammer og varige mén.

Anders Hede
Forskningschef i TrygFonden
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Resumé

Ungdomsundersøgelsen 2015 – kort sagt
Ungdomsundersøgelsen 2015 beskriver unges risikoadfærd og sammenholder den
med TrygFondens tilsvarende undersøgelse fra 2005 "Mellem dyd og dårskab". De
1872 svarpersoner er mellem 14 og 24 år og befinder sig pr. definition i en overgangssituation, hvor de bryder op fra hjemmet og forbereder deres voksenliv med
venner, kærester og en plads på arbejdsmarkedet. De skal også håndtere voksenlivets fristelser, som de tidligere blev beskyttet imod, fordi voksne anser dem for
risikable. De unges håndtering af voksenlivets risici er en del af unges selviscenesættelse. De fortæller, hvem man er og hvem man gerne vil høre sammen med hhv.
lægge afstand til. Undersøgelsen fokuserer på den risikoadfærd, der formodes at
have en sådan signaleffekt.
I det første kapitel konstaterer vi, at vores stikprøve antageligt ligner de 14-24-årige unge i Danmark ganske godt, dog har vi relativt færre unge i undersøgelsen med
anden etnisk baggrund end dansk. Der er sandsynligvis også mindre grupper med
særlige problemer som f.eks. misbrug, der er underrepræsenteret. Men helhedsbilledet minder om det, vi kender fra aktuelle undersøgelser.
Langt de fleste oplyser, at de er tilfredse med tilværelsen. 25 pct. er super tilfredse
og knap hver anden derudover er nogenlunde tilfredse. Især blandt de yngste er
tilfredsheden høj. Fordelingen har ikke ændret sig nævneværdigt, når vi sammenligner med de 14-20 årige, der fik samme spørgsmål i 2005. Vi kan dermed ikke
finde tegn på, at f.eks. krisen, strammede krav til de unge eller andet har sat dybere
spor i livskvaliteten. Mest markant utilfredshed finder vi hos unge, der hverken er
i uddannelse eller i arbejde. Der er fem gange så mange som blandt de uddannelsessøgende og den største andel med lav livskvalitet, vi finder hos nogen gruppe i
undersøgelsen.
Kapitel 2 beskriver de unges bekymringer. To af de mest udbredte bekymringer
handler om ensomhed og om at være for tyk, hvilket bekymrer hver tredje, mens
en ud af fire savner en kæreste. Den mest udbredte bekymring, som findes hos næsten hver anden af de unge, er dog at få dårlige karakterer. Det er dog for de fleste
ikke en bekymring, der går ud over livskvaliteten. Det gør til gengæld bekymringen
for at ende uden job og/eller uddannelse. Denne bekymring findes hos så mange
som hver femte i disse aldersgrupper.
Kapitel 3 refererer de unges svar på spørgsmål om en lang række typiske risici,
som unge udsætter sig selv og ind imellem også andre for. Nogle af dem handler
om risikoadfærd, som svarpersonen praktiserer aktuelt, mens andre blot skal teste,
hvad de har gjort på et tidspunkt eller evt. kunne tænke sig at gøre. Spørgsmålene
kan opsummeres således:
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Ryger du til daglig? Hvor ofte drikker du mindst seks genstande på en aften? Har
du inden for det sidste år gjort noget kriminelt, slået nogen eller selv fået tæv, lagt
fotos af grænseoverskridende eller ulovlige handlinger på Facebook, udøvet ekstremsport, taget narko eller spillet om større pengebeløb på nettet? Har du – eller
ønsker du – at få udført en kosmetisk operation eller at blive udsendt i krig? Og
har du nogensinde prøvet hash eller hårde stoffer, har du optaget et kviklån, fået
foretaget en tatovering, haft et våben med i byen, kørt spritkørsel eller været med i
en bil, hvor unge kørte vildt?
Svarene viser, at binge-drikkeri (mindst seks genstande på en aften) er langt den
hyppigste aktuelle risikoadfærd. En tredjedel af de 14-24-årige binge-drikker
mindst en gang pr. måned. Andelen af dagligrygere er ikke en gang halvt så stor
– knap 15 pct. En tilsvarende andel har spillet om mange penge på nettet eller har
dyrket ekstremsport for nylig, ligesom hver sjette ung har mindst en tatovering. Vi
kommer langt under ti procent ja-svar på alle de øvrige spørgsmål om risici, som
svarpersonen har taget i det sidste år.
Analyserne viser også, at risikoadfærd især er udbredt blandt unge mænd, og at
den er særlig almindelig blandt unge i begyndelsen af tyverne. Risikoadfærden har
desuden en tendens til at klumpe sig sammen: Hver tiende af de unge praktiserer
mindst fem af de risici, vi har spurgt til, mens hvert tredje af de unge ikke udøver
en eneste. I gennemsnit løber de 14-24-årige 0,8 risiko.
Vi finder en markant og entydig sammenhæng mellem antallet af risici og de unges
økonomi, også når man tager højde for deres alder, og for om de er flyttet hjemmefra: Jo flere penge de unge har til rådighed, jo flere risici er de tilbøjelige til at tage.
Blandt unge, der har under 50 kr. om dagen, tager 2/3 ingen af de risici, vi har målt.
Det samme gælder kun 40 pct. af de unge med mindst 133 kr. til sig selv om dagen.
Ungdomsundersøgelsen passer ind i det billede, der er tegnet af de unge i en række
undersøgelser fra de senere år som mere "artige" end tidligere generationer. Billedet bekræftes, når resultaterne sammenlignes med de 14-20-årige i undersøgelsen
fra 2005: Alle statistisk sikre tendenser peger nedad. Der er således klart færre end
i 2005, der har kørt spritkørsel, kørt vildt sammen med andre unge eller som har
udøvet kriminalitet eller vold (eller været udsat for vold).
Også andelen af binge-drikkere er skrumpet. I 2005 svarede lidt under halvdelen,
at de drak mindst seks på en aften sjældnere end 1 gang om måneden. I dag svarer
omtrent to ud af tre det samme.
Det hører med i billedet, at de sociale medier har givet unge nye muligheder for risikofyldt signalgivning siden 2005. Således svarer 22 pct. af drengene enten "ja" eller "ved
ikke" til, at de har overskredet egne grænser for at kunne poste fotos på Facebook.
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Alle typer af risikoadfærd (bortset fra ekstremsport) hænger sammen med en lavere livskvalitet end hos den gennemsnitlige unge. I de fleste tilfælde er sammenhængen svag, men der er – i forhold til gennemsnittet af unge – dobbelt så mange
med lav livskvalitet blandt følgende grupper: dagligrygere, lovovertrædere, unge
som på et tidspunkt har haft våben med i byen, har prøvet hårde stoffer eller har
fået/ønsker sig en kosmetisk operation. Unge, der har optaget kviklån, er klart
dem, der har den ringeste livstilfredshed.
Kapitel 4 undersøger hvordan unge ser på risikoadfærd hos venner og potentielle
kærester. Generelt giver det ikke point at tage (større) risici. At køre spritkørsel eller spille hasard bedømmes således meget negativt. Derimod er det populært at
tage risici i en højere sags tjeneste, som når man siger fra over for venner, der mobber andre, drikker for meget eller bruger narko. Mønstret findes hos såvel piger som
drenge, men mest udtalt i pigernes syn på mulige kærester, og mindst i drengenes
bedømmelse af venner. Der er ikke sket nævneværdige ændringer siden 2005. Dog
er det tydeligt, at det ikke længere er så populært at tage initiativ til fester – omtrent
lige mange bliver frastødt og tiltrukket af denne form for initiativ hos mulige kærester. Og ganske få bryder sig om at se kæresten på Facebook i alt for høj stemning.
Kapitel 5 dokumenterer, at unge typisk overdriver deres venners positive indstilling til risikoadfærd kraftigt og derfor er tilbøjelige til at misforstå de normer, der
faktisk gælder. F.eks. er det kun 25 pct., der personligt vil skrive under på, at det tit
er sjovest at feste med dem, der drikker meget. Til gengæld tror hele 61 pct., at dette
er den mest udbredte holdning blandt deres venner. 51 pct. tror, at flertallet af vennerne finder det OK at lægge pinlige fotos af venner på Facebook, mens det faktisk
kun er 21 pct. af de unge, der rent faktisk synes dette. Når det gælder spritkørsel
og hashrygning er de sociale overdrivelser procentuelt lige så markante. De unge
bliver ikke mere realistiske i løbet af ungdomsårene.
I kapitel 6 har vi ladet en statistisk model lede efter mønstre i de unges risikoadfærd med henblik på at kunne inddele dem i forskellige risikoprofiler. Meningen
er at finde fællestræk, der ikke umiddelbart springer i øjnene, navnlig hos grupper
med høj risikoadfærd.
Ikke overraskende finder vi en meget stor profilgruppe af unge, der tager meget få
risici og omvendt en gruppe, der lever ganske risikabelt på næsten alle punkter.
De to grupper kalder vi henholdsvis "De forsigtige" og "Risikogruppen" og den
første er ti gange så stor som den anden med 59 hhv. seks pct. af de unge i undersøgelsen. Midt i mellem de to grupper finder vi en tredje gruppe, der ligger højt
med hensyn til "fest-risici" som rygning, alkoholforbrug og (kendskab til) andre
rusmidler, men som ellers har en moderat risikoadfærd. "De festglade" tæller 26
pct. af de unge. Mest overraskende er, at vi også finder en fjerde karakteristisk profilgruppe, "De grænsesøgende" med ni pct. af alle unge. Mange af "De grænsesøgende" har været involveret i vold i det sidste år, en stor del dyrker ekstremsport
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og pengespil på nettet, ligesom mange gerne vil udsendes i krig. Forbruget af rusmidler er til gengæld lavt.
Inddelingen af de unge efter deres risikoadfærd giver karakteristiske udslag på flere
områder, som vi ikke fanger med en almindelig demografisk analyse. Således er der
i "Risikogruppen" ekstraordinært mange, som er bekymrede for for at blive marginaliseret, selvom over 90 pct. er i arbejde eller uddannelse, og over 80 pct. i øvrigt
er etnisk danske. Relativt mange i samme gruppe synes desuden selv, at de lever
for risikabelt. Eksempelvis er 25 pct. mere eller mindre bekymret for at drikke for
meget – tre gange niveauet blandt "De festglade", der også har et højt forbrug.
Der er også karakteristiske forskelle på gruppernes livskvalitet. "De grænsesøgende" ligger – bemærkelsesværdigt nok – på førstepladsen, tæt fulgt af "De forsigtige".
På tredjepladsen finder vi "De festglade", der viser sig at have væsentligt flere mellemfornøjede og unge, der direkte vantrives. "Risikogruppen" er trivselsmæssigt
klart i bunden.
Ungdomsundersøgelsen 2015 forsøger endvidere at afdække sammenhænge mellem risikoadfærd og personlighed. Målet er også her at få en mere nuanceret forståelse af unge med en høj risikoadfærd. Resultaterne fremlægges i kapitel 7.
Vi har stillet svarpersonerne en række spørgsmål for at afdække, hvordan de ser sig
selv i forhold til personlighedspsykologiens fem personlighedsmål: ekstroversion, medgørlighed, følelsesmæssig stabilitet, samvittighedsfuldhed samt åbenhed.
Derefter sammenholdes svarpersonernes risikoadfærd med, hvor højt de scorer på
de fem personlighedsmål.
Vi finder højsignifikante, positive sammenhænge mellem næsten alle risikotyper
og graden ekstroversion – det er ikke blot "De festglades" svaghed for rusmidler,
vi ser her. De "ekstroverte" er også mere tilbøjelige til f.eks. at involvere sig i vold,
ekstremsport og pengespil på nettet. Omvendt finder vi højsignifikante, negative
sammenhænge mellem egenskaberne samvittighedsfuldhed og følelsesmæssig
stabilitet og de fleste typer risikoadfærd. Personlighedsanalysen giver samtidig et
mere nuanceret indblik i risikoprofilgrupperne fra kapitel 6. Der er eksempelvis
forholdsvis få i "Risikogruppen", der opfatter sig selv som særlig samvittighedsfulde (strukturerede, vedholdendende) og følelsesmæssigt stabile. Samvittighedsfuldhed er heller ikke det, der præger "De grænsesøgende" mest. Til gengæld scorer
denne profilgruppe – der som nævnt også lå i spidsen med hensyn til livskvalitet
– højest af alle, når det gælder følelsesmæssig stabilitet.
I kapitel 8 ser vi nærmere på den allermest udbredte risikoadfærd blandt danske
unge, binge-drikkeriet, der samtidig er det område, hvor vi har set den mest markante reduktion i risikoadfærden blandt unge. Formålet er at samle brikker til det
store billede af, hvilke faktorer der bidrager til at reducere drikkeriet.
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Vi har bl.a. spurgt til de unges opfattelse af forskellige sider af alkohol-problematikken og sammenholdt svarene med deres oplysninger om, hvor ofte de drikker
mere end seks genstande på en aften. De unge, der binge-drikker sjældnere end en
gang om måneden definerer vi som afholdende.
En ud af seks af samtlige unge oplyser, at deres forældre er imod, at de drikker alkohol. Hver fjerde siger, at alkohol går dårligt sammen med det, de ellers laver med
vennerne, mens hver tredje af de unge i undersøgelsen siger, at de undgår alkohol
fordi det er usundt, og en tilsvarende andel finder, at drikkeri skader deres fremtidschancer. Endelig medgiver op imod halvdelen af svarpersonerne, at der ofte
drikkes for meget, når unge skal hygge sig sammen.
Det er dog kun to af de nævnte problemer med alkohol, der får unge til at være afholdende. Når man renser for indirekte effekter af køn og alder, ses det at
• Unge, hvor sundhedsargumentet spiller en vigtig rolle, har 22 procentpoint
større sandsynlighed for afholdenhed end gennemsnitlige unge.
• Unge, der har gang i aktiviteter med venner, som kræver at de er ædru, har 19
procentpoint større sandsynlighed for at være afholdende end gennemsnitlige
unge.
Resultaterne kan lægges sammen, så unge, der både undgår alkohol af sundhedsgrunde og har ikke-alkoholiske aktiviteter med vennerne, samlet set har 41 procentpoint større sandsynlighed for afholdenhed. Det viser sig i øvrigt, at unge, der
bruger sundhedsargumentet mod alkohol faktisk er tilbøjelige til at lave noget andet med vennerne.
Vi har også undersøgt om unge, der spiller meget computerspil, er mere tilbøjelige
til at høre til afholdsgruppen. Det er de:
• Sandsynligheden for afholdenhed øges med 12 procentpoint, der også kan lægges sammen med de to ovennævnte effekter, så den samlede sandsynlighed
for afholdenhed bliver 53 procentpoint hos unge, der lægger vægt på sundhed,
har ikke-alkoholiske aktiviteter med vennerne og som yderligere spiller meget
computerspil.
Derimod finder vi ingen direkte sammenhænge mellem afholdenhed og 1) kritikken af, at der drikkes for meget, når unge skal hygge sig, 2) utryghed for marginalisering på jobmarkedet, og 3) forældres negative holdning til, at unge drikker.
Derfor kan de godt have en (vigtig) dæmpende virkning på alkoholforbruget i virkeligheden. Resultatet afspejler givetvis, at vi kun har målt på en enkel parameter,
nemlig afholdenhed. Hvis unge i "Risikogruppen" f.eks. skærer antallet af drukture
pr. måned ned fra fire til en, ses det med andre ord ikke i disse tal. Det ses heller
ikke, hvis nogle udsætter deres alkoholdebut – så længe de ikke binge-drikker en
gang pr. måned og derfor stadig defineres som afholdende.
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Rent faktisk tyder andre tal i undersøgelsen på, at en forholdsvis stor andel i "Risikogruppen" reducerer deres alkoholforbrug. Som nævnt kan vi også se, at mange
i denne gruppe frygter for deres fremtid på arbejdsmarkedet. Den jernhårde statistiske sammenhæng kan blot ikke dokumenteres for denne – i øvrigt talmæssigt
beskedne – undergruppe.
Der er også tegn på, at forældreholdninger faktisk spiller en rolle for børnenes alkoholforbrug. Bl.a. er der bemærkelsesværdigt få af forældrene til "De festglade", der
har en negativ indstilling til børnenes alkoholforbrug – sammenlignet med de tre
andre profilgrupper. Der er også en tendens til, at børn af alkoholnegative forældre
oftere finder sammen med venner om aktiviteter, der ikke lægger op til drikkeri –
sidstnævnte spiller som nævnt en direkte rolle for afholdenheden.
Endelig finder vi en stærk positiv sammenhæng mellem alkoholforbruget og de
unges rådighedsbeløb, især for de 14-17 årige. Hvis forældrene ønsker at dæmpe
alkoholforbruget hos deres teenagere, er her øjensynlig et håndtag at dreje på.
At forældrene kan spille en (endnu mere) central rolle i forebyggelsen bekræftes af
moderne ungdomsforskning, der peger på, at der er sket en udjævning af generationskløften mellem forældre og børn. Dagens (curling-)forældre investerer mere
i deres unge end tidligere generationer gjorde. Dagens unge er til gengæld tættere
på og ofte mere afhængige af forældrene. Det har givet forældrene nye påvirkningsmuligheder.
Et andet perspektiv i forebyggelsen drejer sig om, at tilpasse tilbud og strategier
bedre til forskellige grupper af unge med forskelige sociale behov, personligheder
og adfærdsmønstre. Der kan f.eks. meget vel – som bl.a. britiske erfaringer tyder
på – være forskel på, hvordan problemer med drikkeri bør tages op med unge som
er udadvendte og risikovillige og unge, som er usikre og utrygge.
Endelig er der fortsat et stort uudnyttet potentiale i at finde mere effektive svar på
de såkaldte flertalsmisforståelser, som tilsyneladende er med til at fastholde en del
unge i mønstre, som ingen er tjent med. Allermindst de selv.
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Kapitel 1

Et ungdomsportræt

Før vi tager fat på at analysere de unges aktuelle risikoadfærd, er det på sin plads
at give et indtryk af den stikprøve af ungdommen, der har svaret på spørgsmålene
i Ungdomsundersøgelsen. Ungdommen er jo en befolkningsgruppe, der er klart
afgrænset fra resten af befolkningen ved sin alder, men derudover er de unge mildt
sagt en broget flok.
Alene alderen sætter ofte skel unge imellem: Mens den 54-årige og den 58-årige
regnes for jævnaldrende, er den 14-årige knap nok på talefod med den 18-årige.
Aldersforskellene er bl.a. vigtige for den kønsidentitet, der også udvikler sig kraftigt i disse år. På samme måde lægger ungdomsårene grunden til de sociale positioner, de unge skal stå på senere i livet, og som ikke altid svarer til, hvad de kom fra.
Hertil kommer de kulturelle forskelle, hvor hjemmets vaner og livsstil brydes med
både de ungdomskulturer, der dominerer i den unges egen omgangskreds og den
større verdens tilbud om identitet, mening og retning.
Da ungdomstiden ikke mindst er en overgangstid, endda i flere dimensioner på én
gang, er det ikke så lige til at afgøre, hvornår vi har fat i en stikprøve, der faktisk er
dækkende for ungdommen – og på hvilke punkter repræsentativiteten er så tvivlsom, at vi også må mistro resultaterne.
Denne undersøgelse bygger på svar fra i alt 1872 personer mellem 14 og 24 år. Sammensætningen af svar er efterfølgende vægtet en smule, så andelen af unge mænd
og unge kvinder svarer til fordelingen i de samme årgange i befolkningen, og så den
passer til den måde, Danmarks 14-24-årige fordeler sig i de fem regioner.
Også når det gælder alder, ligner vores stikprøve de unge i resten af landet. Der er
mellem 162 og 176 personer i hver årgang.
Generelt har stikprøven – i kraft af de udvalgte aldersgrupper – forholdsvis få i arbejde og på overførselsindkomst (bortset fra SU). 83 pct. er således under uddannelse, mens 12 pct. er i arbejde og 5 pct. hverken er i arbejde eller uddannelse. Langt
de fleste af de 5 pct. er ledige, mens langt færre er langtidssygemeldte eller på barsel.
Da ledige under 25 år aktiveres hurtigt i Danmark, er der tale om en gruppe, hvor
de fleste hurtigt udskiftes, og dermed ikke en gruppe, der fylder særlig meget i antal – eller som andel af ungdomsbefolkningen.
Blandt det overvældende flertal, der er under uddannelse, går 27 pct. stadig i folkeskolen. 32 pct. læser på en af de fem gymnasieuddannelser, mens henholdsvis
17 og 14 pct. læser på mellemlange og lange videregående uddannelser. KVU (specialarbejderkursus) står for 3 pct. tilsammen, mens 6 pct. går på erhvervsuddannelse. Tallet ser lille ud, men det skal ikke bare ses i sammenhæng med den relativt
faldende tilgang til erhvervsuddannelserne i de senere år, men også med erhvervsskoleelevernes relativt højere alder. Gennemsnitsalderen for at begynde en erhvervsuddannelse er knap 22 år, så det er ikke mærkeligt, at erhvervsskoleeleverne
fylder forholdsvis lidt i vores stikprøve1.
Risikabel ungdom
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Vi har kun baggrundsoplysninger om forældrenes uddannelse og indkomster hos
en del af svarpersonerne, og disse oplysninger indgår ikke i analyserne.
De unge med en anden etnisk baggrund end dansk fylder sandsynligvis mindre i
vores stikprøve end i virkeligheden. Kun 5 pct. har svaret, at de føler sig som indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens yderligere 4 pct. har svaret "ved
ikke" på spørgsmålet. "Ved ikke"-svarene kan komme fra unge med en enkelt ikke-dansk forælder, men kan også afspejle, at en del af de unge er efterkommere af
indvandrere. Men selv hvis "ved ikke"-svarene tælles med, er de unge med anden
etnisk baggrund for få i vores stikprøve i forhold til virkeligheden. I 2013 var f.eks.
15 pct. af de 20-årige enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere.
Man kan også med rimelighed antage, at f.eks. nogle af de tungere misbrugsgrupper
er underrepræsenteret her - som i andre undersøgelser. Se også kapitel 3, note 2.
Trods de små men'er, ser stikprøven ud til at dække de 14-24-årige ganske godt.
Et vigtigt pejlemærke – ud over overensstemmelsen med hensyn til køn, alder og
geografi – er, at ganske mange svarfordelinger ligner dem, der er fundet i andre nylige undersøgelser med andre stikprøver af ungdommen. Fakta om stikprøven
og undersøgelsen i det hele taget kan findes bagest i rapporten som bilag 1.

Opbrud og kærester
Årene fra 14 til 24 er bl.a. dem, hvor flertallet flytter hjemmefra. For hele vores stikprøve gælder det, at 40 pct. har fået sig et nyt hjem, mens yderligere 4 pct. svarer
"ved ikke", måske fordi de befinder sig i en mellemposition.
Forholdet til forældrene ændrer sig for mange gennem en vanskelig teenageperiode, men vores svar tyder på, at forholdet er grundlæggende positivt for langt
de fleste: Kun 3 pct. har et dårligt forhold til deres mor, mens 8 pct. har er dårligt
forhold til deres far. Lidt over halvdelen beskriver ligefrem forholdet til deres far
som meget godt, mens over 2/3 siger det samme om forholdet til deres mor. Derfor er det næppe noget tilfælde, at den generationskløft, der var et stort emne for
en generation tilbage, sjældent omtales i dagens debat (vi vender tilbage til sagen
sidst i næste kapitel).
Ungdommen er også den periode, hvor flertallet danner par og efterhånden får
faste kærester.
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Tilfredshed med tilværelsen
Et spørgsmål, der løbende dukker op i den offentlige diskussion, drejer sig om,
hvor godt de unge egentlig har det. I grunden er der vel ikke mange spørgsmål, der
er mere interessante i sig selv. De unges tilfredshed med tilværelsen er samtidig et
vigtigt baggrundsspørgsmål for bl.a. studier af børns og unges mentale helbred2,
men også for den type risikoadfærd, der er vores fokus i denne undersøgelse.
Figur 1.1 – Pardannelse
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Spørgsmål: Har du en fast kæreste for tiden? Ja, nej, ved ikke
n = 1.872
Sandsynligheden for at have en kæreste stiger støt hen over alder: 11 pct. har en kæreste som 14-årige,
mens tallet er 62% for de 24-årige.

Tallene viser, hvordan livstilfredsheden fordeler sig blandt alle 14-24-årige. Hvis
vi for sammenligningens skyld nøjes med at se på de 14-20-årige, som vi undersøgte i 2005, finder vi ingen statistisk holdbare ændringer – overhovedet. Vi kan
med andre ord ikke finde belæg for, at dagens unge generelt skulle trives dårligere
end unge før verdenskrisen m.m.
Til gengæld er andelen af unge med en ret lav livstilfredshed noget højere i begge
undersøgelser end i dem, vi kan sammenligne med. Det gælder bl.a. den store undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning "Når det er svært at være ung i Danmark" 3, der er en stor, repræsentativ cpr-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt
15-24-årige med data fra 2008-2011.
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Figur 1.2 – Almindelig tilfredshed
Tal i pct.
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Spørgsmål: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?
n = 1.872
Flertallet af de unge i stikprøven ligger klart i den tilfredse ende, mens hver 11. ligefrem er ovenud tilfreds. At flertallet af de unge ikke placerer sig helt i toppen, men dog pænt over middel, kendes også
fra andre undersøgelser.

Figur 1.3 – Hvordan er dit liv?
Tal i pct.

Meget godt

36,9

Godt

46,4

Hverken godt eller dårligt
Dårligt
Meget Dårligt

13,6
2,6
0,4

Spørgsmål: Hvordan er dit liv lige nu – sådan alt i alt?
Kun tre procent i CEFUs undersøgelse rapporterer, at de har det dårligt.
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Kil d e: " N år d et er svært at være u ng i Da n m ark "
fra C enter fo r U ng d o msfo rskn in g

De unge blev bl.a. spurgt: "Hvordan er dit liv lige nu – sådan alt i alt?"
Svarfordelingen ses i figuren nedenfor.

Nu kan svarmulighederne ikke sammenlignes direkte, men en normal fremgangsmåde vil være at opfatte alle tal under middelværdien 5 i figur 1.2 som et udtryk for
(mere eller mindre) dårlig livskvalitet. Det svarer til 17 pct. af de unge i Ungdomsundersøgelsen 2015, og altså væsentligt flere end CEFU fandt i deres undersøgelse
fra 2011 (med mindre man vælger at lægge den gruppe til, der svarerede, at den
hverken har det godt eller dårligt). Da vi som sagt fandt omtrent de samme tal i
2005 som i 2015, tyder det umiddelbart hverken på, at der er sket store ændringer,
eller at vores stikprøve på dette punkt skulle være særligt skæv. Forklaringen er
snarere, at den mere findelte skala får mere af den lettere utilfredshed med.
De to andre nyere undersøgelser, nemlig Skolebørnsundersøgelsen 2011 af Due og
Rasmussen og SFI’s store børn- og ungeundersøgelse med data fra 2013, dækker
kun de yngre aldersgrupper, og navnlig SFI-undersøgelsen er svær at sammenligne
direkte4, især fordi de alleryngste – og mindst utilfredse – vejer så tungt i SFIs undersøgelse. At der er en sammenhæng mellem alder og tilfredshed ses f.eks. i figur 1.4.

Figur 1.4 – Alder og tilfredshed
Høj (9-10)

Medium (5-8)

Lav (1-5)

Pct.
Ki ld e Tryg Fo n d e n s U n g d o msu n d ers ø g e lse 2 0 15

100

80

60

40

20

e
rig
-å

rig

e
24

e
23
-å

rig
-å

e
22

rig

e
-å
21

ig

e

-å
r
20

rig
-å

rig

e
19

ig

e
18
-å

e

17
-å
r

rig

e
-å
16

rig
-å
15

14

-å
rig

e

0

Spørgsmål m.m: se figur 1.2
Andelen af fuldstændigt tilfredse unge bliver aldrig højere end i 14-årsalderen. Den høje tilfredshed
med tilværelsen falder i en nogenlunde lige linje med alderen, mens andelen af mellemfornøjede vokser
tilsvarende indtil 20-årsalderen, hvorfra det går lidt fremad. Andelen af unge med lav tilfredshed med
tilværelsen er derimod forholdsvis stabil med en svag til tendens til at vokse med alderen.

En langt kraftigere effekt ser vi, når vi undersøger svarfordelingen mellem grupperne under uddannelse, i arbejde og gruppen, der er uden for begge dele. Der er
kun halvt så mange rigtigt tilfredse i den gruppe, der har forladt uddannelsessystemet, som dem, der er blevet i det. Men den virkeligt markante forskel ses hos den
gruppe, der hverken er i arbejde eller under uddannelse.
Risikabel ungdom
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Figur 1.5 – Utilfredse udenfor
Tilfredse i pct.
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Spørgsmål m.m: se figur 1.3
De unge, som hverken er under uddannelse eller i arbejde, er langt mere utilfredse med tilværelsen set
i forhold til deres jævnaldrende, som enten er under uddannelse eller i arbejde.

Selvom andelen af de unge, der hverken er under uddannelse eller i job lige nu,
talmæssigt er beskeden, er andelen af utilfredse så stor, at ca. 17 procent af alle de
utilfredse unge faktisk findes i denne gruppe5.
Den meget ringe livskvalitet i gruppen, der hverken går i skole eller på arbejde,
stemmer overens med CEFU’s undersøgelse, der også fandt, at ledighedsgruppen
havde en markant forhøjet risikoadfærd. Der var ikke den store forskel på tilfredsheden – og manglen på samme – hos de unge, der er under uddannelse og dem, der
er i job. Det var i udenfor-gruppen, at flest havde prøvet hash eller stoffer inden for
den seneste måned, og hvor den største andel drak sig fulde flere gange om ugen.
Det var også her, forskerne fandt den største andel, der har erfaring med hård kriminalitet. Gruppen havde også uforholdsmæssigt mange, der udøvede cutting, og
som havde taget anabolske steroider. Og for at fuldende det dystre billede, havde
relativt mange oplevet ensomhedsproblemer, og dobbelt så mange havde forsøgt
selvmord som blandt gennemsnittet af unge.
Der er altså en sammenhæng mellem det, der trykker og risikoadfærden, i hvert
fald hos nogle grupper af de unge. I de næste kapitler går vi et spadestik dybere.
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NOTER
1

Gennemsnitsalderen i ungdomsuddannelserne blev i 2013 opgjort til 21,8 år, se http://dea.nu/sites/dea.nu/files/Sammenligning%20af%20EUD_web.pdf

2

Se bl.a. Due mfl. Børn og unges mentale helbred, Vidensråd for Forebyggelse 2014.

3

Når det er svært at være ung i DK. Forekomst af psykiske symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser.
Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen. Center For Ungdomsforskning, 2011.

4

SFI beregner gennemsnittet af livstilfredsheden hos henholdsvis 11-årige, 15-årige og 19-årige, også målt på en tipunktsskala. De unge blev stillet spørgsmålet: "Hvor tilfreds er du for tiden med dit liv?" og blev bedt om at markere
deres svar på en tipunktsskala, hvor 0 betyder "det værst tænkelige liv" og 10 " Det bedst mulige liv", dvs. en noget
skrappere formulering. 42 pct. af SFIs respondenter gav deres livskvalitet 9 eller 10 point og blev anbragt i kategorien
"høj tilfredshed". De 52 pct. med en tilfredshedsscore på 6-8 havnede i en middelgruppe, mens de 6 pct., der markerede mellem 1 og 5 havde "lav tilfredshed". Opgjort på samme måde som SFI finder vi mere end dobbelt så mange
utilfredse, nemlig 17 pct. og væsentligt rigtigt tilfredse – kun 25 pct. mod SFI’s 42 pct. Ud over spørgeformuleringen
er forklaringen antageligt, at de meget tilfredse 11-årige – der ikke indgår i Ungdomsmålingerne – og de ligeledes
ganske tilfredse 15-årige indgår med så stor vægt i SFIs tal. Det gør dog reelt en sammenligning med vores tal mere
end almindeligt vanskelig.

5

En analyse, der alene ser på de unge over 18, hvor en større relativ andel er i arbejde, giver praktisk taget samme
resultat som fordelingen i figur 1.5.
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Kapitel 2

Unges bekymringer
anno 2015

Unge mennesker har deres egne urgamle bekymringer. Om kærlighed og kærester,
om forholdet til de nærmeste, der ændrer sig i ungdomsårene, og om chancen for
at leve op til den voksne verdens krav og forventninger.
Mange bekymringer ændrer sig over tid. Når voksenverdens krav forandres, får
de unge også noget nyt at bekymre sig om. Gamle bekymringer kan sommetider
skrumpe ind til næsten ingenting. Til andre tider fylder de hele horisonten.
Som nævnt har en række undersøgelser fra de senere år peget på trivselsproblemer
blandt unge, der ikke bare bekymrer de unge selv, men også deres omverden. Der
er derfor tegn på, at flere unge har fået flere bekymringer at slås med i de senere år.
I dette kapitel ser vi nærmere på de unges bekymringsbillede.
Undersøgelsen gentager en række spørgsmål, der blev stillet i de ubekymrede
00’ere, før krisen, og giver os derfor mulighed for at sammenligne. Samtidig får vi
endnu en brik til billedet af, hvad der optager dagens ungdom, som vi ved kan have
betydning for deres risikoadfærd – jf. første kapitel.
De unge er i undersøgelsen blevet opfordret til at hæve sig lidt over det, der bekymrer dem lige nu og her for at overveje, hvad der har trykket dem i det seneste år.
Spørgsmålene falder i tre grupper, nemlig nogle der handler om deres helt nære liv,
nogle der tester deres tro på fremtiden og endelig et par spørgsmål, som går direkte
på risici, som mange unge løber i særlig grad. Svarene ses i figur 2.1.
Bekymringen for at falde igennem i én af voksen- og samfundslivets dominerende
sfærer og ende som arbejdsløs er til stede hos næsten hver fjerde af de 14-24-årige.
Hver femte er bekymret for at blive overfaldet eller slået – et tal, der afspejler, at risikoen for vold med og uden seksuelle undertoner rent faktisk er størst i de unge år.
De helt store bekymringer handler dog om at være for tyk og om ensomhed og
social isolation, som omtrent hver tredje har oplevet i nogen eller høj grad i løbet
af det seneste år.
Allermest udbredt er dog bekymringen for den næste karakterbog, og den er særlig
udbredt hos de yngste af de unge: I de år, hvor de unge afslutter folkeskolen, rammer den næsten to tredjedele. Men den er også stærk blandt de lidt ældre – til og
med 22-årsalderen har næsten halvdelen bekymringer af denne art – som det ses i
figur 2.2.
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Figur 2.1 – Så mange bekymringer
Tal i pct.
Personlige bekymringer
At jeg har konflikt med
mine forældre

21,8

At jeg nogle gange er alene
uden at ønske det

32,7

At der ligger pinlige billeder
af mig på Facebook

13,3
26,2

At jeg ikke har en kæreste

34,8

At jeg er for tyk

18,6

At jeg ender uden en uddannelse

23,5

At jeg ender som arbejdsløs

46,5

At få dårlige karakterer
Bekymringer om risikoadfærd

At blive overfaldet eller slået
At jeg drikker for meget

20,0
6,5

Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad".
n=1872
At være for tyk og at være ensom er sammen med dårlige karakterer de mest udbredte bekymringer
blandt unge i 2015.
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Figur 2.2 – De store bekymringer
At jeg får dårlige karakterer
At jeg nogle gange er alene uden at ønske det
At jeg er for tyk

60
Ki l d e Tryg Fo nd e ns U ng do m su nd ersø g e lse 2 0 15

Procentandel bekymrede

70

50
40
30
20
10
0
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Alderstrin

Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad".
n=1872
De yngste og de ældste i gruppen af 14-24-årige er mindst bekymrede. Samme tendens ses også i de
bekymringsspørgsmål, der ikke er gengivet i figuren.

Bekymringen for at blive ladt alene, når man gerne vil være sammen med andre,
handler om den position, man har i gruppen. Bekymringen stiger ikke overraskende stejlt i de tidlige teenageår. I figuren bliver mere end dobbelt så mange bekymrede fra de er 14 år (og nogle stadig orienterer sig i familien og barndommens
sysler) til de bliver unge på 16, hvor næsten hver anden oplever denne bekymring.
Derefter fader bekymringen gradvis ud med alderen – vi antager, at det skarpe udsving mellem 17 og 18-årige er en statistisk tilfældighed.

Bekymringer og livskvalitet
Sammenholder vi de unges tilfredshed med tilværelsen – livskvaliteten – i kapitel 1
med deres svar på spørgsmålene ovenfor, kommer en række tydelige mønstre frem
– dog kun for nogle af spørgsmålene. Når det drejer sig om at skylde penge væk,
at drikke for meget, at blive overfaldet eller udsat for pinligheder på Facebook, er
sammenhængen til livskvaliteten forsvindende lille.
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Derimod kan det helt generelt fastslås, at unge, som melder om en livskvalitet i
top, ikke har mange bekymringer i det hele taget, hvorimod unge med mange bekymringer gennemgående har en lav livskvalitet.
Hvad der er årsag og virkning her, kan vi ikke afgøre på basis af disse data alene.
Vi kan f.eks. se, at konflikter med forældre hænger sammen med lav livskvalitet
hos en del piger. Men hvad består sammenhængen i? Går den hjemlige uhygge ud
over de unges livskvalitet, eller taber forældrene hovedet ved synet af den vrantne
teenager? Erfaringen taler for, at begge dele kan være tilfældet, og at årsags-virkningsrelationen fortaber sig som i det klassiske spørgsmål om hønen eller ægget.
Vi kan også konstatere, at bekymringerne har en tydelig kønsprofil, selvom vi ikke
nødvendigvis kan forklare den – se figur 2.3:

Figur 2.3 – Det bekymrede køn
At jeg er for tyk (piger)
At jeg nogle gange er alene uden at ønske det (piger)
At jeg ikke har en kæreste (piger)
At jeg er for tyk (drenge)
At jeg nogle gange er alene uden at ønske det (drenge)
At jeg ikke har en kæreste (drenge)
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Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad". + Spørgsmålsformulering: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?
n=1872
Jo stejlere kurven falder, jo stærkere er sammenhængen. Pigerne – med de stiplede streger – giver oftere udtryk for bekymring end drengene, der er markeret med sammenhængende streger i samme farve.
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Figuren viser en ganske stærk sammenhæng mellem bekymringen for ensomhed
og den generelle tilfredshed med tilværelsen hos både drenge og piger. Bekymringen over at være for tyk følger ligeledes livskvaliteten.
Pigerne er generelt mere bekymrede end drengene, et forhold, der kendes fra mange undersøgelser.
Blandt piger med den ringeste livskvalitet er syv ud af ti bekymrede for vægten
mod knap fire ud af ti blandt de mest tilfredse piger.
Også fremtidsbekymringerne om uddannelse og job hænger sammen med livskvaliteten – jf. figur 2.4. Igen skal vi dog være opmærksomme på, at årsagssammenhængene ikke behøver at være entydige: Vi ved strengt taget ikke, om bekymringen
for uddannelse eller job er velbegrundet eller udtryk for en mere generel pessimisme – lav tilfredshed med tilværelsen kan få fremtiden til at tage sig dyster ud.

Figur 2.4 – Taberkarriere forude?
At
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At
At
At
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70
60

Ki ld e Tryg Fo n d en s U ng do msu nd ers ø g else 2 0 15
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få dårlige karakterer (piger)
jeg ender som arbejdsløs (piger)
jeg ender uden en uddannelse (piger)
få dårlige karakterer (drenge)
jeg ender som arbejdsløs (drenge)
jeg ender uden en uddannelse (drenge)
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1-3

4
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7

10
8
9
Stigende tilfredshed med tilværelsen

Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad". + Spørgsmålsformulering: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?
n=1872
Jobproblemer forude trækker ned i livstilfredsheden, men kurverne er mindre stejle end i figur 2.3, hvor
bekymringerne var personlige.
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Unges bekymringer anno 2015

Bekymringen for marginalisering på arbejdsmarkedet er ikke så almindelig som
f.eks. ensomhedsbekymringen. Derfor kan den heller ikke spille nogen rolle for
så mange af de unge. Men for de unge, der faktisk er bekymrede for deres job og/
eller uddannelse, er kurven stejl og sammenhængen tydelig. Der er også stort set
ligestilling på området – pigernes bekymring er som altid en spids højere, men de
to køn følges ad.
Bekymringen for at ende som arbejdsløs tager til med alderen, men selv blandt de
14-årige nærer ca. en ud af ni denne bekymring. Bekymringen for at ende uden uddannelse findes hos lidt færre end hver femte. Det skyldes, at den er koncentreret i
færre ungdomsårgange. Blandt folkeskoleeleverne har den endnu ikke rigtigt fået
fat, og når man har passeret de tyve, er de fleste enten under uddannelse eller på vej
et andet sted hen med den uddannelse, de nu engang fik med sig i bagagen.

Præstationsræs og livskvalitet
En del piger får også skrammer i livskvaliteten på grund af bekymringer for dårlige
karakterer, mens drengene er mere hårdhudede.
Resultatet er nyt, sammenlignet med det vi fik i en særundersøgelse af unges tryghed, der indgik i Tryghedsmåling 20131. Her var det ganske vist også 46 pct. af
de 14-24-årige, der var noget eller meget utrygge for at få dårlige karakter – dvs.
samme andel som i figur 2.1. Men bekymringen smittede ikke så meget af på deres
livskvalitet som i Ungdomsundersøgelsen, der bedre underbygger de efterhånden
hyppige advarsler mod stress og præstationsangst blandt en del unge piger.
Bekymringen for at få dårlige karakterer er vokset siden TrygFondens Ungdomsundersøgelse fra 2005, der stillede samme spørgsmål – se figur 2.5.
Væksten er signifikant og bliver muligvis endnu mere bemærkelsesværdig, når
man tager tidspunktet i betragtning. Hvor 2005-undersøgelsen blev gennemført
i første uge af maj, hvor karakter-bekymringerne antageligt er på et højdepunkt i
forbindelse med eksamen, blev undersøgelsen i 2015 gennemført i februar.
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Figur 2.5 – Dårlige karakterer
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Ki l d e : U n g do m su nd ers ø g e lsen + Tryg fo nd e ns / Ma nda g M o rg e n s
U n g d o msu nd ers ø g e lse fra 2 0 0 5 " Me l lem dyd o g då rskab".

2005

Tal i pct.

7
1
4

n for 2005 = 846 (14-20-årige), n for 2015 = 1191 (14-20-årige)
5 pct. flere 15-20-årige er i nogen eller høj grad bekymrede for dårlige karakterer sammenlignet med
2005. Forskellene er statistisk signifikante.

Bortset fra de dårlige karakterer, er de unges bekymringer ikke på noget punkt blevet signifikant højere end i 2005 – bortset fra de pinlige billeder på Facebook, som
ikke var en bekymring dengang.
De øvrige bekymringer ligger på samme niveau eller er blevet signifikant lavere.
Der er ingen signifikante ændringer, når det gælder bekymringen for ensomhed,
for overfald og – måske mere overraskende – for at ende som arbejdsløs.
Derimod er dagens unge lidt mindre bekymrede for, at de drikker for meget og for
at ende uden uddannelse end de unge i 2005. Selvom ændringerne er signifikante,
er de dog ret beskedne.
Lidt større fald i bekymringen ser vi i spørgsmålet om at savne en kæreste. Det er
således kun 27 pct., der bekymrer sig over ikke at have en kæreste i 2015-undersøgelsen mod 33 pct. i 2005 – det spørgsmål vender vi tilbage til senere.
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Unges bekymringer anno 2015

Generationskonflikter
Analyserne viser også, at 21 pct. af dagens 14-20-årige, bekymrer sig om konflikter
med deres forældre. For ti år siden sloges signifikant flere – 29 pct. – med denne bekymring. Tallet underbygger øjensynlig vores lidt forsigtige observation i kapitel 1
om, at heller ikke generationskløften er, hvad den har været.
I så fald bekræfter den en udvikling, som bl.a. SFI-forskerne er optaget af, og som
især er udfoldet i en tidskriftsartikel af to norske forskere, Tormod Øia og Viggo
Vestel 2.
Kort sagt er der en række tegn på, at båndene mellem forældre og børn tværtimod
forstærkes i mange familier i disse år. Det forklares med, at den nuværende forældregeneration (der er født i 70'erne og 80'erne) typisk har erfaringer, der minder en
hel del om deres børns. De er ikke i så høj grad mærket af de omfattende ændringer i erhvervsstruktur og familieliv – bl.a. kvindernes erhvervsarbejde – der satte
ind fra begyndelsen af 60'erne og frem til slutningen 80'erne. Efterkrigstiden udfordrede de nye generationer på ukendte måder og gjorde forældrenes holdninger
gammeldags og irrelevante. I dag deler generationerne i højere grad vilkår, og noget tyder desuden på, at vore dages (curling-)forældre investerer både mere tid og
flere penge i deres store børn – med de påvirkningsmuligheder det også indebærer.
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NOTER
1

Danskernes hverdagsproblemer, Andersen mfl. Tryghedsmåling 2013: TrygFonden 2013.

2

T. Øia og V. Vestell: Generationskløfta som forsvant. Et ungdomsbillede i endring, Tidsskrift for ungdomsforskning.
2014. Tilgængelig på nettet.
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Kapitel overskrift

Kapitel 3

Nye og gamle risici
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I denne undersøgelse har vi valgt både at kigge på nogle risici, der er dårligt belyst i
andre undersøgelser og nogle, vi til gengæld har meget viden om. Derved bliver det
muligt at sætte resultaterne af forskellige undersøgelser i forlængelse af hinanden
og i bedste fald få øje på nye mønstre.
Vi har samtidig ønsket at fokusere på de risici, som mange unge formodes at tage
for at gøre indtryk på andre unge. Dette fokus er valgt, fordi en række undersøgelser har vist, at de unge ofte har et skævt billede af, hvad der egentlig tæller hos
andre unge. Der burde derfor på disse områder – der bl.a. omfatter rygning, alkohol
og stoffer – være særlig gode muligheder for at hjælpe de unge til at korrigere en
risikabel adfærd.
Der er altså et potentiale for forebyggelse her: Vi ved nemlig også, at de forskellige
typer af risikoadfærd hænger sammen. Kan man reducere en type risikoadfærd, er
der en chance for at få de unge til at passe bedre på sig selv på andre områder også.
Omvendt betyder vores fokus, at vi har set bort fra en række risici, der kan have
alvorlige følger for den unge, samtidig med at vi har taget nogle risici med, som
normalt ikke anses for særlig farlige. Vi har således ikke medtaget ekstreme risikotyper som selvmordsforsøg eller selvskadende adfærd. Vi har heller ikke spurgt
til højt sukkerforbrug eller overdreven stillesidden (sedentarisme), som der ellers
er gode argumenter for at holde øje med blandt nutidens unge. Også de risici, der
knytter sig til det seksuelle område (f.eks. ubeskyttet og ufrivillig sex) er udeladt i
denne undersøgelse.
Til gengæld forsøger vi at kortlægge nogle af de adfærdstyper, der sandsynligvis er
blevet mere udbredte i de senere år, som f.eks. kosmetiske operationer, tatoveringer, våben i nattelivet og grænseoverskridende adfærd på de sociale medier.
De udvalgte risici ses i figur 3.1 og 3.2.
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Figur 3.1 – Det store risikoløb
Tal i pct.
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0 du5seks 10
15 eller
20 flere25på én30aften".35Vi har40senere
Vedr. alkohol lød spørgsmålet: "hvor tit drikker
genstande
lagt to svarkategorier sammen, nemlig "Mindst to gange om ugen" og "En gang om ugen".
Fire ud af ti unge mænd har oplevet at sidde i en bil, hvor der blev kørt vildt.

Det ligger i forlængelse af undersøgelsens fokus på den slags risikoadfærd, der i høj
grad handler om at gøre indtryk på andre unge, at vi især har spurgt til de mere udadvendte og "maskuline" risikoformer. Det er derfor heller ikke så overraskende,
at de unge drenge scorer højest i alle spørgsmål bortset fra to. Pigerne scorer højest, når det drejer sig om kosmetiske operationer, som næsten hver fjerde pige enten har fået foretaget eller ønsker sig (hvilket naturligvis ikke er helt det samme!).
Mere overraskende er vel, at næsten dobbelt så mange piger som drenge har fået sig
mindst en tatovering.
På samtlige andre spørgsmål i denne del af undersøgelsen ligger de unge mænd højest. Brugen af præstationsfremmende stoffer er således langt mest udbredt blandt
drenge, hvor hver tyvende har gjort brug af dem. Kriminalitet og vold har mindst
hver tiende dreng en vis erfaring med, blandt piger er det nu som før ganske ualmindeligt. Andelen af aktive voldsudøvere blandt pigerne ligger på et par procent,
ligesom pigerne meget sjældent går i byen bevæbnet med knive eller køller.
At så mange som hver niende dreng godt kunne tænke sig at blive sendt i krig,
undres man ikke særligt over. Mere overraskende er det måske, at så mange som 1
ud af 25 piger siger det samme, selvom der naturligvis er langt fra at svare ja til et
spørgsmål som dette til rent faktisk at melde sig under fanerne.
Flere af disse resultater stemmer fint overens med de generelle forventninger. På
andre punkter får vi ny viden. Vi vidste f.eks. ikke, at hasardspil på nettet var en
næsten ren maskulin specialitet – fra andre undersøgelser ved vi, at det ikke er nær
så udtalt, når det gælder de gammeldags spil i den analoge verden. Lader man være
med at runde tallene af (i modsætning til figuren), ses det, at ti gange så mange
unge mænd som unge kvinder sidste år vovede at tabe mere end 500 kr. på en dag
i internetspil (13,7 pct. af drenge mod 1,4 pct. af pigerne).
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Der er også markant flere drenge, der forsøger sig med narkotiske stoffer, og som
går "til stålet" med hensyn til drikkeriet (for nu at bruge et meget maskulint udtryk). 16 pct. af drengene drikker seks genstande på en enkelt aften på ugentlig basis, mens andelen af binge-drinkers blandt pigerne kun er halvt så stor.
At andelen af rygere i disse år ligger på 10-15 pct. og er en spids højere blandt drenge
end piger, ved vi også fra andre undersøgelser1. At ca 1/3 har prøvet hash på et eller
andet tidspunkt, ligner også tal, vi har set i andre undersøgelser. I realiteten ligger
tallet antageligt lidt højere 2.

Risikotendenser i trafikken
At 16 pct. af de 18-24-årige mænd og syv pct. af de jævnaldrende kvinder har kørt
spritkørsel er godt nok meget, men det svarer bl.a. til, hvad vi tidligere har fundet i
"Trafiksikkerhed ifølge danskerne," som Mandag Morgen udsendte i samspil med
TrygFonden i 2011.
Det er heller ikke første gang, vi bliver rystede over, at mere end hver tredje unge
mand har prøvet at køre vildt i bil sammen med andre unge.
Når det drejer sig om vild bilkørsel var niveauet faktisk markant højere blandt de
helt unge i Ungdomsundersøgelsen fra 2005, således som det fremgår af figur 3.2.
Det passer øjensynlig godt sammen med de tendenser, vi ellers kan se. F.eks. er
antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne i aldersgruppen reduceret med
mindst halvdelen fra 2005 til 2013 – tallene varierer fra år til år, men tendensen er
meget markant.
Tallene for spritkørsel peger samme vej. 7 pct. af vores svarpersoner mellem 18 og
24 år svarer i 2015, at de havde kørt spritkørsel, mod 9 pct. af svarpersonerne fra
de samme årgange anno 2005. Det sidste stemmer godt med, hvad vi ellers ved.
Antallet af alvorlige trafikulykker med spritbilister mellem 18 og 24 år blev godt og
vel halveret mellem 2005 og 2013 ifølge Danmarks Statistik.
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Figur 3.2 – Udvikling i risikoadfærd
Tal i pct.
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Spørgsmål: se figur 3.1
Af hensyn til sammenligneligheden mellem de to år, indgår kun respondenter mellem 15 og 20 år n =
(2005) = 846 N (2015) = 1191. I spørgsmålet om spritkørsel indgår kun respondenter mellem 18 og 20.
Andelen af dagligrygere ser ikke ud til at have rykket sig i de sidste ti år – den stigning, vi finder, kan
godt bero på en statistisk tilfældighed.
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I øvrigt er bevægelserne generelt ret små i de spørgsmål, som vi har gentaget fra
2005: Mest markant er reduktionen i voldsniveauet. Andelen, der har gjort noget
kriminelt i det sidste år, er dog også fortsat med at skrumpe. Tendensen ses i øvrigt
i mange andre lande 3. De øvrige bevægelser er ikke signifikante.

Figur 3.3 – Mindre druk
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Spørgsmål: Spørgsmålene har lidt forskellig ordlyd. I 2005 var det "Hvor mange gange har du været fuld
inden for de seneste 30 dage?" I 2015 var det "Hvor tit drikker du 6 genstande eller flere på én aften?"
(1 genstand svarer f.eks. til 1 øl, 1 Cult Shaker eller 2 shots med stærk spiritus). Svarmulighederne var
enslydende. Det giver selvfølgelig risiko for lidt usikkerhed, når vi sammenligner dem, men vi kan ikke
se, at det skulle skævvride resultatet i en bestemt retning 4.
Af hensyn til sammenligneligheden mellem de to år, indgår kun respondenter mellem 15 og 20 år.
n (2005) = 846, n (2015) = 1191
I 2005 var der 60 pct. flere unge, der drak sig fulde mere end et par gange om måneden.

Tendensen er tydelig og tallene taler for sig selv, selvom spørgeformuleringen er
ændret siden 2005 undersøgelsen. I 2005 drak flere end hver anden sig fuld mere
end en gang om måneden, og hver fjerde gjorde det mere end to gange. Nu svarer
næsten to tredjedele, at de maksimalt drikker mere end seks genstande en enkelt
gang om måneden. Tallet bekræfter den tendens, vi har set i andre undersøgelser,
og som vil blive forklaret nærmere i kapitel 8.

34

Ki l d e: U n g d o m su n d ersø g else n + Tryg fo nd e ns /Ma nda g M o rg e ns
U n g d o msu n d ers ø g else fra 2 0 0 5 " Mel l em dyd o g då rska b".

Den helt store undtagelse er de unges omgang med alkohol, hvor betydeligt flere
i dag har skruet ned på niveauet sammenlignet med 2005 – således som det ses i
figur 3.3.

Tre blik på unges risiko
Ligesom en ulykke sjældent kommer alene, optræder risici også ofte i flok. De
klumper sig sammen hos de samme personer og grupper. Der er f.eks. en sammenhæng mellem at udøve vold og kriminalitet og at blive udsat for samme. Der er også
en velkendt sammenhæng mellem kriminalitet og forbrug af rusmidler 5.
Disse sammenhænge er komplicerede, og vi vil se nærmere på dem i kommende
kapitler. I første omgang kan man få en fornemmelse for tendensen i figur 3.4, hvor
det ses, hvor jævnt risikoadfærden er fordelt i ungdomsgruppen.

Ki l d e : U n g d o m su n d ersø g e lse n + Tryg fo n d e n s /Ma n da g M o rg e n s
U n g d o msu n d ers ø g else fra 2 0 0 5 " Mel l em dyd o g då rska b".

Figur 3.4 – Fordeling af risikoadfærd

Tal i pct.
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36 pct. af de unge har ikke praktiseret en eneste af de former for risikoadfærd, vi har spurgt til, mens
godt ni pct. har praktiseret fem eller flere.

Sammenklumpningen er ganske tydelig, men afspejler naturligvis delvis aldersfordelingen. De yngste har ikke udviklet deres risikoadfærd endnu. Samtidig er der –
jf. figur 3.1 og figur 3.5 – en meget tydelig forskel på de to køn.
Kurven stiger naturligvis, fordi vi i nogle tilfælde har spurgt, om svarpersonen
"nogensinde" har røget hash eller kørt spirituskørsel. Gamle og nye synder lægges
således sammen, og de to køn følges pænt ad, bortset fra perioden fra 16-18 år, hvor
drengenes kurve stiger brat.
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Figur 3.5 – Det forsigtige køn
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Spørgsmål: se figur 3.1
n = 1872
Mens piger og drenge følges forsigtigt ad i de tidligere teenageår, tager drengene betydeligt flere risici
end pigerne fra 16-årsalderen.

Mønstret genfindes i næste figur, hvor vi kun har medtaget de risici, som svarpersonerne løber helt aktuelt. Figuren giver m.a.o. et indtryk af, hvor risikabelt de respektive aldersgrupper lever.
Starten af tyverne omtales ofte som de vilde ungdomsår, og det kan altså belægges
med statistik. De unge løber i gennemsnit flest risici i denne periode, når det drejer
sig om at ryge, drikke, slås, overtræde loven, spille om penge, dyrke ekstremsport
og dope sig. Tendensen hænger – ud over køn og alder – også sammen med, at rigtigt mange unge løsner familiebåndene og flytter hjemmefra i disse år.
Men proportionerne er vigtige: De unge løber mindre end en enkelt af disse risici i
gennemsnit, og bortset fra pengespil på nettet, rygning, binge-drinking og ekstremsport er de fleste af dem forholdsvis ualmindelige. For en række af de "klassiske"
ungdomsrisici som druk, slagsmål, og vild bilkørsel er risikoadfærden reduceret i
sammenligning med 2005. Måske fordi de skal konkurrere med risici, der først er
blevet moderne i de senere år. Måske fordi der er større sociologiske forandringer i
gang blandt de unge – eller i hvert fald hos nogle af dem.
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Figur 3.6 – De vilde år
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Spørgsmål: Figuren er baseret på følgende risikoformer: daglig rygning, slåskamp, kriminalitet, pengespil
på nettet, ekstremsport, præstationsfremmende stoffer og alkoholforbrug. Jf. spørgsmålene i fig. 3.1.
n = 1872
De unge tager flest risici i årene mellem 17 og 22.

Farligt mange penge
Én af de store forandringer, der kunne være tale om, er den forsvundne generationskløft, som blev omtalt i kapitel 2. En anden kunne handle om følgerne af den
økonomiske krise mellem de to undersøgelser, der selvfølgelig også har påvirket de
unges forbrug og adfærd.
Hypotesen er undersøgt af SFI i den store trivselsundersøgelse fra 2014. Begrundelsen er, at en del unge har oplevet nye begrænsninger i fester og byliv: Man går
sjældnere ud og med færre penge på lommen, men kommer hjem i bedre forfatning 6 . SFI fandt faktisk, at kriminalitetsrisikoen faldt jo færre penge, den unge har
til rådighed, men kunne ikke se signifikante effekter på de andre risici, som socialforskerne målte på.
Ungdomsundersøgelsen finder (med en lidt anden opdeling end den, SFI har
brugt) et noget stærkere belæg for SFI’s hypotese. Først gennemførte vi en regressionsanalyse for at teste, hvor stærk sammenhængen mellem rådighedsbeløbets
størrelse og antallet af risici egentlig var. Var der overhovedet en signifikant sammenhæng tilbage, når man tager højde for alder og for, at nogle er flyttet hjemmefra, mens andre bor hjemme?
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Analysen viste, at den var god nok. Derefter sammenholdt vi antallet af risici med
rådighedsbeløbet. Resultatet ses i figur 3.7.

Tal i pct.

2 risikoadfærd

1.500 kr. eller mindre

58,7
65

1.501-2.500 kr.

51
19,9

2.501-4.000 kr.

54
14,3

0 risikoadfærd

1 risikoadfærd

3 risikoadfærd

4-8 risikoadfærd

36,3
23
29

64,7

0

10

13 15,44 3

22

58,2

40

4.001 kr. eller derover

16
27,4

31
20

30

8 5,0
22

40

19
50

60

70

80

53
5 6
90

100

n = 1872
Der er en signifikant og stærk sammenhæng mellem, hvor mange penge de unge har til rådighed, og
hvor mange risici, de løber.

Sammenhængen er helt entydig, men ses klarest ved at sammenligne yderpunkterne. Blandt dem med et månedligt rådighedsbeløb på under 50 kr. om dagen
(1500 kr. pr måned) tillader to tredjedele sig ikke en eneste af de følgende udskejelser: spritkørsel, rygning, pengespil på nettet og højt alkoholforbrug, her defineret
som mindst seks genstande på en aften mindst en gang om ugen. De dårligst aflagte
har også sjældnere prøvet hash end dem med lidt flere penge på lommen, og kun to
pct. i denne gruppe er storrisikoudøvere med mindst fire former for risikoadfærd.
Omvendt kan man finde belæg for fordommen om, at rich kids are spoiled kids: Kun
40 pct. af dem med et rådighedsbeløb på over 4.000 om måneden løber slet ingen
af de nævnte risici – og tre gange så mange som i "den fattige" gruppe gør det i stor
stil.
En supplerende analyse viser i øvrigt, at der er en omvendt sammenhæng mellem
de unges økonomi og tilbøjeligheden til at spille meget computerspil. Det viser,
at computerspil hører til de billige fornøjelser, men der er mere i det, som vi skal
komme tilbage til i kapitel 8.
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Figur 3.7 – Råd til risiko

Risiko og livskvalitet
Vi har i de to foregående kapitler undersøgt, hvordan de unges erhvervsstatus og
bekymringsmønster hænger sammen med deres livskvalitet. Det første viste, at
livskvaliteten er lav hos over halvdelen af dem, der hverken er under uddannelse
eller i arbejde. Det er derfor nærliggende at antage, at det er utilfredsheden med
tilværelsen hos en gruppe socialt marginaliserede unge, vi får målt her.
Bekymringsanalysen afslørede, at der navnlig er to typer af bekymring, der rammer livskvaliteten hårdt. Den ene handler lidt groft sagt om bekymringen for social
marginalisering i den store sammenhæng (at ende uden job eller uddannelse). Det
andet handler om social marginalisering i nære sammenhænge – ensomhed og kærestemangel, kærestemangel (pigernes bekymring for at være for tykke hører også
hjemme her).
At marginalisering – og frygten for den – kan ramme livskvaliteten er intuitivt forståeligt. Det er lidt mindre klart, hvordan risikoadfærd og livskvalitet hænger sammen. Men at det er tilfældet, er dog en statistisk kendsgerning jf. figur 3.8.
Ser man på alle svarpersoner, så melder 17 pct. om en lav livskvalitet, 58 pct. har en
medium livskvalitet, mens 25 pct. har en høj tilfredshed med tilværelsen. Alle risici, bortset fra ekstremsport, hænger sammen med en livskvalitet under gennemsnittet. I de fleste tilfælde er der dog tale om ganske små effekter, når man måler på
dette generaliseringsniveau.
De seks nederste risici i figur 3.8 er dog associeret med bemærkelsesværdigt få personer med høj livskvalitet og en andel med lav livskvalitet på omkring en tredjedel.
For et par mindre grupper (N = 64 hhv. 112) drejer det sig om unge, der er involverede i vold og kriminalitet, dvs. adfærd, der normalt forbindes med marginalisering. Det samme gælder gruppen, der på et tidspunkt har forsøgt sig med narko.
Det passer også godt ind i billedet, at livskvaliteten er forholdsvis lav hos de (piger), der ønsker sig en kosmetisk operation. Bekymringer om udseendet (at være
for tyk) var som nævnt noget af det, der ramte livskvaliteten hårdt (hos pigerne).
Lidt mere tankevækkende er det måske, at så mange af dagligrygerne melder om
ringe livskvalitet. Den præcise årsagssammenhæng kender vi ikke, men conventional wisdom siger, at mennesker i pressede livsomstændigheder har let ved at
begynde at ryge og svært ved at holde op igen. Den tilbageværende rygning bør
antageligt i høj grad opfattes som en slags røgsignaler om utryghed og socialt underskud.
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Figur 3.8 – Risiko og livskvalitet
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Tal i pct.
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Spørgsmål: Spørgsmålsformulering som i fig. 3.1 samt "Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige at du er med
tilværelsen for tiden?"
n = 1872
Der er risici, man tager, fordi man er i vanskeligheder og andre, fordi man føler sig ovenpå. Der er langt
fra livstilfredsheden hos kviklånere til ekstremsportsudøvere.
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Vi kan derimod ikke umiddelbart forklare, hvorfor den (lille) gruppe, der har optaget et kviklån, er så utilfredse med tilværelsen. Der er ikke spurgt til, om svarpersonen er i økonomisk uføre, men blot om han/hun nogensinde har lånt penge på
denne måde. Og vi fandt ikke nogen særlig sammenhæng mellem livskvalitet og
bekymringen for at skylde penge væk, da vi analyserede på disse sammenhænge i
kapitel 2 7 .
Alligevel er det i høj grad tænkeligt, at det er alvorlig økonomisk stress, vi har fat i
her. Da de ældste i gruppen er 24, kan det famøse lån ikke ligge særlig langt tilbage.
Og kviklån er antageligt i høj grad en finansieringsform, der bruges af mennesker,
der ikke har andre.
Alt i alt er det rimeligt at antage, at sammenhængen mellem visse typer risikoadfærd og lav livstilfredshed bl.a. afspejler marginalisering i den nære eller større
samfundsmæssige sammenhæng.

Risiko og sociale medier
En række undersøgelser fra de senere år har betegnet de unge som mindre risikosøgende og løsslupne, mere forsigtige og disciplinerede end tidlige ungdomsgenerationer. Det ser vi, som allerede nævnt, også tegn på i denne undersøgelse, især når
det gælder alkohol og vold/kriminalitet. Omvendt hører vi ofte i medierne, hvordan de unge løber store risici på nettet, hvor man som bekendt kan blive franarret
penge, identitet og uskyld i mere end én forstand. Har de unge bare spredt deres
risici eller evt. flyttet dem til nye arenaer?
Så enkelt er det nok ikke, selvom det står fast, at livet på de sociale medier fylder en
del hos næsten alle unge i dag 8. Det kommer f.eks. anekdotisk til udtryk i Medierådets konstatering af, at man i dag først er rigtige kærester, når det er deklareret på
Facebook.
Hele denne ændring er sket siden 2005-undersøgelsen: Det første af de udbredte
sociale medier, Facebook, er fra 2004 og havde i 2005 ikke mange danske medlemmer.
Det er også et faktum, at noget af aktiviteten vitterlig er risikobetonet i den forstand, vi er interesserede i her, hvor det drejer sig om at gøre indtryk på andre unge.
Man kan demonstrere for en bredere offentlighed, at man tør risikere noget ved at
lægge billeder, links eller statusopdateringer op til almindelig beskuelse. Straffen
kan så følge bagefter i form mobning blandt andre unge, sure forældre, politianmeldelser, uønskede spørgsmål ved fremtidige jobsamtaler osv.
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Et udgangspunkt kan være, hvornår de unge oplever en eller anden eksponering
på de sociale medier som grænseoverskridende. I figur 3.9 har vi bedt de unge selv
trække deres grænser. I figur 3.8 findes andelen af dem, der frabeder sig, at blive
udstillet på Facebook i en række situationer.

Fig 3.9 – Her går grænsen
Tal i pct.

Drenge

Piger
89

Er nøgen

98

87

Ryger hash
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86

Er i slåskamp
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40
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66

48

Kysser med en til en fest

60
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Er meget fuld

55
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Spørgsmål: "Synes du, det er OK, hvis dine venner lægger billeder af dig på sociale medier, f.eks. Facebook, mens du…". Pct. angiver andelen, der har svaret "Nej" på spørgsmålet.
n = 1872
Der er nævneværdige forskelle på, hvad de to køn er parate til at afsløre på Facebook, men den generelle holdning er ganske restriktiv. Dyberegående analyser viser, at de lidt ældre unge er lidt mindre
blufærdige, når det drejer sig om at blive udstillet i badetøj/undertøj, ligesom færre af de 20-24-årige
har problemer med "fuldefotos" på Facebook.

Svarene bekræfter ikke just sangens ord om, at tider skiftes og sæder mildnes. Og
slet ikke påstande om, at dagens unge skulle have flyttet privatlivets grænser ud
midt i det offentlige rum. Ikke ifølge deres egen opfattelse i hvert fald.
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Andelen af piger, der ikke vil foreviges nøgne på nettet nærmer sig 100 pct., og hele
to tredjedele af dem skal end ikke nyde noget af at promenere i bikini eller undertøj
på Facebook. Måske har dagens unge lært at skelne mellem forskellige offentlige
sfærer: Der er forskel på, hvad man ligger med på stranden og på Facebook.
I de senere år er flere unge begyndt at bruge sociale medier som en platform, hvor
de kan vise, hvad de tør. Det drejer sig i de fleste tilfælde om sjove og overraskende
måder at posere på foran et kamera, hvorefter billederne eller videoerne postes på
de sociale medier. Man går til grænsen og ikke sjældent et stykke til 9 . Nogle unge
har en slags konkurrence på Facebook, Instagram og YouTube om, hvem der kan
gøre det mest ekstreme eller opsigtsvækkende. For det meste er det ganske ufarligt,
men der er også eksempler på unge, der er omkommet i denne forbindelse ved at
tænde ild til sig selv, drikke en flaske sprut i et drag eller placere sig på kanten af en
altan.

Tal i pct.

Nej
Drenge – spørgsmål 1

58,7
78

Drenge – spørgsmål 2

36,3

90
19,9

Piger – spørgsmål 1

85
14,3

Piger – spørgsmål 2

Ved ikke

Ja
13

5,0
9
4 5
15,4

64,7
58,2

27,4

7

97
0
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50
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70
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Spørgsmål 1: Har du nogensinde overskredet dine egne grænser for at poste billeder af det på sociale
medier? Spørgsmål 2: Har du nogensinde gjort noget farligt eller ulovligt for at poste billeder på sociale
medier? Ja/Nej/ved ikke.
n = 1872
Det er kun ca. halvdelen af dem, der ikke svarer nej, der direkte vedgår, at de har gjort noget grænseoverskridende eller farligt/ulovligt. 8-9 pct. ved tilsyneladende ikke, om de har gjort noget grænseoverskridende med henblik på at kunne poste det bagefter.

Er det mange eller få? Man kan hæfte sig ved, at der klart er tale om en minoritetsadfærd, men også ved, at så mange som 22 pct. af drengene og 15 pct. af pigerne har
svaret enten "ja" eller "ved ikke" og altså ikke er i stand til at svare klart nej til spørgsmålet, om de har overskredet egne grænser. En aldersfordeling viser i øvrigt, at det
især er unge mellem 17 og 22, der eksponerer sig på Facebook – dvs., de år, hvor de
også topper i forhold til andre risici, – jf. figur 3.6.
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Figur 3.10 – Over grænsen
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Det er naturligvis lidt interessant i sammenhængen, hvordan man skal tolke de
mange "ved ikke"-svar. Er de handlinger, der sigtes til grænsetilfælde? Har "ved
ikke"-svarpersonerne ikke for alvor taget stilling til spørgsmålet eller deres egne
grænser? Eller kunne det være hukommelsen, det kniber med?
I forhold til kombinationen af flere risici, ses det, at dem der er villige til at eksponere sig på Facebook, er de samme, som drikker ofte og meget. I figur 3.10 har vi
kun medtaget de rene tilståelser og udeladt "ved ikke"-svarene.

Tal i pct.

Aldrig
Mindre end 1 gang om måneden
1-2 gange om måneden
1 gang om ugen

5
9
13
16

Mindst 2 gange om ugen

33

Spørgsmål: Som figur 3.9 fordelt på antal gange om ugen man drikker mindst 6 genstande.
n = 1716 (’ved ikke’ er sorteret fra)
Der er en tydelig sammenhæng mellem risikabelt alkoholforbrug og risikabel eksponering på Facebook.

Resultatet minder om den banale sandhed, at drikkeri får os til at kaste vores hæmninger – åbenbart også på de sociale medier. Vi vender tilbage med mere alkohol i
kapitel 8, men først skal vi se på venner og kærester i det næste kapitel.
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Figur 3.11 – Fuldskab og Facebook

NOTER
1

Se f.eks. Den Nationale Sundhedsprofil, Statens Institut for folkesundhed 2010 og 2013 samt Skolebørnsundersøgelsen, ligeledes fra SIF, 2014.

2

Den bedste undersøgelse af hashforbruget er antageligt UngMap fra Center for Rusmiddelforskning, hvor et internetskema blev fulgt op af en telefonisk kontakt til dem, der ikke havde svaret. En hel del blev herefter intereviewet
pr. telefon. Ifølge Ungmap havde 43 procent af de 15-25 årige prøvet at ryge hash i 2014 mod de 32 pct vi har fundet
blandt de lidt yngre 14-24 årige i Ungdomsundersøgelsen 2015. UngMap viste i øvrigt at hver tiende ung har røget
hash inden for den seneste måned og at ca. 2 pct. i aldersgruppen – 16-17.000 i alt – bruger hash mere end 20 dage
pr. måned. Se Mads Uffe Pedersen mfl.: UngMap - en metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. Resultater fra den nationale stikprøveundersøgelse 2014.
En videre diskussion findes i Cannabis og sundhed af Nordentoft M, Ege P, Erritzøe D, Hjorthøj C, Lange P, Pedersen
MU. Cannabis og sundhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2015, s 45 ff. Se http://www.vidensraad.dk/sites/
default/files/vidensrad_for_forebyggelse_cannabis_og_sundhed.pdf

3

Se især "Udviklingen i børne og ungdomskriminalitet 2001-2013", Justitsministeriets Forskningskontor 2014 og Børn og
unge i Danmark, Velfærds og trivsel 2014, Mai Heide Ottosen mfl. s. 146 ff. SFI.

4

Hvor ofte man oplever sig selv som fuld er et subjektivt spørgsmål - nogle kan blive fulde af en enkelt genstand, mens
andre skal drikke ti. Når vi spørger, om svarpersonerne har drukket mere end seks genstande, vil det derfor svare til
forskellige niveauer blandt svarpersonerne i 2005 undersøgelsen: nogle lå over 6 genstande og nogle under. Det gør
sammenligningen lidt usikker, men vi antager, at over- og underdrivelser nogenlunde opvejer hinanden. Som nævnt
er der bred forskningsmæssig enighed om tendensen. Grænsen på seks genstande pr. aften er en hyppigt brugt,
international målestok for binge-drinking.

5

Se f.eks. Børn og unge i Danmark, Velfærd og trivsel 2014, Mai Heide Ottosen mfl. s. 215 ff. SFI 2014.

6

Se Børn og unge i Danmark, Velfærd og trivsel 2014, Mai Heide Ottosen mfl. s. 214 ff. SFI 2014.

7

Netop fordi sammenhængen var så svag, er der ikke rapporteret om den i kapitel 2.

8

I dag er næsten alle teenagere aktive på sociale medier. I en repræsentativ undersøgelse blandt 327 unge mellem 12
og 18 år foretaget i januar 2013 af Medierådet for Børn og Unge, var det blot 2 pct., der ikke havde social medieprofil.
Facebook var helt i top med en andel på 94 pct. Herefter fulgte Instagram (21 pct.), Twitter (20 pct.), Google+ (17 pct.)
efterfulgt af det kontroversielle Formspring (8 pct.) på en femteplads (jf. Medierådet for Børn og Unge, DR Medier,
Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet og Berlingske Media. Berlingske. November 2013). Samtidig lever
de unge mere online end tidligere. I en undersøgelse blandt ca. 2.000 13-14-årige, som Børnerådet gennemførte i
efteråret 2014, oplyser godt halvdelen af svarpersonerne, at de er mindst en time på sociale medier dagligt. 29 pct.
oplyser, at de bruger mere end to timer på de sociale medier (se Børnerådets hjemmeside, Analysenotat nr. 7. oktober
2014).

9

Se feks. http://politiken.dk/rejser/nyheder/sundhedogsygdom/ECE1355650/unge-saetter-livet-paa-spil-med-altanhoppaa-ferien/
og http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/article4648285.ece
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Kapitel overskrift

Kapitel 4

Venner og kærester
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I løbet af ungdommen udvikler de fleste et tilhørsforhold til en ungdomsgruppe.
Man får venner.
I de samme år finder de fleste sig en fast kæreste. Som vi så i Kapitel 1 har 11 pct. en
kæreste som 14-årige, mens 62 pct. af de 24-årige har en fast kæreste. Det er nærliggende at undersøge, hvordan de unges risikoadfærd passer ind i deres valg og
opbygning af relationer, og det vil vi gøre i dette kapitel.
Udgangspunktet for undersøgelsen er to spørgebatterier, som blev anvendt første gang i undersøgelsen fra 2005, og som tester, hvor attraktive forskellige typer
af risikoadfærd er hos en mulig kæreste eller ven. De to batterier er moderniseret
lidt, så der ikke længere indgår henvisninger til for længst glemte TV-serier, og så
risikoadfærden på sociale medier er repræsenteret. I det store hele er spørgsmålene
dog de samme som for ti år siden.

Spørgsmål

Score piger

Score drenge

X siger fra over for mobning, også når det er vennerne,
der gør det

80,4

66,5

X prøver at holde venner fra at tage hårde stoffer

72,9

62,4

X hjælper til i en lektiecafe for børn, der har svært ved at
følge med i skolen

54,1

38,3

X prøver at overtale venner til at stoppe med at drikke,
hvis de er meget fulde

53,0

38,1

X har engang stoppet et slagsmål, hvor en af deltagerne
var meget større end X

33,7

37,2

Om sommeren arbejder X som livredder ved stranden

31,3

27,8

X får gode karakterer

29,2

24,5

X bliver presset af sine venner til at køre ned ad en sort
løjpe på en skitur, men siger nej, fordi det er farligt

29,0

23,2

X tager ofte initiativet til fester

28,5

23,0

X kan ikke lide at blive fuld. Derfor drikker X kun lidt, uanset om de andre X er sammen med, er fulde

23,5

22,0

X har tilfældigt set et overfald. Bagefter var X vidne mod
en rocker i en retssal

17,1

16,7

X er en rigtig festabe

12,4

10,6

Der er billeder på Facebook, hvor X gør noget, du ikke
selv ville turde

11,9

6,9

2,1

0,4

X spiller om penge

-51,6

-27,7

X har et par gange kørt spritkørsel

-80,1

-63,4

Der er en hel masse fotos på Facebook, hvor X giver den
gas til fester

Spørgsmål: Svarpersonerne har fået de nævnte muligheder præsenteret i tilfældig rækkefølge (randomiseret). Her er de ordnet efter størrelsen af pigernes score. Scoren angiver procentandel, der siger,
at oplysningen gør X mere interessant som ven minus procentandelen, der siger, at oplysningen gør X
mindre interessant som ven.
Der er langt flere piger, der lægger vægt på altruistiske egenskaber hos en ven end tilfældet er hos
drengene, hvor flere til gengæld bærer over med hasard og spritkørsel.
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Figur 4.1 – Venner og risiko

Venner og kærester

I figur 4.1 har vi spurgt på følgende måde:
"Her kommer nogle oplysninger om en person, som vi kalder X. Lad os sige, at du
lige er blevet ven med X. Derefter vil vi bede dig fortælle, om oplysningen ændrer
på, hvor meget lyst til du har at forsætte med at have X som ven."
Spørgsmålene i dette spørgebatteri drejer sig ikke om, hvilke egenskaber, de unge
i det hele taget værdsætter hos venner. Så skulle vi have musiksmag, tøjstil, hjælpsomhed og en hel del mere med. Sigtet er alene at se, hvordan de unge bedømmer
forskellige former for risikabel adfærd hos venner.
Det er for det første klart, at flertallet af de nævnte risici hverken kvalificerer eller
diskvalificerer en mulig ven hos flertallet af de unge. Det er kun de fire øverste og
de to nederste risici, som overhovedet tæller på venskabskontoen hos mere end
halvdelen af svarpersonerne.
Det er dernæst klart, at de unge bedømmer de nævnte risici helt forskelligt. Det
mest afgørende kriterium synes at være moralsk: At tage en risiko i en god sags
tjeneste – som når man f.eks. tager en konflikt med venner, der mobber – vurderes positivt. De fem-seks topscorere har alle et element af, hvad man kunne kalde
heroisk risikoadfærd, og som absolut bundskraber finder man spritkørsel, der som
bekendt påfører både en selv og andre en alvorlig risiko. Et andet vigtigt kriterium
synes at være, om den pågældende risikoadfærd afspejler stamina – det som unge
kalder "at have styr på det" og ældre "at sætte sin hat, som man vil".
Risikoen ved at sige fra over for gruppen bedømmes således ganske positivt af
mange. Den, der ikke drikker mere end han eller hun har lyst til – eller afviser sorte
pister og anden dumdristighed – opnår også klart plus på vennekontoen. Også topscoreren, der går imod andre venners mobberi, kan tages til indtægt her.
Næstnederst – men langt over sidste pladsen – finder vi hasardspil. Det er måske
egentlig overraskende i betragtning af, hvor mange unge, der spiller om penge ind
i mellem, som vi så i kapitel 3. Forklaringen er måske, at svarpersonerne ikke associerer til nogle, der bare spiller lotto for hyggens skyld, men med den mindre
charmerende ende af spektret, hvor man risikerer at tabe kontrollen og ende som
ludoman.
Disse mønstre er tydelige hos begge køn, men typisk mest udprægede hos pigerne1.

Til ære for kæresten
I det næste spørgebatteri har vi bedt svarpersonerne oplyse, om de samme typer
af adfærd vil gøre X mere interessant som en mulig kæreste. Svarene ses i figur 4.2.
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Spørgsmål

Score piger

Score drenge

X siger fra over for mobning, også når det er vennerne,
der gør det

84,7

73,1

X prøver at holde venner fra at tage hårde stoffer

72,9

66,1

X hjælper til i en lektiecafe for børn, der har svært ved at
følge med i skolen

63,9

47,3

X prøver at overtale venner til at stoppe med at drikke,
hvis de er meget fulde

50,7

43,3

X har engang stoppet et slagsmål, hvor en af deltagerne
var meget større end X

49,3

40,2

Om sommeren arbejder X som livredder ved stranden

41,8

33,4

X får gode karakterer

36,1

29,2

X bliver presset af sine venner til at køre ned ad en sort
løjpe på en skitur, men siger nej, fordi det er farligt

36,0

26,3

X tager ofte initiativet til fester

23,1

26,1

X kan ikke lide at blive fuld. Derfor drikker X kun lidt, uanset om de andre X er sammen med, er fulde

11,3

18,0

X har tilfældigt set et overfald. Bagefter var X vidne mod
en rocker i en retssal

8,9

8,5

X er en rigtig festabe

2,5

0,7

Der er billeder på Facebook, hvor X gør noget, du ikke
selv ville turde

-28,4

-19,3

Der er en hel masse fotos på Facebook, hvor X giver den
gas til fester

-31,8

-35,1

X spiller om penge

-77,4

-54,3

X har et par gange kørt spritkørsel

-90,3

-79,0

Scoren angiver procentandel, der siger, at oplysningen gør X mere interessant som kæreste minus
procentandelen, der siger, at oplysningen gør X mindre interessant som kæreste.

Mønstrene ligner meget dem, vi fandt ovenfor, blot træder de tydeligere frem: Livreddere, mobbe-bekæmpere og de ansvarlige skiløbere er i endnu højere kurs som
kærester end som venner, mens overbærenheden med hasardspillere og spritbilister virkelig kan ligge på et lille sted her. Blandt pigerne siger næsten otte ud af ti, at
pengespil trækker fra på kærestekontoen, og mere end ni ud af ti piger indikerer, at
der skal noget ekstra til, hvis de skal lukke en spritbilist ind i varmen.
Det er af og til blevet foreslået at se (drengenes) risikoadfærd som et signal om
overskud, der skal imponere pigerne – på linje med påfuglens hale. Der er ikke meget belæg for hypotesen i disse tal, hvor det øjensynligt ikke er den store risiko, der
præmieres, men altså moralsk kvalitet og stamina. Hvis risikoens størrelse skulle
være ligefrem proportional med ens attrakionsværdi, ville det give flere point at
vidne mod en rocker og gribe ind i slagsmål blandt de stærke end f.eks. at tale venner fra at mobbe eller bruge stoffer.
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Figur 4.2 – Den ideelle kæreste

Venner og kærester

At risikotagning i sig selv ikke desto mindre kan være lidt sexet, ser vi kun et enkelt
tegn på: Et beskedent flertal på 20 pct. mod 11 pct. af pigerne synes, at det er lidt
sejt, når en mulig kæreste tør noget på Facebook, som de ikke selv turde.

Festaben – en truet art?
I figur 4.1 blev 11 pct. flere tiltrukket end frastødt, hvis en ny ven blev omtalt som
en festabe. Når vi spørger til kærester, er festabernes chancer helt anderledes beskedne. I figur 4.2 er differencen 19 pct. i festabernes disfavør for piger og drenge
under et. Blandt pigerne er det kun 12 pct., der tænder på festaben, men 40 pct., der
tænder af.
Samme tendens ser vi på spørgsmålet, om det tæller positivt, at en evt. kæreste har
meget festlige billeder af sig selv på Facebook. Det svarer kun 6 pct. af begge køn
ja til, hvorimod 38 pct. af pigerne og ikke færre end 42 pct. af drengene svarer nej.
Kravene til venner er langtfra lige så strenge.

Figur 4.3 – Slutter festen?
Tal i pct.
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2005: n=838. 2015: n=1028
Anm.: Alle personer er under 21 år, for at undersøgelserne kan sammenlignes.
For ti år siden gav det pluspoint hos dobbelt så mange af begge køn, hvis en mulig kæreste stod for at
arrangere fester. I dag tæller det kun hos ca. hver femte.
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Mere interessant som kæreste

Det er også velset, at en ven tager initiativ til fester. Der er derimod meget delte meninger om, det også er lige så hot, at ens kæreste gør det. Der er omtrent lige mange
positive og negative svar på det spørgsmål. Selvom man ikke uden videre kan sætte
lighedstegn mellem festaben og festarrangøren, er det antagelig samme tendens, vi
ser her. Aben og arrangøren orienterer sig mod – og defineres af – den samme sfære
af ungdomslivet. Derfor er det også bemærkelsesværdigt at se, hvor langt festarrangøren er rutchet nedad i popularitet siden 2005 – sådan som det ses i figur 4.3.
Festarrangørens faldende popularitet er det eneste spørgsmål, hvor vi kan se nævneværdige forandringer i præferencerne for venner og kærester, sammenlignet
med 2005. Men de indgår øjensynlig i en bredere udvikling, hvor fester – med de
hertil hørende aber og arrangører – ikke fylder helt så meget for helt så mange unge,
som de gjorde i nullerne. Det er nok at skyde over målet at udpege festaben som en
truet art, men det selvindlysende midtpunkt for flokken er den heller ikke længere.
Dyrkelsen af det festlige er måske snarere en af skillelinjerne imellem dagens ungdomskulturer, som vi skal se i kapitel 6.

Hurtige kærester eller større udvalg?
I det foregående har vi undersøgt, hvad de unge agter og foragter hos venner og
kærester. Resultatet er, at de unge ønsker sig altruistiske og selvstændige venner
og kærester – ligesom i 2005. De mere løsslupne sider af ungdomslivet er dæmpet
ned, og de færreste dyrker risiko for risikoens egen skyld.
Spørgsmålet er så, om disse konklusioner har noget med virkeligheden at gøre. De
unge svarpersoner handler – ligesom alle andre – ikke altid i overensstemmelse
med deres intentioner. Og guderne råder kun til bæltestedet, som Shakespeare siger.
Hvis vores konklusion skal holde 100 pct., måtte man tro, at chancen for at have en
kæreste er omvendt proportional med, hvor mange ufornuftige risici, man løber.
De "ufornuftige risici" er dem, der handler om at ryge, drikke, prøve hash og narko,
slås, overtræde loven, spille om penge, dyrke ekstremsport og dope sig mv., som vi
studerede i kapitel 3 (se listen i figur 3.1).
I figur 4.4 ser vi på, om de unge, der løber hhv. 0, 2 og 4 risici, har en større eller mindre statistisk sandsynlighed for at have en kæreste. Vi sammenligner hver
årgang for sig i en såkaldt regressionsanalyse. Vi ser her alene på pigerne, men
kurverne for drengene ser ud på akkurat samme måde, blot forskudt nedad, fordi
drengene får en kæreste lidt senere end pigerne.
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Figur 4.4 – Chancer for en kæreste
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Den gennemsnitlige sandsynlighed for at at have en kæreste hænger sammen med både alder og
risikoadfærd.

Stik imod vores antagelse viser det sig, at for de yngste unge gælder det, at jo flere
risici, man tager, jo større er sandsynligheden for at have en kæreste. Denne effekt
falder dog med alderen, og fra 21 år har de forsigtige højest sandsynlighed for at
have en kæreste, og dem med den moderate risikoprofil på to risici har større scoringschance end dem, der tager fire risici.
Hver for sig har de forskellige risici ikke signifikant betydning for, om man har en
kæreste eller ej, på nær kriminalitet, som har en positiv effekt på at have en kæreste,
når man tager højde for de forskelle, der skyldes alder, køn og personlige egenskaber 2, 3 .
Det sidste peger indirekte på en af de sandsynlige forklaringer på paradokset. De
teenagere, der har så mange som fire risici, udgør kun en talmæssigt beskeden
gruppe, antageligt med en utypisk adfærd og baggrund. At de også er fremmelige,
når det drejer sig om kærester, hører sandsynligvis med i et større billede af unge,
der er blevet meget tidligt voksne. Evt. fordi der ikke var andre voksne til at tage
ansvaret.
Omvendt er de teenagere, der slet ingen risici har, i vidt omfang stadig børn i trygge
kernefamilier. De har ingen kæreste, for de er ikke nået til det endnu. Fra bekymringsspørgsmålene i kapitel 2 ved vi, at det heller ikke bekymrer særlig mange af dem.
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Procent sansynlighed for at have en kæreste

2 risici
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I de tidligste teenageår siger flertallet, at de tager nul risici. De 14-årige piger har således en kvart risiko i gennemsnit. Efterhånden som de får taget hul på ungdomslivet, udvikler flere af dem risikoadfærd – eller sniffer til diverse risici – men først i
17-årsalderen har de unge i gennemsnit en risikoadfærd hver. Den gennemsnitlige
pige når aldrig op på to i gennemsnit – se figur 3.5.
I samme tidsrum får flere af dem kærester, men årsagssammenhængen er ikke på
nogen måde klar og handler naturligvis om meget andet end risikoadfærd. Det udelukker på den anden side ikke, at den forkerte risikoadfærd kan være afskrækkende,
mens den rigtige kan være tiltrækkende. Så selvom der ikke er belæg for at hævde,
at de unge i lavrisikogruppen får kærester først, er det fornuftigt nok at antage, at
de ender med at have et større udvalg til rådighed – alt andet lige.

NOTER
1

Se f.eks. En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge, Maria Camilla Trajberg
m.fl. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

2

At personlighedsmålene holdes konstante vil sige, at vi kontrollerer for effekten af de fem personlighedstræk: Udadvendthed, åbenhed vs. nye indtryk, medgørlighed og følelsesmæssig stabilitet. Mere herom i kapitel 7.

3

At effekten af højere risikoadfærd falder med alderen, markeres af interaktionsledet mellem alder og risici i regressionen. Opskrevet ser modellen således ud:
ŷ (shh for kæreste) = b1 + b2xricisi + b3xalder + b4xricisi · xalder + b5zkøn + b6-10 z
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Kapitel overskrift

Kapitel 5

Sociale overdrivelser
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Voksenverdenen har typisk brugt tre strategier for at beskytte de unge mod ungdommens farer og fristelser. Den klassiske har været forbuddet, der tidligere omfattede kaffedrikning, kortspil og dans, men i moderne tid især er sat ind over for
narkotiske stoffer (og særlige regler for mindreårige). En anden strategi var skræmmekampagnen, der skulle overtale de unge til at holde sig fra alkohol, kriminalitet, narko, røg og uansvarlig optræden i trafikken gennem følelsesmæssige appeller. Endelig har tilhængere af oplysningsstrategien lagt fakta frem og tilskyndet de
unge til at bruge deres sunde fornuft.
I de senere år er der dukket en fjerde strategi frem, der ofte omtales under overskriften social pejling. Den er inspireret af studier, som to amerikanske forskere,
H.W. Perkins og A.D. Berkowitz, udførte midt i firserne, og som demonstrerede, at
collegestudenter havde ret overdrevne forestillinger om alkoholforbruget hos deres medstuderende. Den strategi, der ligger i forlængelse heraf, består i at oplyse de
unge om deres "sociale overdrivelser", så de kan tage bestik af de normer, der rent
faktisk gælder blandt andre unge. Internationalt betegnes denne tilgang til risikoforebyggelse "The Social Norms Approach".
Tilgangen fik et gennembrud i Danmark med det såkaldte Ringstedforsøg, som
Flemming Balvig og Lars Holmstedt gennemførte mellem 2001-2004. Forsøget
er gennemført som et kontrolleret eksperiment, og resultaterne var lovende på et
område, hvor udviklingen på mange måder så ud til at gå den forkerte vej – danske
unge opnåede i de samme år europarekord i druk.
Omdrejningspunktet i forsøget i Ringsted var en forsøgsdag for elever i femte-sjette klasse og fokuserede på tobak.
Eleverne havde på forhånd i klasserne udfyldt et spørgeskema om deres egen risikoadfærd og deres forestillinger om andres. Bl.a. blev de spurgt, om de selv røg og
hvor mange af deres venner, de opfattede som rygere. Dernæst blev de bedt om
at gætte på, hvor mange procent af de jævnaldrende og lidt ældre unge der ryger i
Ringsted og i København. Op til forsøgsdagen fik hver klasse sine egne resultater
tilbage i en såkaldt "røg-rapport", som klassen brugte til at drøfte elevernes "flertalsmisforståelser" på forsøgsdagen.
Resultaterne blev målt hhv. seks uger og et år efter. Målingen dokumenterede, at
færre elever i forsøgsgruppen end i kontrolgruppen røg dagligt og/eller til fester
efter forsøgsdagen. Resultaterne var ikke statistisk signifikante, men pegede den
rigtige vej. Samtidig var der sket en positiv ændring i elevernes holdninger til rygning.
Og nok så bemærkelsesværdigt: Selvom rapporten og forsøgsdagen kun handlede
om røg, så man tilsvarende effekter på andre områder, hvor de unge havde været
ofre for deres egne sociale overdrivelser. Holdninger og adfærd havde ændret sig i
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den ønskede retning med hensyn til alkohol, euforiserende stoffer, kriminalitet og
mobning. Og ændringerne var størst på de områder hvor, eleverne overdrev mest.
Der var således tegn på, at en del elever blev opmærksomme på mekanismen og
handlede på deres nye indsigt.
Forsøget fra Ringsted har haft stor betydning for forebyggelsestænkningen på ungdomsområdet lige siden1. Projektet har inspireret et forebyggelsestiltag over hele
landet blandt andet i regi med det såkaldte SSP-samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. I flere kommuner, blandt andet Århus og Esbjerg, er der gennemført videnskabelige forsøg bl.a. for at klarlægge, hvilke metoder der gør størst
og mest varigt indtryk på de unge. Et af de spændende nye forsøg er det århusianske, hvor ideerne er blevet rullet ud i stor skala – se boksen om Århuseksperimentet (s. 56). Resultaterne er ikke entydige solstrålehistorier2, men snarere bidrag til
en ny måde at tænke på, der også har bredt sig internationalt. Et eksempel herpå er
den såkaldte nudging-tankegang, der bygger på meget beslægtede observationer af
menneskelig adfærd.

Mig og vennerne
Trods underskoven af eksperimenter, findes sociale overdrivelser i rigt mål. Det
får man en fornemmelse af i figur 5.1, hvor vi har spurgt de unge, hvordan de selv
opfatter en given adfærd, og hvordan de tror, at vennerne opfatter den.
Der blev stillet nogle ret beslægtede spørgsmål til de 14-20-årige i TrygFondens
ungdomsundersøgelse fra 2005. Alligevel er en systematisk sammenligning desværre ikke mulig. Hovedindtrykket af de to datasæt er dog nøjagtigt det samme:
De unge overdriver generelt accepten af risiko hos deres venner i stor stil (med
mindre vi antager, at de meget risikoaccepterende unge har langt flere venner end
dem, der ser negativt på de nævnte risici).
Flertalsmisforståelsen er mindst tydeligt i det lidt tricky spørgsmål om rygning,
der direkte henviser til gruppepresset. Her udtaler alle ikke-rygere sig om nogle
andres motiver, mens mange rygere sandsynligvis har oplevet et gruppepres i begge retninger.
I de øvrige spørgsmål er der ikke tvivl om, at den gennemsnitlige unge oplever, at
vennerne i langt højere grad er med på noderne, end de selv er. Vennerne synes
gennemgående i højere grad, at fulde folk er sjovere at feste med, og de accepterer
hash som en del af ungdomslivet. Normen i vennekredsen er også, at man godt kan
lægge pinlige fotos af andre op på sociale medier.
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Når det gælder forskellen på egen holdning og venners formodede holdning til
spritkørsel, er overdrivelsen procentuelt lige så stor, men niveauet er langt lavere:
Det store flertal finder, at spritkørsel er no go, og flertallet ved også, at deres venner mener det samme. Niveauet er nok så interessant som procenten – er det hver
anden eller en ud af ti, der er ofre for en flertalsmisforståelse. Resultatet passer i øvrigt godt sammen med det, vi så om spritbilisme i sidste kapitel, da vi undersøgte,
hvilke typer af risici, unge accepterer hos venner og kærester.

Figur 5.1 – Jeg mener – vennerne mener
Flertallet af mine venner mener (drenge og piger)
Jeg mener (drenge og piger)

Det er OK at lægge billeder af
venner op på sociale medier,
selvom de er lidt pinlige

51
21
23

Det hører med til at være ung,
at man på et eller andet
tidspunkt prøver at ryge hash

Dem, der drikker meget, er tit
de sjoveste at holde fest med

43

19
22

Det er udelukkende gruppepres,
der får unge til at begynde
at ryge cigaretter
Det er i orden at køre bil, når
man har drukket lidt, så længe
man har styr på situationen

Jeg mener (drenge)
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Tal i pct.

41
34
35
20
8
11
62
25
28

Spørgsmål: "Nu kommer der nogle forskellige meninger fra andre unge. Hvor enig eller uenig er du selv
i de meninger, der nævnes?" og "Hvordan tror du, flertallet af dine venner ser på de samme meninger?"
Tallene angiver procentandelen, der har svaret enten "delvis enig" eller "helt enig".
n = 1872
Drenge og piger er uhyre enige om, hvordan den nævnte adfærd nok opfattes af "vennerne", men
kløften mellem pigernes og vennernes holdning er lidt større, fordi lidt flere af drengene accepterer
den nævnte adfærd.

En mulig tolkning kan være, at der er sket en markant ændring over den sidste generation i den måde, spritkørsel italesættes på i samfundet generelt. Indtil for 100
år tilbage blev fuldekørsel i det store hele praktiseret i hestevogn, og med oversku-
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elige konsekvenser. Efterkrigsgenerationerne skulle først opdage konsekvenserne
af massebilisme (og voksende alkoholforbrug), før det kom på dagsordenen som
samfundsproblem. Med tiden blev vi gradvis mere risikobevidste og moraliserende over for spritbilisme. Der er en næsten parallel tendens, når det gælder en
anden af de helt store dræbere, nemlig tobakken, der marginaliseres i stadig flere
sammenhænge.
En markant ændring af den generelle samfundsdiskurs, når det kommer til alkoholforbruget blandt unge og andre mennesker, har vi derimod stadig til gode. Det
samme gælder italesættelsen af de risici, som de unge udsætter sig selv og hinanden for med deres uforfærdede – og sommetider også spirituspåvirkede3 – trafik på
de sociale medier.

Resultater af AarhusEksperimentet
De deltagende børn og unge svarede i januar/februar 2009 og i november/
december 2010 på 300 spørgsmål om sig selv og deres forestillinger om
andre. I forhold til kontrolskolerne, der ikke deltog i Aarhus Eksperimentet,
blev omfanget af risikoadfærd reduceret betydeligt fra første til anden spørgeskemaundersøgelse.
•

Antallet af unge, der havde prøvet at ryge flere gange, blev reduceret
med mere end 50 procent.

•

Antallet af daglige rygere blev reduceret med omkring 75 procent.

•

Antallet af unge, der havde drukket alkohol det seneste år, blev reduceret med mere end 33 procent.

•

Antallet af unge, der havde drukket sig fulde mindst én gang det seneste år, blev reduceret med omkring 15 procent.

•

Antallet af unge med truende adfærd blev reduceret med mere end 33
procent.

•

Antallet af unge, der i det seneste år havde været i konflikt med politiet
på grund af en straffelovsovertrædelse, blev reduceret med mere end
50 procent.
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Perspektiver
Nærmere analyser af data tyder ikke på, at flertalsmisforståelserne bliver mindre
med alderen. Vi sporer ingen sammenhæng mellem alder og grad af social overdrivelse hos de 14-24-årige . Der er tydeligvis ikke for alvor noget, der udfordrer
flertalsmisforståelserne blandt de unge, når det eksempelvis gælder rusmidlerne.
Eller også er der meget stærke mekanismer, der holder dem ved lige.
Selvom "The Social Norms Approach" vitterlig er lovende – og også inspirerer
spændende forskning i udlandet – og selvom forældrene kan tænkes at understøtte
forebyggelsesindsatser mere effektivt end i generationskløftens epoke, er vi fortsat
langt fra en decideret mirakelkur i forebyggelsen af de moderne trusler mod de unges sikkerhed og sundhed i det lange løb.
Samtidig er risikoadfærden langt fra styret af de unges kollektive misforståelser
alene, således som vi skal se i de to næste kapitler.

NOTER
1

Se Justitsministeriet (2008): ”Indsatsen mod ungdomskriminalitet, betænkning nr. 1508, København 2009 og Højgaard, Betina m.fl. (2006): Evidensbaseret forebyggelse i kommunerne – dokumentation af effekt og omkostningseffektivitet. DSI Institut for Sundhedsvæsen.

2

Det mindre vellykkede forsøg i Esbjerg er beskrevet i et til gengæld meget vellykket speciale af to sociologer ved
Aalborg Universitet, Karina Vodstrup Johannesen og Louise Johansen. Forebyggelse af unges risikoadfærd inspireret af
The Social Norms Approach: - et interventionsstudie
http://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/forebyggelse-af-unges-risikoadfaerd-inspireret-af-the-socialnorms-approach(985635b9-5ae7-4fd8-80cd-fa540d8757f5).html

3

J f. figur 3.10.
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Kapitel 6

Risikoprofilerne
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Unge indgår i grupper, som siger dem noget, og som siger noget om dem. Ved siden af de sædvanlige opdelinger efter demografi, hvor vi f.eks. analyserer mønstre
på basis af køn, alder og social status, kan de unge også inddeles i forskellige subgrupper efter deres "kulturelle" tilhørsforhold.
Det forsøgte Ungdomsundersøgelsen i 2005, hvor svarpersonerne blev bedt om
at identificere sig som f.eks. poptøser, sporty typer eller hippier. Det kan vi af gode
grunde ikke gentage, da flere af disse gruppebetegnelser knap nok er forståelige
for dagens unge. Samtidig viste inddelingen sig at være ret dårlig. Kriteriet for en
meningsfuld opdeling (som vores gruppebetegnelser i 2005-undersøgelsen ikke
opfyldte) er jo, om den er i stand til at opfange interessante forskelle hos respondenterne. Hvis alle nogenlunde svarer det samme, er vi lige vidt.
I denne undersøgelse har vi i stedet grupperet de unge ved hjælp af en såkaldt latent klasseanalyse. I denne type analyse inddeler vi respondenterne i grupper ved
hjælp af et statistisk program ud fra deres svar på bestemte spørgsmål1. I den følgende analyse er det sket på basis af, hvad de unge har oplyst om deres risikoadfærd
i Ungdomsundersøgelsen 2015. Kan man med andre ord udskille nogle grupper
blandt de unge, der ligner hinanden med hensyn til druk, narko, kriminalitet osv.,
og som samtidig adskiller sig fra andre grupper af unge? Har disse grupper i så fald
andet til fælles end deres risikoadfærd? Og hvad nyt kan det fortælle os om, hvorfor nogle unge løber langt flere risici end andre? Det er temaerne for dette kapitel.

Fire risikoprofiler
De unge i undersøgelsen falder i fire grupper, som vi i det følgende kalder risikoprofilerne. Inddelingen bygger på en beregning af, hvor sandsynligt det er, at svarpersonerne har en af de mange former for risikoadfærd, som er nævnt i tekstboksen (s.63). Disse sandsynligheder er bagefter omregnet til procentvise fordelinger
(se nærmere om teknikken i bilag 2).
I figur 6.1 ses de fire risikoprofiler med de navne, vi har givet dem.
Langt den største af grupperne har vi valgt at kalde "De forsigtige". De er ikke alle
sammen dydsmønstre på alle punkter, men de adskiller sig fra de øvrige grupper
ved at tage meget få risici sammenlignet med andre unge. Et par pct. ryger, tre pct.
har prøvet at ryge hash, og 12 pct. har fået en kosmetisk operation eller drømmer
om det osv. Men her er ikke meget risikovillighed at spore.
"De festglade" tjener som en udmærket sammenligning. Først og fremmest er de
glade for rusmidler. 22 pct af dem drikker mere end seks genstande på en aften
mindst én gang om ugen, mens yderligere 46 pct. gør det 1-2 gange pr. måned. 94
pct. har forsøgt sig med hash, og 21 pct. med endnu kraftigere sager. 31 pct. ryger
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tobak på daglig basis. Derimod er der ikke mange af dem, der har tæsket nogen eller
selv fået tæsk, eller taget præstationsfremmende stoffer eller kviklån. Kriminalitet
og seriøst pengespil på nettet er heller ikke dem.

Tal i pct.

Risikogruppen
De grænsesøgende
De festglade
De forsigtige

6
9
26
59

De fire grupper med karakteristisk forskellige risikoprofiler er dannet ved at omregne såkaldt latente
klasser til manifeste ditto. Se metode og flere detaljer i bilag 2.
n = 1800
De forsigtige kunne måske også kaldes "de almindelige", da over halvdelen af svarpersonerne hører til
denne gruppe.

"De grænsesøgende" har en risikoprofil, der ligner "De forsigtiges" med hensyn til rusmidler, og med hensyn til kosmetiske operationer og tatoveringer er de
endnu mere forsigtige. Til gengæld adskiller de sig markant fra de to foregående
risikoprofiler ved at løbe flere grænsesøgende eller ligefremgrænseoverskridende
risici: Ret mange har været involveret i slagsmål, 15 pct. har begået kriminalitet, 23
pct. har spillet om penge på nettet, og 30 pct. har dyrket ekstremsport i det seneste
år. Næsten hver fjerde har været i krig eller kunne godt tænke sig det.
"Risikogruppen" har en høj sandsynlighed for alle former for risikoadfærd. Deres
rusmiddelforbrug minder om de festglades, men er endnu højere. Deres grænsesøgende eller grænseoverskridende adfærd minder til gengæld om "De grænsesøgendes" – men er på de fleste punkter endnu mere udpræget: 77 pct. har prøvet at
køre vildt, 45 pct. har tæsket nogen, og en tilsvarende andel har selv fået tæsk. 36
pct. har på et tidspunkt haft våben med i byen etc.
Læseren har nok gættet, at de to sidste profilgrupper især består af mange drenge,
mens "De forsigtige" har en lille overvægt af piger. Blandt "De festglade" er de to
køn omtrent ligestillede.
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Figur 6.1 – De forsigtige og de andre

Også aldersmæssigt er der vigtige forskelle på de fire profiler, således som det ses
i figur 6.2.
Vi har allerede tidligere beskrevet dette fra en lidt anden vinkel: Næsten alle unge
har i 14-årsalderen næsten ikke prøvet noget af det farlige, men de begynder at løbe
flere risici i løbet af de kommende år, selvom ca. halvdelen fortsætter med at være
ret forsigtige. Når det ser ud som om, andelen vokser op igennem 20’erne, skyldes
det, at en stadig stigende andel i disse årgange har været forbi disse risici – selvom
de faktisk aktuelt er mere forsigtige (som vist i figur 3.6).

Figur 6.2 – Den farlige alder
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n = 1800
Den store andel af forsigtige skyldes i høj grad, at vi har de yngste med. Ser vi f.eks. på gruppen fra 20
år og op, er forsigtigheden ikke længere dominerende.
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Tal i pct.

Risikogruppen

Risikoprofilerne

Det gode selskab og risikoen
De fire risikoprofiler er mildt sagt ikke enige om, hvilke risici, der er acceptable og
hvilke, der bare ikke er i orden. Det fremgår, når man fordeler de svar, vi fik i sidste
kapitel. Se figur 6.3.

Figur 6.3 – Risikoaccept

Tal i pct.

Risikogruppen

De grænsesøgende

De festglade

De forsigtige

30
Det er OK at lægge billeder af
venner op på sociale medier,
selvom de er lidt pinlige

28
24
17

57
Det hører med til at være ung,
at man på et eller andet
tidspunkt prøver at ryge hash

10
42
6

30
Det er udelukkende gruppepres,
der får unge til at begynde
at ryge cigaretter

46
28
Kil d e Tryg Fo n d e ns U n g d o m su n d ersø g e lse 2 0 15

36

23
Det er i orden at køre bil, når
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Spørgsmål: "Nu kommer der nogle forskellige meninger fra andre unge. Hvor enig eller uenig er du selv
i de meninger, der nævnes? Tallene angiver procentandelen, der har svaret enten "delvis enig" eller
"helt enig". Se også figur 5.1.
n = 1800
Der er en verden til forskel på, hvordan de forskelige risikoprofiler betragter hash, rygning, druk og
spritkørsel m.m.
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Forskellene er til at få øje på. Hashrygning er næsten tabu blandt "De forsigtige",
mens næsten ti gange så mange i "Risikogruppen" synes, at hash hører ungdomslivet til. "De festglade" ligger midt imellem yderpolerne, men klart tættest på "Risikogruppen".
Derimod er "De grænsesøgende" stærkt utilbøjelige til at tage tobaksrygningen i
forsvar, om det så bare drejer sig om at prøve rygning. Og ingen er mere tilbøjelige
end netop dem til at stemple rygerne som svæklinge, der ligger under for gruppepres. De to tobaksspørgsmål demonstrerer dermed tydeligt, at "De grænsesøgende" ikke ligner de andre grupper.
Det samme er også klart i det nederste spørgsmål: Er fulde folk sjovere at feste
med? Det får man kun hver fjerde blandt "De grænsesøgende" – og 18 pct. af "De
forsigtige" – til at skrive under på. Derimod er så mange som et absolut flertal i
"Risikogruppen" af samme mening, og hver tredje af "De festglade" er gladest for at
feste med nogle, der drikker meget.
Det sidste kan måske bidrage til at kaste lys over et spørgsmål, som vi tangerede
i sidste kapitel. Her konstaterede vi, at netop dette spørgsmål giver anledning til
enorme sociale overdrivelser: Kun 25 pct. var selv enige i, at fulde folk er sjovere
at feste med, men de mente, at 61 pct. af vennerne var af samme mening. Ligesom
sportsfolkene sætter standarderne med hensyn til løb og spring, fører festaberne
det store ord i deres domæne, også selvom glansen som nævnt i nogen grad er gået
af festaben (jf. kapitel 4).

Risiko-registret
Risikoprofilerne bygger på en lang række spørgsmål til svarpersonerne i
Ungdomsundersøgelsen: Ryger de til daglig? Drikker de mindst seks genstande mindst en gang om ugen eller ej? Har de inden for det sidste år
gjort noget kriminelt, slået nogen eller selv fået tæv, lagt fotos af grænseoverskridende eller ulovlige handlinger på Facebook, udøvet ekstremsport,
taget narko eller spillet om seriøse summer på nettet? Har de – eller ønsker
de – at få udført en kosmetisk operation eller at blive udsendt i krig? Og har
de nogensinde prøvet hash eller hårde stoffer, har de optaget et kviklån,
fået foretaget en tatovering, haft et våben med i byen eller kørt spritkørsel
hhv. været i en bil, hvor unge kørte vildt? De præcise formuleringer findes i
figur 3.1 i kapitel 3.
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Men fordelingen er ikke altid sådan, at "Risikogruppen" og "De festglade" oftest
tolererer risikoadfærd. Spritbilismen har – som vi har set før – ikke mange fortalere
i det hele taget, men ud over "De forsigtige" er accepten mindst blandt "De festglade", mens "De grænsesøgendes" opbakning er en spids højere.
Tilsvarende rækkefølge finder man i et andet – grænseoverskridende – spørgsmål:
Er det OK at lægge pinlige billeder af venner op på Facebook? Her ligger "De grænsesøgende" meget tæt på "Risikogruppen" og langt fra de to andre profilgrupper.
Det er ikke så overraskende, når man ser figur 6.4, hvor vi har spurgt, om svarpersonen selv har overskredet sine grænser for at kunne lægge resultatet på Facebook
bagefter.

Tal i pct. der svarer ja

Risikogruppen

31

De grænsesøgende

33

De festglade
De forsigtige

12
3

Spørgsmål: Har du nogensinde overskredet dine egne grænser for at du selv eller andre bagefter kunne
poste billeder af det på sociale medier? Ja, nej, ved ikke
n = 1716 ("ved ikke"-svar indgår ikke i beregningen)
Det er især "De grænsesøgende", der overskrider egne grænser på Facebook. De følges tæt af "Risikogruppen".

Risikogruppen og de andre
"Risikogruppen" befinder sig i toppen i alle de spørgsmål om risikoadfærd, som
vi har målt på. Ikke sjældent er der tale om en suveræn førsteplads. Men "Risikogruppen" adskiller sig samtidig fra de øvrige profilgrupper ved at være en meget
bekymret gruppe. Der er på ingen måde tale om en gruppe, der bare kører derudaf
i feststemning og med hovedet under armen.
I de følgende figurer ser vi de fire profilgruppers svar på nogle af de bekymringsspørgsmål, vi gennemgik i kapitel 2. Vi starter i den tungeste ende med bekymringen for ikke at klare sig på arbejdsmarkedet – jf. figur 6.5.
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Figur 6.4 – Medieprofiler

Tal i pct.
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Figur 6.5 – Jobpessimisme

100

Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad" til "at jeg
ender som arbejdsløs".
n = 1800
En forholdsvis stor del af "Risikogruppen" er tydeligt bekymret for, om der er job til dem.

Det er nærliggende at antage, at bekymringen bl.a. afspejler, at mange i gruppen
faktisk er i risiko for marginalisering i bred forstand. En del af gruppen synes at
være truet – jf figur 6.6.

Jeg er under uddannelse/går i skole
Jeg er i arbejde (her tænkes ikke på studiejob)
Tal i pct.

Jeg er hverken under uddannelse eller i arbejde lige nu
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n = 1800
Der er lidt flere af "De festglade" og navnlig "Risikogruppen" blandt de unge, der hverken er i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.
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Figur 6.6 – Risikoen for at snuble
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"Risikogruppen" ligger ligeledes i front med hensyn til bekymringen for at ende
uden en uddannelse. En betragtelig del af gruppen er desuden presset økonomisk,
som det ses i figur 6.7.

Tal i pct.

I høj grad bekymret
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Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad" til "at jeg
skylder for mange penge væk".
n = 1800
Flere end hver tredje i "Risikogruppen" har mere eller mindre seriøse problemer med gæld. Det er mere
end dobbelt så mange som i den næstmest gældsplagede gruppe, "De festglade".

"Risikogruppen" er som nævnt defineret ved, at de tager mange risici sammenlignet med de tre andre profilgrupper.
Sammenhængen mellem marginaliseringsrisiko og risikoadfærd er tidligere påvist
i bl.a. Center For Ungdomsforsknings store ungdomsundersøgelse, der fandt en
markant forhøjet risikoadfærd hos de ledige: I ingen anden gruppe havde så mange prøvet hash eller stoffer inden for den seneste måned. Gruppen havde også en
uforholdsmæssigt stor andel, der drak sig fulde flere gange om ugen. Det var samtidig her, forskerne fandt den største andel, der har erfaring med hård kriminalitet.
"Risikogruppen" er også den eneste af profilgrupperne, der synes at være seriøst
bekymret for, hvad den risikable adfærd kan føre til på sigt – jf. figur 6.8.
Forsøg på at reducere unges alkoholforbrug ser umiddelbart ud til at falde på stengrund i tre af profilgrupperne (hos to af dem bl.a. fordi de ikke drikker særlig meget). I "Risikogruppen" er der til gengæld en motivation at bygge på.
Også når det gælder vold, risikerer "Risikogruppen" øjensynlig mere end de fleste
– jf. figur 6.9.
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Figur 6.7 – Gæld

Tal i pct.
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Figur 6.8 – Druk

100

Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad" til "at jeg
drikker for meget".
n = 1800
Danske unge er som bekendt berygtede for deres alkoholforbrug, men det tager de i stiv arm. Dog er
hver fjerde i "Risikogruppen" bekymret.

Tal i pct.

I høj grad bekymret

I nogen grad bekymret

I lille grad bekymret

Slet ikke bekymret

Ikke relevant for mig

Ved ikke

23

Risikogruppen
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19
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19
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11
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100

Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor bekymret har du så været over følgende
ting? Procentandel, der har svaret, at de enten bekymrer sig "i nogen grad" eller "i høj grad" til "at jeg
bliver overfaldet eller slået".
n = 1800
Hele 42 pct. af "Risikogruppen" er bekymrede for at blive udsat for vold. Hver femte er ligefrem meget
bekymret. Det er fire-fem gange så mange som i de andre profilgrupper.
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Figur 6.9 – Vold

Risikoprofilerne

Figur 6.10 – Risikoprofil og livskvalitet
Lav (1-4)
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Spørgsmål: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?
n = 1800
Der er flest rigtigt tilfredse blandt grænsesøgende unge.

Forskellene mellem profilgruppernes livskvalitet er tydelige. Øjensynlig gør den
risikoadfærd, der dominerer hos "De grænsesøgende" ikke noget dårligt for livskvaliteten, mens relativt mange af "De festglade" åbenbart langt fra morer sig hele
tiden. Det høje rusmiddelforbrug kan for nogle tværtimod være en reaktion på
dårlig livskvalitet. Dette svarer til, hvad vi ved fra andre undersøgelser. I de psykometriske undersøgelser, der ligger bag det britiiske Substance Use Risk Profile Scale,
er egenskaber som ængstelighed (anxiety sensivity) og introvert håbløshed associeret med et højt forbrug af rusmidler2.
Risikogruppen skraber bunden: Kun hver tredje af dem er rigtigt glade for tilværelsen i verdens lykkeligste land.

Risikoprofilernes demografi
"Risikogruppens" ringe trivsel skyldes ikke, at den befinder sig uden for både uddannelse og job, hvor vi ved, at tilfredsheden med tilværelsen er meget lille (det
kunne vi se i kapitel 1, figur 1.5, hvor hele 59 pct. af den sidstnævnte gruppe meldte
om en lav tilfredshed). Som vist i figur 6.6 er 90 pct. af "Risikogruppen" enten under uddannelse eller i arbejde.
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Vi kan ikke afgøre, hvorfor "Risikogruppen" i den grad ser ud til at være øretævernes holdeplads. Men det har sandsynligvis ikke alene noget at gøre med, hvad
gruppens medlemmer selv foretager sig, men også med hvem og hvor man er, som
vi skal se i næste afsnit. Først vil vi lige kaste et blik på livskvaliteten i de fire profilgrupper:

Men måske bliver billedet en smule for rosenrødt i kraft af den aktive arbejdsmarkedspolitik, der jo indebærer, at kun ret få 14-24-årige befinder sig uden for job/
uddannelse. Som vi så i figur 6.5, oplever en meget stor del i "Risikogruppen" sig
selv som marginaliseringstruede.
17 pct. af "Risikogruppen" betegner sig som indvandrere eller efterkommere af indvandrere, hvilket er fem gange så mange som blandt "De forsigtige". Endnu mere
overraskende er måske, at hver femte i "Risikogruppen" også melder om, at deres
helbred er "mindre godt" eller værre. Hele 6 pct. betegner ligefrem deres helbred
som "dårligt". Det samme gør kun 0,7 pct. af "De forsigtige". Her er der dog også 8
pct., der opfatter deres helbred som mindre godt.
Vi ser også nogle geografiske skævheder, når vi sammenligner de fem regioner. Det
viser sig f.eks., at hele 21 pct. af de unge i Region Sjælland hører til "Risikogruppen", selvom en jævn fordeling kun ville give 13 pct. til Sjælland uden for hovedstadsregionen. Når man også tager i betragtning, at "Risikogruppen" har en overvægt mænd og en overvægt af 20-24-årige, må en bekymrende stor andel af de
unge mænd i Region Sjælland falde i "Risikogruppen". Omvendt har Nordjylland
kun 4 pct. i "Risikogruppen", ikke de 10 pct. som en jævn fordeling over landet ville
have resulteret i.

NOTER
1

Metoden er beskrevet mere indgående i bilag 2.

2

Se Woicik PA mfl. The Substance Use Risk Profile Scale: a scale measuring traits linked to reinforcement-specific substance use profiles http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683400
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Kapitel 7

Personlige risici
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Vi har i de foregående kapitler forsøgt at indkredse forskellene på de unges risikoadfærd med mange forskellige metoder. Vi har set på deres baggrund, hvor de er
i deres (ungdoms-)liv, og hvad de forventer af fremtiden. Vi har også set på deres
holdninger, ikke mindst dem, som de udvikler i de grupper, som de indgår i. Et ret
effektivt greb, der synes at samle meget, var den opdeling i risikoprofiler, som vi
gennemførte i sidste kapitel.
I dette kapitel skal vi se på, om vi kan føje mere til forståelsen af risikoadfærden ved
at trække på nogle af redskaberne fra psykologien.
Udgangspunktet er, at nogle af de forskelle, der findes mellem mennesker, drejer
sig om deres personlighed. Personlighedspsykologien har i de senere årtier arbejdet med fem mål for den menneskelige personlighed – i daglig tale femfaktormodellen eller "The Big Five".
De fem personlighedsmål kan kort sammenfattes som
•
•
•
•
•

ekstraversion (indadvendt-udadvendt),
følelsesmæssig stabilitet (bekymret-rolig),
åbenhed (konventionel-original),
samvittighedsfuldhed (nonchalant-vedholdende) og
medgørlighed (irritabel-godmodig).

Psykologisk forskning viser, at vi mennesker tænker og handler forskelligt alt efter,
hvor meget hver især er udstyret med disse fem mål.
Et helt andet spørgsmål er så, hvad der nøjagtigt skal til for at fastslå, hvor meget
en person har af det pågældende træk. Man kan tegne ret præcise billeder gennem
validerede psykologiske tests, hvor forsøgspersonerne besvarer en lang række
spørgsmål. Men kan man også gøre det i form af er survey på internettet, som det,
der er grundlag for denne undersøgelse? Hvilke spørgsmål skal man i så fald stille
for at afgøre, hvor udadvendt eller medgørlig en bestemt respondent er? Og kan
man for øvrigt regne med, at de meget lidt samvittighedsfulde svarpersoner overhovedet besvarer skemaet ordentligt?
Samtidig kan de fem personlighedsmål selvsagt kombineres. I virkeligheden er det
måske sjældent et enkelt personlighedstræk, men nok så meget kombinationen af
flere træk, der bestemmer personens tænke- og handlemønstre.
Det er højest tænkeligt, at visse kombinationer er mere almindelige end andre, så
det giver mening at udskille bestemte personlighedstyper, der tænker og handler
på bestemte måder, som er forskellige fra andre personlighedstyper. De fleste af
os har sikkert sådan en opdeling af vores medmennesker i vores stille sind, men vi
opdeler sandsynligvis ikke på samme måde – opdelingen afspejler vores egen per-
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sonlighed. Hvor der er meget bred konsensus i psykologisk forskning om The Big
Five, findes der ikke nogen universelt accepteret inddeling af personlighedstyper.
De metodiske spørgsmål står med andre ord i kø. Til gengæld har de langt fra kun
akademisk interesse.
Kan man på en holdbar måde opdele os i forskellige personlighedstyper, der ikke
"tager tingene på samme måde", kan man måske også bedre forebygge og afhjælpe
problemer, der rammer menneskers sundhed, tryghed og trivsel – og bl.a. hjælpe
dem til at styre deres risikoadfærd bedre.
Vi er – hvad disse metodespørgsmål angår – i høj grad på forsøgsstadiet, men resultaterne i denne undersøgelse tyder på, at vi kan komme et stykke længere ad denne
vej, når vi prøver at forklare eksempelvis, hvorfor nogle lever deres ungdomsliv så
farligt, mens andre har så svært ved at række ud efter de chancer, der passerer forbi 1.

Jeg ser mig selv som...
Vi har i Ungdomsundersøgelse 2015 stillet følgende spørgsmål:
Her kommer nogle personlige egenskaber og træk. Det kan være, at nogle beskriver
dig godt, mens andre ikke gør det. Hvor godt synes du, at hvert udsagn passer på
dig?
Jeg ser mig selv som…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Udadvendt
Kritisk, diskuterende
Struktureret, vedholdende
Bekymret, let at stresse
Nysgerrig, søgende
Stilfærdig, tilbageholdende
Forstående over for andre
Lidt doven, nonchalant
Rolig, følelsesmæssig stabil
Vanemenneske, ikke så kreativ

De ti udsagn passer sammen to og to – 1 og 6 repræsenterer f.eks. egenskaben ekstraversion (udadvendthed): Svarer man "helt enig" på spørgsmål 1 og "helt uenig"
på spørgsmål 6, scorer man maksimum på dette personlighedsmål.
Svarmulighederne var den kendte fempunktskala "helt enig", "enig", "hverken eller", "uenig" eller "helt uenig". Svarpersonerne blev derefter placeret på en skala
efter, hvor enige/uenige de var på hver af de fem faktorer. Det har vi så holdt sam-
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men med hele batteriet af risikospørgsmål, der har fulgt os gennem denne rapport
siden kapitel 3.
I det følgende skema ses den statistiske sammenhæng mellem svarpersonernes
placering på de fem personlighedsskalaer og deres risikoadfærd.
Vi har markeret med plusser og minusser, hvor signifikante sammenhængene mellem risikoadfærd og personlighedsmål er2. Jo flere plusser/minusser – jo mindre
er risikoen for, at vi bare har fundet en tilfældig variation i vores data. Hvis der er
en positiv sammenhæng, dvs. at et givet personlighedsmål hænger sammen med
mere risikoadfærd af denne type, viser vi styrken i denne sammenhæng med plusser. Er den negativ, angives det med et eller flere minusser. Tomme felter betyder,
at der ikke findes nogen statistisk sammenhæng mellem den pågældende egenskab
og den nævnte risikoadfærd.
Skemaet er interessant på begge leder: Er man forfalden til røg og rusmidler, er det
også sandsynligt, at man er udadvendt. Rygernes ældgamle påstand om, at rygere
er sjovest at være sammen med, er altså ikke uden statistisk belæg. Forudsætningen er dog, at man ikke også er meget samvittighedsfuld og/eller følelsesmæssigt
stabil, for de personlighedstræk gør det mindre sandsynligt, at man er daglig ryger.
Det samme mønster ses med små variationer i forhold til rusmidler, vold og tatoveringer.
I det hele taget disponerer udadvendthed for mange risici, herunder også ekstremsport og pengespil. Kun en enkelt risikotype, nemlig erfaringen med at køre vildt i
bil, er stærkere associeret med en anden egenskab, nemlig åbenhed (der også implicerer nysgerrighed og lyst til at eksperimentere).
Udadvendtheden ser altså ud til at kunne forklare både den form for risikoadfærd,
som vi fandt hos "De festglade" og hos "De grænsesøgende" i kapitel 6, og kan altså
være med til at forklare, hvorfor "De festglade" er glade for fester.
Det samme kan egenskaberne samvittighedsfuldhed og følelsesmæssig stabilitet,
der trækker den anden vej og altså lægger en dæmper på risikoadfærden.
De to sidstnævnte personlighedstræk følges pænt ad det meste af vejen ned gennem skemaet og påvirker risikoen på samme måde. Dog ser det ikke ud til, at følelsesmæssig stabilitet får unge tila t afholde sig fra binge-drinking (eller fra at forsøge
sig med hash). Følelsesstabilitet er heller intet værn imod overforbrug af PC-spil
(konsolspil såsom Playstation 4 på nudansk).
Omvendt er samvittighedsfuldhed ikke noget, der får unge til specielt at afholde
sig fra præstationsfremmere eller kosmetiske operationer. Har man egenskaben
følelsesmæssig stabilitet, er det alt andet lige mindre sandsynligt, at man doper sig
eller underkaster sig kirurgi for skønhedens skyld.
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Figur 7.1 – Risikable personlighedstræk
		

Ekstrovert

Medgørlig

Samvittighedsfuld

Følelsesmæssig
stabil

---

Åben

Rusmidler
Ryger du dagligt cigaretter?

+++

---

Har du nogensinde prøvet at ryge hash?

+++

---

Har du prøvet andre stoffer?

+++

---

Drikker du seks eller flere genstande på
én aften (mindst en gang om ugen)?

+++

---

Har du inden for det seneste år taget
præstationsfremmende stoffer eller medicin for at klare dig bedre i uddannelse
eller job?

+
---

---

Trafik
Har du nogensinde selv kørt spritkørsel?
(kun respondenter på 18-24 år)
Har du været med i en bil med unge mennesker, hvor der blev kørt vildt?

+++

-

++

---

--

Har du inden for det seneste år slået eller
tæsket nogen?

+++

---

---

Er du inden for det seneste år selv blevet
slået eller har du fået tæsk?

++

---

---

Har du nogensinde haft et våben (f.eks.
en kniv eller en kølle) med i byen?

+++

---

---

+++

Vold

+

Økonomi
Har du inden for det seneste år spillet
på internettet, hvor du risikerede at tabe
mere end 500 kr. på en dag?

+++

-

Har du nogensinde optaget et kviklån
eller et lignende lån? (kun respondenter
på 18-24 år)

Har du lavet noget kriminelt (f.eks. tyveri
eller hærværk) inden for det seneste år?

+

---

--

+++

---

---

Krop
Har du en eller flere tatoveringer?
Har du fået lavet en kosmetisk operation,
eller kunne du tænke dig at få foretaget
en? (kun respondenter på 18-24 år)

+

---

Ekstreme belastninger
Har du inden for de seneste to år dyrket
nogle former for ekstremsport?

+++

Har du været udsendt, eller kunne du
tænke dig at blive udsendt i krig?

--

Computer
Spiller du computerspil mere end ti timer
om ugen?

-

---

n = 1800
Resultaterne er fundet vha. en regressionsanalyse, hvor vi har kontrolleret for effekterne af køn og
alder. En, to eller tre plusser/minusser svarer til, at sammenhængen er signifikant på hhv. 10 pct.,
5 pct. og 1 pcts. niveau.
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Kriminalitet

Egenskaben åbenhed synes ikke at hænge særlig meget sammen med risikoadfærd.
Bortset fra den vovede bilkørsel er sammenhængene beskedne eller ikke eksisterende. Hvis den ungdommelige lyst til at eksperimentere giver sig udslag i særlig
risikabel adfærd, sker det ikke i en form, som vi har haft fantasi til at få med i skemaet.
Også egenskaben medgørlighed er interessant. Her finder vi nemlig ingen som
helst sammenhæng til en eneste risiko – hverken positiv eller negativ. Det er med
andre ord noget andet – eller nogle andre – der påvirker de medgørliges risikoadfærd.

Personlighed og risikoprofiler
I det følgende undersøger vi, om de mål, vi har for svarpersonernes personlighed,
kan gøre os klogere på de risikoprofiler, vi beskrev i kapitel 6. Er det med andre ord
sådan, at de fire profilgrupper i særlig grad har et eller flere af de fem personlighedsmål?
I de tre figurer, der præsenteres nedenfor, viser den vandrette akse, hvor meget svarpersonerne har af den pågældende egenskab: Jo længere ude til højre, jo mere enige
er svarpersonerne i, at de eksempelvis har egenskaben åbenhed (som i figur 7.2).
Den lodrette akse viser derimod, hvor stor en andel af svarpersonerne, der har givet et bestemt svar.
Det interessante er at se, hvor forskellige kurverne er, og om der i givet fald er et
mønster. Hvis linjerne ligger oven i hinanden eller hopper tilfældigt op og ned, fortæller de ingenting om, hvorfor nogle unge havner i den risikoprofil og andre i en
anden. Hvis en profilgruppe derimod ligger forholdsvis højt ude til venstre men,
forholdsvis lavt ude til højre, så scorer gruppen lavt på det pågældende personlighedsmål – som det ses, hvis man følger "Risikogruppens" gule streg i figur 7.2.

Risikabel ungdom

77

Personlige risici

Figur 7.2 – Risikoprofiler og åbenhed
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n = 1800
P = 0,199 (dvs. at der ikke er en signifikant sammenhæng)
De tre af profilgrupperne når et toppunkt omkring værdien tre, men "De grænsesøgende" topper med
flest på værdien 4.

Hvor de "De forsigtige" typisk ligger i den lave ende, når det gælder åbenhed, ligger
næsten to tredjedele af "De grænsesøgende" i den høje ende. Begge dele giver god
mening, men resultatet skal tages med forbehold – det er ikke statistisk signifikant.
Anderledes med figur 7.3, hvor det er samvittighedsfuldheden, der testes. Almindelig fordomsfuldhed ville tilsige, at det næppe var her, "De grænsesøgende" og
"Risikogruppen" scorer højest.
Fordommen ligner således den endelig dom til forveksling – og resultatet er i høj
grad signifikant. Samvittighedsfuldheden (i betydningen at være flittig, struktureret og vedholdende) udmærker relativt få blandt "Risikogruppen" og "De grænsesøgende" i sammenligning med både "De forsigtige" og "De festglade". I "Risikogruppen" placerer kun hver tiende sig rigtig højt her.
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Figur 7.3 – Risikoprofiler og samvittighedsfuldhed
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P = 0,000 (dvs. signifikant ved et 1 % signifikansniveau)
"Risikogruppen" og især "De grænsesøgende" topper tidligt og markant med hensyn til samvittighedsfuldhed. Der er m.a.o. forholdsvis få i disse profilgrupper, der opfatter sig som meget samvittighedsfulde.

Vi viser ikke figurer for egenskaberne medgørlighed og udadvendthed, da de i
denne undersøgelse ikke hænger sammen med de fem risikoprofiler. Det er måske
ikke så overraskende for medgørligheden, der netop ikke i sig selv siger noget om,
hvilken risikoadfærd vi kan forvente hos et ungt menneske.
Derimod kunne vi forvente, at udadvendtheden ville slå kraftigt ud hos ikke
mindst "De festglade", men det er ikke tilfældet her. Bortset fra at "De forsigtige"
scorer lidt lavere end de tre øvrige grupper med hensyn til udadvendthed, er her
intet at skrive hjem om.
En forsigtig tolkning kan være, at egenskaber som følelsesmæssig stabilitet og
samvittighedsfuldhed modererer den ekstroverte risikoadfærd i alle grupper på en
måde, som modellen ikke kan fange. Hertil kommer, at egenskaben udadvendthed
som nævnt hænger sammen med næsten alle de risici, vi måler på – og dermed
altså både de risici, man dyrker hos "De festglade" og dem, der er udbredte blandt
"Risikogruppen" og "De grænsesøgende".
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Figur 7.4 – Risikoprofiler og følelsesmæssig stabilitet
Risikogruppen

De grænsesøgende

De festglade

De forsigtige

30
Ki l d e Tryg Fo nd e ns U ng do m su nd ersø g e lse 2 0 15

Procentandel

35

25
20
15
10
5
0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5
Score

n = 1800
P = 0,040 (dvs. signifikant ved et 5 % signifikansniveau)
En relativt stor andel af "Risikogruppen" anser sig selv for at være mindre følelsesmæssigt stabile. "De
grænsesøgende" er sværere at slå ud af kurs.

At der er sammenhæng mellem de enkelte risici og bestemte personlighedsmål
bekræfter, at denne type analyser hjælper os til at forstå forskelle på de unges risikoadfærd. Vi kan også se nogle – godt nok mere usikre – sammenhænge mellem
personlighedsmålene og vores risikoprofiler.
Det er heller ikke utænkeligt, at personlighedstrækkene spiller en indirekte rolle på
de præferencer for bestemte venner og kærester, vi så i kapitel 4, eller for den sags
skyld de sociale overdrivelser, vi undersøgte i kapitel 5.
Så langt har vi dog ikke drevet analysen, men her er nok at tage fat på for efterfølgere. Vi er stadig et godt stykke fra at kunne skræddersy forebyggelse af f.eks. rygning eller binge-drinking efter personlighedsmål. Men vi kan så småt begynde at se
nogle af mulighederne. Se mere i det sidste kapitel.
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NOTER
1

En grundigere redegørelse for de metodiske problemstillinger og valgene bag de følgende figurer, herunder referencer
til relevant litteratur, findes i notatet "PERSONLIGHEDSMÅL: The big five". Notatet er udarbejdet af Analyse & tal fra
2015 og kan downloades her: http://ogtal.dk/udgivelser/item/22-personlighedsmaling-2015

2

1 plus eller 1 minus angiver signifkans ved et signifikansniveau på 10%. 2 plusser eller minusser ved et signifikansniveau på 5%, og 3 plusser eller minusser ved et signifikansniveau på 1%.
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Alkohol – hvorfor ikke?
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Danske unge drikker som bekendt sygt meget alkohol, og de begynder tidligt på
det. En international undersøgelse1 viste f.eks., at 68 pct. af de 15-årige danskere
i 2010 havde prøvet at være fulde. Kun de unge litauere var endnu tidligere ude,
mens andelen af 15-årige franskmænd lå på ca. det halve (36 pct.) og amerikanerne
endnu lavere (28 pct.).
Men druk-niveauet falder, samtidig med at debutalderen stiger. Hvor det stadig i
2006 var det almindeligste, at 13-årige havde drukket alkohol, var det i 2014 blevet
et minoritetsfænomen – særlig udtalt blandt pigerne. Hos de 15-årige sås mindre,
men tydelige fald. Blandt 15-årige drenge faldt andelen, der havde drukket alkohol
fra 88 pct. til 81 pct. mellem 2010 og 2014. Blandt pigerne var faldet endnu mere
markant fra 88 til 76 pct. Systematiske analyser fra Statens Institut for Folkesundhed dokumenterer en langtidstrend: I 90'erne havde 95 pct. af alle 15-årige forsøgt
sig med alkohol 2. Den store børne- og ungdomsundersøgelse fra velfærdsforskerne på SFI peger samme vej: I 2009 var 5 pct. af de 15-årige rigtigt fulde mindst en
gang om ugen. I 2013 gjaldt det kun 1 procent 3.

Figur 8.1 – Binge-drikkeri på retur
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Spørgsmål: Spørgsmålene havde lidt forskellig ordlyd i 2005 og 2015. I 2005 var det "Hvor mange
gange har du været fuld inden for de seneste 30 dage?". I 2015 var det "Hvor tit drikker du 6 genstande
eller flere på én aften?" (1 genstand svarer f.eks. til 1 øl, 1 Cult Shaker eller 2 shots med stærk spiritus).
Svarmulighederne var enslydende. Det giver selvfølgelig risiko for lidt usikkerhed, når vi sammenligner
dem, men vi kan ikke se, at det skulle skævvride resultatet i en bestemt retning.
Af hensyn til sammenligneligheden mellem de to år, indgår kun respondenter mellem 15 og 20 år.
n (2005) = 846, n (2015) = 1191
Flere end hver anden af de unge i 2005 drak sig fulde mere end en gang om måneden, og hver fjerde
gjorde det mere end to gange. Nu svarer næsten to tredjedele, at de maksimalt drikker mere end seks
genstande en enkelt gang om måneden.
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Kil d e : U ng do m su nd ersø g elsen + Tryg fo n d e n s/ Man da g M o rg e n s
U n g do m su n d ers øg e lse fra 2 0 0 5 " Mel l em dyd o g då rskab".

Tendensen ses også i Ungdomsundersøgelsen blandt de 14-20-årige som helhed –
jf. den figur vi viste i kapitel 3.

Alkohol – hvorfor ikke?

Der er helt klart tale om en meget væsentlig udviklingstendens, både for de unges
sundhed og for deres evne til at leve op til det, der i øvrigt kræves af dem. Desuden
er alkohol som bekendt med til at gøre alt muligt andet mere risikabelt, også for
andre. Bl.a. er det høje alkoholforbrug tydeligt associeret med kriminalitet 4.
Årsagerne til det faldende alkoholforbrug kender vi ikke, men det er påfaldende, at
det foregår parallelt i en lang række lande, herunder f.eks. i Sverige, hvor de unge
som udgangspunkt drak langt mindre (uanset hvor ofte folkeviddet påstår det
modsatte). Æren tilfalder altså ikke danske forebyggelsesindsatser alene. Der må
være nogle internationale strømninger på spil, som – for øjeblikket – trækker den
rigtige vej.
Vi har undervejs i denne rapport drøftet flere muligheder: Der kan f.eks. være tale
om, at forældre og børn er kommet tættere på hinanden end førhen, så de unge er
blevet mere optagede af, hvad deres forældre mener. Det kan også være, at mange
unge ikke længere har så mange penge til at gå i byen for, eller at unge i dag disciplineres af mere usikre udsigter på arbejdsmarkedet. Det kan også tænkes, at flere
unge rider med på sundhedsbølgen, der er svær at forene med binge-drikkeri. Endelig kan en forklaring ligge i udbredelsen af sociale aktiviteter som computerspil,
der har tag i virkeligt store ungdomsgrupper, og som i praksis går dårligt sammen
med alkohol.
Vi vil vende tilbage til dette nedenfor, men først vil vi se nærmere på, hvad Ungdomsundersøgelsen 2015 har at sige om de unges holdninger til alkohol og den
måde det bruges på blandt deres jævnaldrende.

Det der taler imod alkohol
Ud over spørgsmål om forbruget og forestillinger om venners og kæresters ditto,
som er fremlagt i kapitel 4 og 5, spørger Ungdomsundersøgelsen 2015 bl.a. til en
række forhold, som kunne tænkes at spille en rolle for unges alkoholforbrug. Det
ses i figur 8.2.
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Figur 8.2 – Argumenter mod alkohol

Tal i pct.

Procentandel enige

Den/de voksne derhjemme er
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Alkohol passer dårligt sammen
med de aktiviteter, som jeg og
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26

Alkohol er usundt,
så derfor undgår jeg det

32
5

Alkohol er imod min religion
Det skader mine jobmuligheder
på lang sigt, hvis jeg drikker
meget alkohol

36

Der bliver tit drukket for meget
alkohol, når folk skal hygge sig
sammen

44

Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i de sætninger, der kommer her? Andel helt enige og delvis
enige er lagt sammen.
Op imod halvdelen af de unge finder selv, at drikkeriet ofte tager overhånd, når unge er sammen.

I de følgende ser vi nærmere på svarene hver for sig. Vi har inddelt dem efter de risikoprofiler, vi udviklede i kapitel 6, og som viste sig at være gode til at få meningsfulde forskelle frem i lyset. "De festglade" og "Risikogruppen" har en stor andel
unge med et højt alkoholforbrug, mens det generelt er beskedent blandt "De forsigtige" og "De grænsesøgende" (læs, hvordan vi har opdelt grupperne på s. 63 ff.).

Tal i pct.
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Figur 8.3 – Alkohol og forældre
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Spørgsmål: Den/de voksne derhjemme er imod, at jeg drikker alkohol.
"De festglade" oplever gennemgående deres forældre som betydeligt mere liberale end de øvrige profilgrupper med hensyn til børnenes alkoholforbrug.
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Ikke overraskende oplever forholdsvis mange i den store forsigtige gruppe, at deres
forældre gerne vil holde igen. Det afspejler bl.a. aldersfordelingen med forholdsvis
mange af de helt unge i denne gruppe. Af samme grund er accepten blandt "De
festglades" forældre måske heller ikke helt så bemærkelsesværdig, som det umiddelbart kunne se ud. De fleste af "De festglade" er trods alt over 18, selvom en del
fortsætter med at bo hjemme. Accepten synes også klart større blandt "De festglades" forældre end blandt forældrene til "Risikogruppen" og "De grænsesøgende",
der har en nogenlunde tilsvarende aldersfordeling.

Tal i pct.
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Spørgsmål: Alkohol passer dårligt sammen med de aktiviteter, som jeg og mine venner er sammen om.
Især blandt "De grænsesøgende" og "De forsigtige" får drukkulturen seriøs konkurrence.

Også på dette punkt er der unægtelig en stor variation: Kun 12 pct. af "De festglade"
oplever, at de har gang i noget med vennerne, som ikke tillader så meget druk. Omtrent hver tredje af "De forsigtige" og næsten lige så mange af "De grænsesøgende"
melder om det samme.
Også når det gælder sundhedsargumentet, følges grænsesøgende paradoksalt nok
med forsigtige.
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Figur 8.4 – Alkohol og interesser
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Figur 8.5 – Alkohol er usundt

Spørgsmål: Alkohol er usundt, så derfor undgår jeg det.
Sundhedsargumentet gør indtryk på nogle i alle risikoprofilerne, men dog langt fra på flertallet.

At "De grænsesøgende" er så meget med her er bl.a. bemærkelsesværdigt, fordi der
er tale om en gruppe med betydelig overvægt af unge mænd, der normalt ikke udmærker sig med den mest avancerede sundhedsbevidsthed. Også "Risikogruppen"
har desuden en relativt stor andel, der hører til de rigtige hardlinere, når det kommer til sundhed her – de er faktisk næst flest blandt de helt enige. At der i begge
grupper også kan være religiøse motiver på spil ses af figur 8.6.

Tal i pct.
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Figur 8.6 – Alkohol og religion
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Spørgsmål: Alkohol er imod min religion
Andelen af helt og delvist enige er på fem pct i alt, jf. figur 8.1, hvilket svarer til andelen af svarpersoner,
der oplyser, at de føler sig som indvandrere.
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Det er måske her værd at minde om, at de fire risikoprofiler langt fra er lige store.
Faktisk er "De forsigtige" langt større end de tre andre profilgrupper til sammen.
Så antalsmæssigt befinder langt de fleste religiøse modstandere sig her, selvom
procentandelen er højere blandt både "De grænsesøgende" og "Risikogruppen".
Figuren viser i øvrigt også, at ingen af grupperne er domineret af unge med muslimsk baggrund. Med det lille forbehold, at det kan være svært at tolke nogle af
mellemsvarene her – hvilken gud forbyder f.eks. delvis at drikke alkohol? – er det et
beskedent mindretal i alle grupper, der har religiøse bekymringer over for alkohol.
Fremtidsbekymringerne er der flere af, således som det fremgår af den følgende
figur:

Tal i pct.
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Spørgsmål: Det skader mine jobmuligheder på lang sigt, hvis jeg drikker meget alkohol.
45 pct. af "De grænsesøgende" ser et højt alkoholforbrug som en trussel mod deres chancer på arbejdsmarkedet på langt sigt.

Hensigten med det lidt vage og hypotetiske spørgsmål har været at teste, om
svarpersonerne ser nogen som helst forbindelse mellem et stort forbrug og deres
langsigtede job-chancer – vel vidende, at det ikke er det samme, de ser. For mange
14-årige, der hverken har været i nærheden af alkohol eller arbejdsmarkedet, må
spørgsmålet forekomme abstrakt. For den 24-årige i "Risikogruppen" med to afbrudte erhvervsuddannelser bag sig, er det et anderledes nærværende spørgsmål.
At så mange som 45 pct. blandt "De grænsesøgende" er opmærksomme på problemet, kan bekræfte, at der er en hel del ambitiøse og præstationsorienterede unge i
denne gruppe. De positioner, hvor man for alvor skal performe, er typisk svære at
opnå – og holde på – med et misbrugsproblem. Som sagt er alkoholforbruget gennemgående lavt i denne gruppe.
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Figur 8.7 – Alkohol og fremtidsudsigter

At så relativt få af "De festglade" synes at betragte deres alkoholforbrug som et muligt problem, er sværere at forklare. Måske skyldes det, at mange af dem ikke rigtigt forholder sig til det. Måske skyldes det, at mange veluddannede ofte klarer sig
glimrende i jobbet i årtier, selvom de drikker en del. Det må mange unge kende til
hjemmefra eller fra omgangskredsen.
Selv når vi lægger alle disse meget forskelligartede job-fremtidsbekymringer sammen, kommer vi dog ikke op over 36 pct. i alt, og her har vi endda ikke skelnet imellem dem, der var helt enige i problemet og dem, der bare var delvist enige.
Lidt højere – og højest – når problembevidstheden på det sidste spørgsmål i batteriet: Fylder fylderiet ikke for meget, når unge er sammen?
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Figur 8.8 – Alkohol fylder for meget
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Spørgsmål: Der bliver tit drukket for meget alkohol, når folk skal hygge sig.
44 procent af de unge synes, at alkohol godt kan være en belastning for deres sociale liv.

At så mange erklærer sig mere eller mindre enige her, er interessant – vi er ikke opmærksomme på tilsvarende resultater i andre undersøgelser: Op imod halvdelen
af de unge synes selv, at drikkeriet fylder rigeligt i ungdomslivet. Hvorfor de egentlig synes, at drikkeriet bliver for meget, kan vi desværre ikke vide. Er det samværets
kvalitet, der lider under drikkeriet, eller oplever de kritiske svarpersoner også et
pres for selv at drikke og optræde anderledes, end de umiddelbart har lyst til?
Som bekendt udelukker de to muligheder hverken hinanden eller for den sags
skyld andre muligheder. Det er for den sags skyld heller ikke utænkeligt, at nogle
unge svarpersoner har overtaget en af de voksnes talemåder.
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Om de unge så fremsætter kritikken i mere nærliggende sammenhænge end surveyundersøgelser – eller på anden måde handler på kritikken – er endnu sværere at
vide. Måske er resultatet mest en bekræftelse af konklusionerne fra kapitel 5, hvor
vi så, at unge er tilbøjelige til at tro, at deres venner anser fuldskab som langt festligere, end de selv gør (se figur 5.1).
Også her skal vi huske aldersfordelingen, selvom variationen mellem risikoprofilerne på dette punkt ikke er enorme. Der er flere af de yngste end af de ældste, der
oplever, at der bliver drukket for meget alkohol.

Holdningsdimensioner
I hvor høj grad er der tale om enkeltstående holdninger hos svarpersonerne, og i
hvor høj grad indgår de i et mere samlet holdningsmønster? Det får man en fornemmelse af i figur 8.9.

Den/de
voksne
derhjemme …
Holdninger til alkohol

Alkohol
passer
dårligt
sammen
med …

Alkohol
er
usundt …

Alkohol
er imod
min
religion

Det skader mine
jobmuligheder …

Den/de voksne derhjemme er imod, at
jeg drikker alkohol

1

Alkohol passer dårligt sammen med de
aktiviteter, som jeg og mine venner er
sammen om

0,333

1

Alkohol er usundt, så derfor undgår jeg
det

0,2666

0,481

Alkohol er imod min religion

0,3684

0,2253

0,2722

1

Det skader mine jobmuligheder på langt
sigt, hvis jeg drikker meget alkohol

0,2814

0,3942

0,3525

0,1622

1

Der bliver tit drukket for meget alkohol,
når folk skal hygge sig sammen

0,2127

0,2771

0,3174

0,1571

0,2586

1

Figuren viser en såkaldt korrelationsmatrice på de spørgsmål, der er behandlet ovenfor. Den viser, hvor
meget svarpersonernes holdninger til et spørgsmål hænger sammen med deres svar på et af de andre
spørgsmål: Hvor stærk sammenhæng er der f.eks. mellem, om svarpersonens forældre er negative over
for alkohol på den ene side og på den anden side, om venne-aktiviteter ikke passer med alkohol? I den
statistiske beregning gøres denne sammenhæng til 0,33 på en skala, hvor 0 er lavest, og 1 er højest.
Som en tommelfingerregel siger man, at korrelationer på 0,3 er værd at bemærke, og at korrelationer
på 0,6 er stærke korrelationer. Her er de felter markeret, hvor korrelationen mellem to holdninger ligger
over 0,3. Generelt er der tale om svage til moderate sammenhænge. Det peger på, at skepsissen over
for drikkeri blandt unge har mange bagvedliggende faktorer.

Sagt med ord i stedet for med tal, går den stærkeste sammenhæng mellem sundhedsargumentet og det at lave noget sammen med venner, hvor alkohol ikke passer
ind (aktivitetsargumentet).

90

Kild e Tryg Fo nd ens U ng d o m su n d ersø g e lse 2 0 15

Figur 8.9 – Holdninger til alkohol

Sundhedsargumentet spiller også forholdsvis kraftigt sammen med jobargumentet. Dem, der abonnerer på jobargumentet, oplyser også meget ofte, at deres venne-aktiviteter ikke lægger op til alkohol.
Sundhedsargumentet spiller i lidt mindre grad direkte sammen med hyggeargumentet end med job- og aktivitetsargumenterne. Til gengæld er sundhed det eneste af argumenterne, der hænger sammen med hyggeargumentet. Hyggeargumentet står med andre ord som en selvstændig grund til at dæmpe drikkeriet, det er
ikke en mere eller mindre følge af andre holdninger.
Voksenholdninger hænger ikke overraskende tæt sammen med det religiøse argument, der naturligvis findes i alle trosretninger. Samtidig er der en tendens til, at
man har noget andet end druk-aktiviteter med sine venner i familier, hvor forældrene misbilliger den unges drikkeri.

Det man siger, og det man gør
Nogle af de seks spørgsmål ovenfor giver en fornemmelse af, om svarpersonen rent
faktisk handler på sine holdninger, men hvor kraftigt eller konsekvent det sker, kan
man ikke bedømme. Figur 8.10 giver dog et fingerpeg.
Nogle af svarpersonerne befinder sig i samme dilemma som Jeppe på Bjerget, hvis
hoved ville på marked, mens benene ville på kro (uden sammenligning i øvrigt).
Det er ikke alle de indvendinger, man kan have imod alkohol, der får én til at skifte
retning i praksis, og slet ikke straks.
Hvilke af synspunkterne har i særlig grad sammenhæng med praksis? Det har vi
testet med en række regressionsanalyser. Selve analysen er ganske teknisk, og derfor er den gemt væk i bilag 3, men både formålet med analyserne og resultaterne af
dem ligger lige for:
Vi vil gerne se, om der er sammenhæng mellem at have en af disse holdninger, og
så at man drikker mindre i praksis. Nu er "mindre" som bekendt en meget relativ størrelse, så vi har i praksis taget udgangspunkt i dem, der drikker mindst seks
genstande i løbet af en aften sjældnere end én gang om måneden. Dem, der gør det,
kalder vi for "De afholdende", selvom de altså ikke behøver at være afholdsfolk i
streng forstand.
Analysen er foretaget i fire faser: Først blev det undersøgt, om ens alder, køn eller holdning til et af de seks spørgsmål havde signifikant betydning for, om man
var afholdende eller ej. Resultatet viste, at køn og alder (naturligvis) har betydning,
men at kun sundhedsargumentet og aktivitetsargumentet havde signifikant sam-
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menhæng med at være afholdende. I anden fase fjernede vi alt det, der ikke var
signifikant, og nåede stort set samme resultat.
I den tredje fase tilføjede vi et af undersøgelsens spørgsmål, der ikke tidligere har
været nævnt: Spiller du computerspil mere end ti timer om ugen? Ikke færre end
26 pct. af vores svarpersoner har svaret ja til dette spørgsmål.

Figur 8.10 – Holdninger og handlinger
Tal i pct.

Afholdende

Drikker jævnligt

Der bliver tit drukket for meget
alkohol, når folk hygger sig
sammen

48
39

Det skader mine jobmuligheder
på langt sigt, hvis jeg drikker
meget alkohol

44
29

7

Alkohol er imod min religion

45

Alkohol er usundt, så derfor
undgår jeg det

15

Alkohol passer dårligt sammen
med de aktiviteter, som jeg og
mine venner har sammen

36
11

23

Den/de voksne derhjemme er
imod, at jeg drikker alkohol

9

0
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Spørgsmål: Der er blevet spurgt "hvor enig eller uenig er du i de sætninger, der kommer her?". Tallene
i figuren dækker over svarene "delvis enig" og "helt enig".
"De afholdende" dækker over de respondenter, der har svaret, at de drikker seks genstande eller flere
på én aften "mindre end en gang om måneden" eller "aldrig". Kategorien "drikker jævnligt" dækker over
unge, der på samme spørgsmål har svaret "1-2 gange om måneden", "1 gang om ugen" eller "mindst
2 gange om ugen".
15 pct. af de unge, der oplyser, at de undgår alkohol, fordi det er usundt, falder ikke desto mindre i
gruppen af svarpersoner, der drikker jævnligt.

Analysen viste her en signifikant tendens til, at dem, der er forfaldne til PC-spil til
gengæld er mere afholdende over for spiritus m.m. Og at man spiller meget PC ser
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4

ikke ud til at konkurrere med de andre forklaringer. Umiddelbart skulle man tro,
at "aktivitetsargumentet" ville blive svækket, da PC-spil er en af de aktiviteter, der
er kendt for at kunne konkurrere med alkohol, men det er åbenbart en anden slags
aktiviteter, vores svarpersoner har tænkt på.
I den fjerde fase tilføjede vi så yderligere de fem personlighedsmål fra kapitel 7 for
at undersøge, om det spiller nogen rolle for ens eventuelle afholdenhed, hvor udadvendt, samvittighedsfuld, medgørlig, åben og følelsesmæssigt stabil svarpersonen er. De resultater, vi fik, ses i figur 8.11.
Efter at have testet sammenhængen mellem afholdenhed på den ene side og på den
anden side køn, alder, de fem personlighedsmål og de seks holdningsargumenter,
er det kun dem i figuren, der overhovedet har betydning.
I de fleste tilfælde er betydningen endda til at overse, selvom den er statistisk signifikant. Der er med andre ord ingen sikre sammenhænge mellem afholdenhed på
den ene side og frygten for ikke at få job samt ubehaget over for rigelig druk blandt
unge på den anden. Forældres negative indstilling spiller ingen rolle, ligesom der
ikke er statistisk belæg for at hævde, at unge med en alkohol-negativ religion skulle
være mere afholdende end andre.

Figur 8.11 – Forklaringer på afholdenhed

Sandsynlighed i pct.
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Piger

9

Alkohol passer dårligt med aktiviteter

19
22

Alkohol er usundt, derfor undgår jeg det
12

PC-spil mere end ti timer pr. uge
Personlighedsmål: Ekstrovert
Personlighedsmål: Samvittighedsfuld
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Højere alder
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Alle resultater er højsignifikante, bortset fra det nederste, der er signifikant på 5 pct. niveau.
At piger i modellen har et plus på ni betyder, at det at være pige alt andet lige øger ens chance for at
være afholdende med 9 procentpoint. At effekten af alder er minus to betyder, at der er to procentpoint
lavere sandsynlighed for at være afholdende jo ældre, man er.
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Alderseffekten siger ikke så meget i sig selv og afspejler naturligvis, at så godt som
alle er afholdende i 14-årsalderen, men for en stor dels vedkommende holder op
med at være det i kortere eller længere tid i de følgende ti år. Et andet alderssnit
ville med andre ord give et andet resultat. Når alder og køn er inddraget i analysen,
er det også først og fremmest for at kunne neutralisere effekterne af de to faktorer,
så vi undgår, at de resultater, vi finder i virkeligheden, er maskerede effekter af en
skæv kønsfordeling eller en særlig aldersfordeling i en bestemt gruppe (vi har f.eks.
begge dele i risikoprofilerne).
Effekten af de fem personlighedsmål er også beskeden, og for tre af de fem også
insignifikante. Vi bemærker i forbifarten igen, at egenskaben udadvendthed heller
ikke i denne analyse går videre godt i spand med lavt alkoholforbrug, men grundlæggende føjer de ikke meget til forklaringen af de unges afholdenhed, i det mindste ikke, når vi tager dem enkeltvis, som vi har gjort her, jf. diskussionen i kapitel 7.
Forklaringskraft er der til gengæld meget af i de tre sidste:
•

•

•

Unge, hvor sundhedsargumentet af en eller anden grund spiller en vigtig rolle,
har 22 procentpoint større sandsynlighed for afholdenhed end gennemsnitlige
ung.
Unge, der har gang i aktiviteter med venner, som fordrer, at de er ædru, har 19
procentpoint større sandsynlighed for at være afholdende end gennemsnitlige
unge. Hertil kommer at:
Unge, der spiller PC-spil mere end ti timer pr. uge, har 12 procentpoint større
sandsynlighed end gennemsnittet for at være afholdende.

Sandsynligheder med kød på
Pia på 21 ligger lidt over gennemsnittet på alle personlighedsmål. Hun spiller ikke computer og har heller ikke oplevet, at alkohol står i vejen for de
aktiviteter, hun har med vennerne. Men hun opfatter alkohol som usundt
og undgår det af samme grund. Pia har derfor 65,7% sandsynlighed for at
være afholdende. Havde hun ikke anset alkohol for usundt, ville hendes
sandsynlighed for afholdenhed falde til 43,5%.
Jens på 18 ligger også lige over middel på de fem personlighedsmål. Han
regner ikke alkohol som så usundt, at man skal undgå det af den grund,
men han kan bare ikke få drikkeri til at gå i spand med sin store interesse
for spil, og han har også andre aktiviteter med vennerne, som trækker i
samme retning. Det giver Jens en sandsynlighed for afholdenhed på 71,1
pct. Hvis PC-spil og anden sociale aktivitet ikke stod i vejen, ville han kun
med 40,5% sandsynlighed være afholdende.
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De tre faktorer er selvstændige årsagsforklaringer. De er robuste, selvom man renser dem for indirekte effekter af køn, alder og personlighedsmål. Årsagerne kan
kombineres. Det er illustreret med et par eksempler i tekstboksen (på forrige side).
Det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på årsagsforhold, som vi ikke
kunne fange med denne analyse, bl.a. fordi definitionen af afholdenhed inkluderede et "ja" til at drikke maks. seks genstande på en aften en gang om måneden.
Kriteriet har den håndfasthed, som statistisk analyse kræver, men fanger omvendt
ikke alle virkelighedens nuancer: I figur 8.10 fik vi en fornemmelse af, hvorfor f.eks.
en del af "De festglade" gradvis skruer ned for blusset. I figur 8.9 kan vi se, hvilke argumenter, der ser ud til at bakke hinanden op. Men hvis ikke svarpersonen skruer
ned til højst en binge-drink-aften pr. måned, ses det ikke i den ovenstående regressionsanalyse.
En af de analyser, der kan supplere vores forståelse, er den økonomiske.

Råd til at drikke
I kapitel 3 ledte vi efter sammenhænge mellem de unges økonomi og risikoadfærd
– og fandt dem (se figur 3.6). I den følgende figur ser vi på, om den generelle sammenhæng også gælder, når man ser specifikt på, hvor meget de unge drikker.
Analysen er inspireret af SFIs store ungdomsundersøgelse, der foreslår nedgangen
i unges indtægter i kriseårene som en mulig forklaring på faldende risikoadfærd.
SFI fandt dog ingen sammenhæng mellem "små forbrugsmuligheder" og "rusmiddelrisici". Det gør vi til gengæld:
Hvis man betragter de 14-17-årige (gule) for sig, er der tale om en nydelig, jævn
trappe, hvor højere indkomst hænger sammen med hyppigere binge-drinking. De
(grønne) 18-21-årige har ikke en helt så jævn sammenhæng, men sammenhængen
er i begge tilfælde signifikant 5 .
De endnu ældre unge er for de flestes tilfælde flyttet for sig selv og har fået en anden
slags økonomi, så her holder sammenhængen ikke længere statistisk.
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Figur 8.12 – Alkohol og økonomi
Tal i pct.

14-17 årige

18-21 årige

1.500 kr. eller mindre

Mindre end 1 gang om måneden

58
20

1-2 gange om måneden
Mere end 2 gange om måneden

5

74

29

13

1.501-2.500 kr.

Mindre end 1 gang om måneden

57

38
29

1-2 gange om måneden
14

Mere end 2 gange om måneden

41

21

2.501-4.000 kr.

37
34

1-2 gange om måneden
Mere end 2 gange om måneden

11

21

4.001 kr. eller derover

Mindre end 1 gang om måneden

51

1-2 gange om måneden
Mere end 2 gange om måneden

35

22
10

55

27

Spørgsmålsformulering jf. figur 8.1
Jo højere rådighedsbeløb den unge har, jo højere er sandsynligheden for et højt alkoholforbrug blandt
14-21-årige.
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52
49

Mindre end 1 gang om måneden

Fem forklaringer og nogle perspektiver til debat
Vi indledte dette kapitel med at nævne fem brede, internationale trends, der kan
være med til at forklare, at alkoholforbruget blandt unge falder – og med det en
række af de øvrige risici, der senere vil dukke frem for en del danske unge som forhindringer for at leve godt og frit. Disse fem tendenser vil vi bruge de sidste sider af
rapporten til at drøfte og perspektivere i lyset af nogle af Ungdomsundersøgelsens
fund, herunder nogle af de nye spørgsmål, den giver anledning til. Håbet er, at det
kan inspirere forskere, forebyggelsesfolk og engagerede forældre i jagten på stadig
bedre løsninger.

1.

SFI-forskerne peger som nævnt på den globale krise fra 2008 som en forklaringsfaktor bag den faldende risikoadfærd blandt unge. Mange unge har måttet indskrænke deres generelle forbrug i Danmark såvel som andre steder. Det har
bl.a. ramt deres byliv og sociale liv, som mange af de nævnte risici er knyttet til, vurderer SFI-forskerne. I så fald kan det have bidraget til de senere års fald i forbruget.
Om forklaringen kan bære, får vi at se i det længe ventede økonomiske opsving.
Under alle omstændigheder bekræfter Ungdomsundersøgelsen en tydelig sammenhæng mellem et stort rådighedsbeløb og et højt alkoholforbrug.
Det er nærliggende at antage, at det simpelthen skyldes, at man kan forbruge meget, når man har mange penge. Der kan dog godt være sammenhænge nedenunder,
der er værd at undersøge nærmere: Er det f.eks. især børn og unge med særligt velhavende forældre, der har de meget høje rådighedsbeløb (sådan som vi tog for givet
i kapitel 3)? Eller kan der f.eks. også være tale om børn, der tidligt skal klare en hel
del selv, og som måske også får adgang til erhvervsarbejde og penge på lommen i
større stil, end man normalt vil finde i velfungerende familier? I så fald er de store
rådighedsbeløb mere et symptom end selve sygdommen.
Et andet interessant spørgsmål er, hvad der i praksis styrer rådighedsbeløbets størrelse. I det omfang det er forældrene, synes de at have et ret stærkt redskab til at
påvirke alkoholforbruget hos især de unge teenagere.

2.

En anden generel tendens, som SFI-forskerne fremhæver (med henvisning
til Øia og Vestel), er den forsvundne generationskløft, dvs. de forskellige
tegn på, at båndene mellem forældre og børn forstærkes i (mange) familier i disse
år. Dagens forældre er mere på linje med deres børn, end deres egne forældre var – i
en tid, hvor hundrede tusinder af unge flyttede fra land til by, fra landbrug til byerhverv, og for kvindernes vedkommende fra husholdningsarbejde til udejobs i den
voksende (offentlige) servicesektor. I dag deler generationerne i højere grad vilkår
og erfaringer, og både unge og ældre skal tilpasse sig teknologiske udfordringer.
Der er også tendens til, at nutidens forældre investerer både mere tid og flere penge
i deres store børn, hvor forældrene tidligere var mere optagede af at lade dem stå
på egne ben. De styrkede praktiske og følelsesmæssige bånd giver imidlertid også
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forældrene nye muligheder for at påvirke de unges adfærd. Det forstærkes af mobiltelefoni, Facebook, Skype mv., der gør det let for forældre og børn at opretholde
en løbende kontakt, også når de er fysisk langt fra hinanden.
Vi kan ikke for alvor teste vores alkoholresultater op imod denne generelle tese,
der muligvis kan være rigtig for nogle typer risikoadfærd (f.eks. rygning), men ikke
for andre (f.eks. overskridende adfærd på sociale medier). Et problem er, at vi kun
har få oplysninger i undersøgelsen om forældrenes holdninger og strategier i relation til alkohol og derfor svært ved at måle i hvilket omfang, det præger adfærden
hos børnene. Hvad vi ved, er først og fremmest, at kun 17 pct. er helt eller delvist
modstandere af, at deres børn drikker alkohol, og at over halvdelen accepterer det.
Denne accept (eller oplevede konfliktløshed hos de unge) kan bero på, at masser af
unge givetvis drikker meget moderat.
Men når det gælder forældre til "De festglade", kan det næppe være tilfældet. Her er
en mere sandsynlig forklaring, at forældrene opfatter det som en uundgåelige fase
af ungdomslivet, som stort set alle unge skal igennem, selvom dansk ungdom som
nævnt opfører sig ret udsædvanligt i international målestok, og selvom den alkoholiserede festkultur ikke spiller den rolle blandt nutidens unge, som den gjorde i
forældrenes egen ungdomstid – eller bare for ti år siden (jf. analyserne af festabernes faldende status i kapitel 5.) Hvis denne tolkning holder, kan disse forældreholdninger bidrage til at opretholde en adfærd, som både børn, forældre og hele
samfundet var bedst tjent med at gøre op med.
Under alle omstændigheder bekræfter den liberale holdning hos "De festglades"
forældre, at der er en sammenhæng mellem børnenes handlinger og forældrenes
holdninger, i det mindste i liberal retning. Hvor langt forældrene omvendt kan
trække deres unge den anden vej, er det sværere at vurdere generelt. I krydstabellen
bag figur 8.10 fandt vi ganske vist, at børn af alkoholnegative forældre oftere selv
er afholdende, men her kan være bagvedliggende faktorer på spil (f.eks. aldersfordelingen). Sammenhængen forsvandt i regressionsanalysens syrebad: Her var ikke
signifikante sammenhænge mellem unge-afholdenhed og forældreholdninger.
Derimod kan vi se, at nogle forældrene er med til at sætte rammer om de unges
sociale liv, der påvirker deres adfærd i relation til alkohol. I regressionsanalysen var
den stærkeste faktor bag afholdenhed aktiviteter med vennerne, der ikke passer til
alkohol. I korrelationsmatricen i figur 8.9 fandt vi desuden, at dette aktivitetsmønster ses særlig ofte blandt unge med alkohol-negative forældre. Det er naturligvis
meget tænkeligt, at man vil kunne finde endnu mere overbevisende resultater ved
at sammenholde andre relevante mål som f.eks. alkoholdebutalder eller reduktion
af binge-drinking ved at sammenholde dem med mere nuancerede mål for forældrenes approach. Forældrenes indflydelse på de unges økonomi, der blev diskuteret oven for, er også af stor interesse her.
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3.

En tredje generel forklaring, der drøftes internationalt i disse år, kan vi sammenfatte som "disciplineringstesen": På grunden af krisens stigende konkurrence om jobs – måske suppleret af et større pres på de unge om individuel performance – er de unges frirum til at skeje ud blevet indskrænket. Det resulterer i
stress og præstationsangst – selv de dygtige bliver bekymrede for, om de slipper
gennem det forjættede nåleøje – men det reducerer også unges kriminalitet, forbrug af rusmidler og anden risikoadfærd. Sådan kan man kort formulere denne
forklaringstype.
Også denne generelle forklaring fandt vi et vist belæg for i den simple krydstabel
figur i 8.10, der forsvandt igen i regressionsanalysen. Det gør den ikke nødvendigvis forkert. Som påpeget tidligere er det absolut muligt for en del unge at skære
alkoholforbruget mærkbart ned uden at forfalde til afholdenhed (som var kriteriet
i regressionsanalysen). Mange unge foretager – med større og mindre inspiration
fra forældre og andre – en selvkorrektion hen ad vejen, således som det ses i den
sidste figur i denne publikation.

Tal i pct.
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Figur 8.13 – Nedsat forbrug
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Halvdelen af "Risikogruppen" melder, at de har sænket alkoholforbruget væsentligt i de sidste to år.

Der er flest af "De festglade", der har skruet alkoholforbruget ned – målt i tal. I
procenter er opbremsningen dog kraftigst i den meget mindre flok unge i "Risikogruppen", hvor mange har relativt tunge grunde til at bekymre sig om chancen på
arbejdsmarkedet. Det falder fint i tråd med konklusionerne fra kapitel 2, om at bekymringen for marginalisering på arbejdsmarkedet er en af dem, der for alvor ætser
livskvaliteten.
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Selvom vores belæg for disciplineringstesen alt i alt er indirekte, er det alligevel
svært at afvise, at frygten for fiasko på jobmarkedet påvirker adfærden hos en del
unge. At der er tale om en tendens, der er forstærket i de senere år, kan vi sagtens
tro, men ikke rigtigt vide. Heller ikke, om omgivelserne kan bidrage mere hensigtsmæssigt, så selvkorrektionen sætter kraftigere og tidligere ind hos flere unge. Og
så de unge bedre undgår de negative følger af disciplineringen, som blev strejfet
ovenfor.

4.

En fjerde forklaring på drikkeriets tilbagegang handler om den globale
udbredelse af den aktivitet, som ældre mennesker stadig omtaler som
computerspil. Denne hypotese bygger især på en undersøgelse, som den svenske ungdomsstyrelse gennemførte blandt 2900 svenske unge i 2008. Spil kræver
åndsnærvær og hurtig reaktionsevne, og spilmiljøerne er kendt for at være alkoholfri. Samtidig har de som bekendt vundet enorm udbredelse – mere end hver
fjerde af svarpersonerne i denne undersøgelse bruger over ti timer om ugen på det.
Ungdomsundersøgelsen kan i høj grad bekræfte denne forklaring. Ud over den
direkte effekt på afholdenheden i regressionsanalysen, kan der tænkes at være effekter på f.eks. debutalderen, som vi ikke har målt på. Samtidig virker den tydeligvis sammen med den ændring, der er sket i mange unges økonomi. PC-spil hører
til i den mere økonomisk overkommelige ende af forlystelseslivet og er navnlig
udbredt blandt drenge med mindre rådighedsbeløb. Selvom også spillene er associeret med visse risici, kan der alligevel være anledning til at overveje, om deres
forebyggelsespotentiale udnyttes godt nok.
På samme måde kan man spørge, om omgivelserne kunne gøre mere for at fremme
fællesskaber blandt unge, der udfordrer alkoholkulturen med samvær og aktiviteter, der er svære at forene med drikkeri i større stil. Som vi så i analyserne ovenfor,
er det en meget kraftig forklaringsfaktor bag afholdenhed, at den unge indgår i sådan et aktivitetsfællesskab med vennerne. Som oftest opstår den slags fællesskaber
antageligt spontant, men de rammesættes i mange tilfælde af offentlige institutioner, boligselskaber, det frivillige ungdomsarbejde mv.
Det er også relevant at overveje, om man – apropos analyserne af de "personlige risici" i kapitel 7 – kan lære mere om behovene hos f.eks. de meget ekstroverte unge,
der ofte fører an, når der skal drikkes og voves.

5.

En femte global trend betegnes ofte som sundhedsbølgen: Moderne mennesker dyrker sundhed, fitness, den perfekte krop osv. som aldrig før i verdenshistorien. I den sidste større kortlægning af hele befolkningens forhold til rusmidler fra 2013 oplyser 23 pct. af dem, der højest drikker meget lidt, at det sker af
hensyn til deres sundhed (dem, der ikke kan tåle alkohol eller som tager medicin,
der udelukker alkohol, kommer oveni) 7.
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Det er rimeligt at antage, at denne tendens spiller en rolle blandt nogle unge. Og
det er rent faktisk også et af de markante resultater i Ungdomsundersøgelsen:
Sundhedsargumentet fremstår som den faktor, der motiverer flest til afholdenhed
overhovedet. Resultatet afkræfter den ofte gentagne påstand om, at man ikke får
unge til at drikke mindre ved at oplyse om sundhedsfaren ved det.
Hvilke unge, sundhedsargumenterne gør indtryk på, ved vi ikke så meget om, ej
heller hvorfor sundhedsargumentet gør så stort indtryk på nogle og så ringe på andre. Nogle svar kan måske ligge i en grundigere udforskning af personlighedspsykologiske faktorer, jf. kapitel 7. Det er tænkeligt, at de sundhedsbevidste gennemgående vil ligge højt i forhold til mål som samvittighedsfuldhed og følelsesmæssig
stabilitet.
Det er i hvert fald givet, at den sociale dimension, vennerne, også spiller en vigtig
rolle her: Som vi ved fra korrelationsanalysen bag ved figur 8.9, er der en meget
stærk sammenhæng mellem dem, der bruger sundhedsargumentet, og dem, der
siger, at de aktiviteter, de laver med vennerne, ikke giver så meget plads til alkohol.
Om de er sammen om professionelle udfordringer, krævende hobbies eller frivilligt arbejde, melder historien indtil videre ikke noget om.
Selvom udbredelsen af The Social Norms Approach i forebyggelsesforskningen
også er en bred international tendens, kan den nye tilgang til unges risikoadfærd
næppe tage nogen større del af æren for den reduktion i de unges drikkeri, vi har
set siden slutningen af 90'erne. Ungdomsundersøgelsen 2015 er lige såvel som
forgængeren fra 2005 stærkt inspireret af denne tilgang, sådan som det fremgik af
kapitel 5. Derfor er det rimeligt nok at afslutte med et par refleksioner over resultater for, hvad Ungdomsundersøgelsen kan bringe til bordet, når det drejer sig om
alkoholforebyggelse.
På en måde er undersøgelsens mest bemærkelsesværdige resultater på dette område egentlig de negative:
• Der er umådelig stor forskel på, hvor højt de unge hver især agter fuldskab ved
fester og deres forestillinger om, hvordan deres venner ser på samme sag.
• Der er ikke tegn på, at forskellen er blevet mindre i de sidste ti år, selvom fænomenet er almindelig kendt blandt dem, der interesserer sig for området.
• Der er ikke tegn på, at de unge gradvist bliver klare over misforståelsen. Den er
lige så stor blandt de ældste som blandt de yngste i undersøgelsen.
Der synes derfor fortsat at være meget at vinde ved at punktere de oppustede forestillinger om, hvad venner og potentielle kærester mener, men erfaringerne viser,
at det ikke er let. Det har været svært at påvise resultater i flere af de forebyggelsesforsøg, der skulle lære unge at gennemskue flertalsmisforståelserne. Der er brug
for at studere designet på de mest vellykkede forsøg som f.eks. det århusianske, og
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måske også at følge indsatserne bedre op. Selv den mest erkendelsesrige diskussionsdag på skolen vejer måske kun lidt ved siden af ønsket om at være med, hvor
venner har det sjovt.
Man kan bl.a. overveje, om der er muligheder i at designe forebyggelsesindsatser,
der henvender sig særligt til bestemte grupper af unge. Vi har i denne undersøgelse
vist, at de grupper, vi kaldte "De festglade" og "Risikogruppen", har et karakteristisk
og højt forbrug, ligesom vi har fundet både positive og negative sammenhænge
mellem personlige egenskaber og et højt forbrug af bl.a. alkohol. Et tredje relevant
bud på en segmentering kunne være den såkaldte Substance Use Risk Profile Scale,
der tester, om (unge) mennesker har en særlig tilbøjelighed til hhv. ængstelighed,
introvert håbløshed, impulsivitet og oplevelseshunger.8 Det er netop denne inddeling, der er anvendt som udgangspunkt for Patricia Conrods opsigtsvækkende
forebyggelsesforsøg blandt 9.-klasseselever, der i særlig grad er i risiko for at udvikle en uhensigtsmæssig alkoholadfærd 9.
Ligeledes er det værd at overveje, om dagens forældre kunne spille en endnu mere
konstruktiv rolle, hvis man kunne overvinde de flertalsmisforståelser, der antageligt også er udbredt blandt forældrene. De færreste ville nok – efter de sidste års
beretninger om danske gymnasieklassers hærgen rundt om i Europa – gætte på, at
at den typiske unge dansker faktisk er en udpræget forsigtigpeter m/k.
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Metode og stikprøve bag Ungdomsundersøgelsen 2015
Undersøgelsen er designet i et samspil mellem TrygFonden, Dansk Kommunikation og Analyse & Tal med udgangspunkt i skemaet fra TrygFondens undersøgelse
med Mandag Morgen og Jacob Andersen i 2005 "Mellem dyd og dårskab". Dataindsamlingen er foretaget af YouGov i perioden 5.-16. februar 2015 via internettet
med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Data er indsamlet med henblik
på at få et repræsentativt udsnit af befolkningen i målgruppen af 14-24-årige med
hensyn til køn, alder og fordeling på regioner.
Invitationen lød på at deltage i en videnskabelig undersøgelse af unges liv. Deltagerne blev samtidig belønnet med et antal point, der svarer til 15 kr., hvilket er højt
for den slags undersøgelser, i et forsøg på at nå bredt ud. I alt er der gennemført
1872 interview inden for målgruppen. De 14-årige er interviewet med tilladelse fra
deres forældre. For aldersgruppen 15+ har vi sendt e-mail-invitationer direkte til
respondenterne. Derudover har YouGov rekrutteret deltagere mellem 14 og 17 år
med hjælp fra forældre i YouGovs panel. YouGov endte selv med at opnå 1.637 deltagere. Resten kommer fra to af bureauets samarbejdspartnere, som i alt har stået
for 231 besvarelser.
Tallene er efterfølgende vejet en smule, især for at kompensere for kønsskævheden, idet hele 56 pct. af svarpersonerne var hunkøn i de pågældende årgange.
Det er analysefirmaet Analyse & Tal, der har stået for databehandlingen, herunder
de statistiske analyser, der er foretaget, og de modeller, der præsenteres i teksten.
YouGov’s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de
rekrutteringsmetoder, der anvendes, kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling
fra eksisterende medlemmer. Det øger sandsynligheden for, at panelets medlemmer udgøres af mange forskellige slags danskere med internetadgang.
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Latente klasser og manifeste profiler
I det følgende præsenteres en latent klasseanalyse (LCA), der inddeler respondenterne i subgrupper, som svarer mere eller mindre ens på de forskellige risikospørgsmål, de er blevet stillet i TrygFondens Ungdomsmåling 2015.
Vi anser LCA for at være en eksplorativ metode, der giver mulighed for at opdage
nye risikoprofiler. At arbejde med LCA handler derfor om at balancere mellem at
udforske datasættet ud fra lignende risikoprofiler hos respondenterne og en stærk
teoretisk styring af, hvorvidt disse inddelinger faktisk er meningsfulde.
Man bestemmer selv, hvor mange klasser man ønsker, at LCA’en skal producere.
Vi har derfor lavet en række forskellige modeller (fra to til otte klasser), og disse
modeller har vi så vurderet ud fra deres ’goodness of fit’, samt selvfølgelig deres
teoretiske relevans.
’Goodness of fit’ betyder, hvor godt klasserne forklarer den samlede variation i de
variable, der testes på. Nedenstående figur viser et mål for ’goodness of fit’: AIC,
X-aksen er antal klasser i LCA’en, og Y-aksen er AIC-værdien, hvor modellen forklarer mere variation, des lavere AIC er. At tilføje flere klasser vil altid sænke AICværdien. Derfor leder vi efter et punkt, hvor gevinsten ved at tilføje flere klasser
begynder at stagnere.

AIC “goodness of fit” mål for LCA
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På baggrund af AIC-værdien og vores teoretiske interesse vurderer vi, at den mest
interessante model er den, der indeholder fire klasser, som bliver beskrevet nedenfor. Klassernes navne har vi selv valgt 1.
Procenterne, der står ud for de forskellige risici, er en estimeret sandsynlighed for,
at et individ i gruppen tager den risici. Groft sagt kan man sige, at lave sandsynlig-
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heder betyder, at få i klassen tager den risiko, mens høje sandsynligheder modsat
betyder, at mange tager risikoen.

Risikoprofiler blandt de 14 til 24-årige – sandsynligheder i procent
Latentklassebeskrivelse

Forsigtige

Festglade

Grænsesøgende

Risikogruppen

Alkohol

22,8%

66,2%

45,2%

71,2%

Rygning

1,5%

30,9%

4,0%

56,0%

Hash

5,1%

88,3%

9,2%

87,7%
66,5%

Andre stoffer

0,0%

21,1%

1,6%

Kørt vildt

16,9%

53,6%

55,9%

81,0%

Tæsket nogen

0,0%

0,0%

14,0%

39,5%

Tæsk af nogen

1,7%

2,6%

17,0%

39,8%

Kriminalitet

0,9%

5,4%

12,6%

42,6%

Pengespil

1,6%

8,3%

16,3%

33,2%

Krig

2,3%

8,0%

18,7%

36,2%

Ekstremsport

8,0%

15,3%

24,7%

40,3%

Tatovering

5,6%

30,5%

2,7%

47,1%

Våben med i byen

0,3%

1,1%

5,7%

33,0%

Præstationsfremmende stoffer

0,8%

1,2%

3,7%

26,0%

Grænser, sociale medier

3,7%

13,1%

27,9%

32,7%

Ulovligt, sociale medier

0,0%

1,5%

8,9%

15,6%

Spritkørsel

2,7%

14,6%

10,8%

49,2%

13,4%

16,8%

11,7%

38,3%

2,0%

4,6%

10,6%

29,4%

56,2

24,7

12,3

6,8

Kosmetisk operation
Kviklån
Klassestørrelse i procent

De forsigtige (de normale) 56,2%
• Er den klart største gruppe. Blandt stikprøvepopulationen er det lidt mere end
hver anden, der falder ind under denne profil.
Profilen er kendetegnet ved:
• At tage få risici. Medlemmer i denne klasse har en sandsynlighed på under ti
pct. for næsten alle former for risikoadfærd. Undtagelserne er at have fået lavet/kunne tænke sig en kosmetisk operation, kørt vildt sammen med andre
unge, og "drikker 6 genstande eller flere på én aften som minimum 1-2 gange
om måneden". Selv for disse tre risikoformer er sandsynlighederne relativt set
meget lave.
De festglade 24,7%
• Er den næststørste gruppe. Blandt stikprøvepopulationen er det omkring hver
fjerde, som falder ind under denne profil.
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Profilen er kendetegnet ved:
• En høj sandsynlighed for at drikke seks genstande eller flere på én aften som
minimum 1-2 gange om måneden og for nogensinde at have prøvet at ryge
hash.
• En relativ høj sandsynlighed for at ryge dagligt, have en tatovering og at have
prøvet andre stoffer end hash.
• En meget lav sandsynlighed for at have tæsket nogen, haft våben med i byen,
taget præstationsfremmende stoffer, gjort noget farligt eller ulovligt for at
lægge billeder af det ud på de sociale medier, selv fået tæsk, optaget et kviklån,
lavet noget kriminelt, samt pengespil på nettet.
Fordi profilen primært indgår i risikoadfærd, der er meget udbredt, er forholdsvis accepteret i befolkningen som noget, der hører sig ungdommen til, og primært
omhandler rusmidler, har vi valgt at karakterisere profilen som "De festglade".
De grænsesøgende 12,3%
• Er den tredjestørste gruppe. Blandt stikprøvepopulationen er det omkring
hver ottende, der falder ind under denne profil.
Profilen er kendetegnet ved:
• En meget lav sandsynlighed for at ryge dagligt, have prøvet at ryge hash, have
prøvet andre stoffer, have en tatovering, have våben med i byen, have taget
præstationsfremmende stoffer, samt have fået lavet en kosmetisk operation
eller kunne tænke sig at få foretaget en.
Profilen har, i forhold til "De forsigtige" og "De festglade", relativt høje sandsynligheder for at have været involveret i slagsmål, begået kriminalitet, spillet om penge
på nettet, dyrket ekstremsport, overskredet grænser for at lægge billeder ud på de
sociale medier og for at have været udsendt i krig eller kunne tænke sig at blive
udsendt. Alle er det former for risikoadfærd, der kan karakteriseres som normbrydende/ikke så accepterede.
Samtidig er profilen kendetegnet ved at have en rusmiddelprofil, der med undtagelse af alkohol minder meget om de forsigtiges. De ryger hverken cigaretter eller
hash, og de tager ikke stoffer. De har også de laveste sandsynligheder for at have en
tatovering eller at have fået foretaget en kosmetisk operation (eller lav sandsynlighed for at ønske sig en kosmetisk operation).
Det tyder altså på, at gruppen tager risici, der adskiller sig fra normen. Derfor har vi
karakteriseret profilen som "De grænsesøgende".
Risikogruppen 6,8%
• Er den mindste gruppe. Blandt stikprøvepopulationen er det omkring hver
fjortende, der falder ind under denne profil.
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Profilen er kendetegnet ved
• At have en høj sandsynlighed for at have prøvet alle former for risikoadfærd.
Deres rusmiddelforbrug er diametralt modsatrettet "De forsigtiges" og "De
grænsesøgendes", men minder mere om "De festglades". Dog er sandsynlighederne meget højere for "Risikogruppen". Når det kommer til grænsesøgende
adfærd, har gruppen også høje sandsynligheder.

Delkonklusion
Metoden giver os muligheden for at se, hvordan datamaterialet grupperer sig.
Denne eksplorative metode giver os mulighed for at udfordre eller bekræfte de antagelser, vi har omkring risikogrupper. Med LCA’en kan vi kode folk i grupper på
baggrund af deres risikoadfærd frem for de normale, demografiske baggrundsvariable.
Et interessant fund på baggrund af LCA’en er den tredje klasse, "De grænsesøgende". De tre andre klasser havde vi regnet med at finde, men vi havde ikke forudset,
at denne gruppe ville skille sig så klart ud (jf. bl.a. de mange demografiske og holdningsmæssige forskelle, der rapporteres i kapitel 6 og 8).
I den forbindelse kan det være interessant også at forholde sig til, hvor store klasserne var for den LCA, der kun indeholdt tre klasser:
Latentklassebeskrivelse

Forsigtige

Festglade

Grænsesøgende

Risikogruppen

Klassestørrelse i % for LCA med
4 klasser

56%

25%

12%

7%

Klassestørrelse i % for LCA med
3 klasser

65%

27%

8%

Selvom grupperne selvfølgeligt ikke er helt sammenlignelige, synes det stadigvæk
interessant at lave denne sammenligning. Af tabellen ovenfor kan det ses, at det
primært er første klasse, "De forsigtige", der bliver splittet, når vi går fra tre til fire
klasser. Dette er interessant at holde for øje når, man gennemgår de fire klassers
sociale profiler.

Inddeling – fra sandsynligheder til faste grupper
Vi har så, på baggrund af de nævnte sandsynligheder, inddelt svarpersonerne i manifeste risikoprofiler. Det betyder kort sagt: En svarperson = en risikoprofil. En person vil f.eks. blive kategoriset som forsigtig. Man kunne også sige, at denne person
har 100 pct. sandsynlighed for at være forsigtig og 0 pct. sandsynlighed for at være
enten grænsesøgende, festglad eller i "Risikogruppen". Vi har foretaget inddelin-
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gen i manifeste klasser for kunne se, hvordan de faktiske svarpersoner fordeler sig.
Skridtet fra latente til manifeste klasser er ikke uden problemer, og det er bestemt
ikke alle i forskningslitteraturen, der billiger det. Hvor placerer vi f.eks. den person,
der har 40 pct. sandsynlighed for at være forsigtig, 40 pct. sandsynlighed for at
være grænsesøgende, 10 pct sandsynlighed for at være festglad og 10 pct. sandsynlighed for at være i "Risikogruppen"? Eller hvad med den person, der har lige høj
sandsynlighed for at være i alle klasserne? Her har vi selv opsat nogle principper for
inddelingen. De fleste svarpersoner er blevet inddelt i en risikoprofil, men vi har
også måtte sortere nogle fra. De to ovennævnte eksempler ville vi f.eks. ekskludere
fra vores analyse.
Helt konkret har vi valgt at ekskludere de respondenter, hvis næsthøjeste sandsynlighed er højere eller lig med 40 procent. Efter at have frasorteret disse respondenter, har vi inddelt de resterende i en profil baseret på deres højeste sandsynlighed.
Med denne fremgangsmåde sikrer vi os 1) at den højeste sandsynlighed er på mere
end 40 procent, og 2) at der blandt de tre øvrige sandsynligheder – som tilsammen
maksimalt kan summere til 60 procent – ikke er en som summerer til 40 procent.
Denne fremgangsmåde ekskluderer omkring 70 respondenter 2.
Resultatet er, at 1460 svarpersoner – eller 78 pct. af de i alt 1872 svarpersoner – har
en sandsynlighed på 75 pct. eller højere for medlemskab i en af de latente klasser .
Og at 1275 svarpersoner – eller 68 pct. af de i alt 1872 svarpersoner – har en sandsynlighed på 85 pct. eller højere for medlemskab i en af de latente klasser. Det betyder, at vi alt i alt finder oversættelsen fra latente til manifeste klasser forsvarlig ud
fra et metodisk synspunkt.
Den latente klasseanalyse tildeler alle svarpersoner sandsynligheder for at være i
en af de fire risikogrupper. En svarperson kan f.eks. have 55 pct. sandsynlighed for
at være forsigtig, 20 pct. sandsynlighed for at være grænsesøgende, 15 pct. sandsynlighed for at være festglad og 10 pct. sandsynlighed for at tilhøre "Risikogruppen". På grund af det forhold kan man udelukkende snakke sandsynligheder og
ikke fordelinger.

NOTER
1

F.eks. er den første klasse blevet kaldt for "De forsigtige", men den kunne også kaldes for "De almindelige", da klassen
dækker over halvdelen af alle i datasættet.

2

En anden, og mere rigid fremgangsmåde, som vi også har forsøgt os med, fjernede lidt mere end 400 respondenter
– adgangskravet var, at den største sandsynlighed skulle være højere eller lig med 75 procent.
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En regressionsanalyse i fire faser
I nedenstående regressionsanalyse har vi undersøgt, hvorvidt de forskellige holdningsudsagn om alkohol, der i rapporten er gengivet i figur 8.2, påvirker, om man
drikker seks genstande i træk mindre end én gang om måneden.
Koefficienterne kan fortolkes således: 0,0662 for "køn_pige" i model 1 betyder, at
piger har 6,6 pct. større sandsynlighed end drenge for at være afholdende, når vi
holder effekten af alle de andre variable, der er taget med i modellen, konstant. Vi
kan således isolere effekten af de enkelte parametre. Stjernerne angiver, om koefficienten er signifikant under forskellige signifikansniveauer.
Skemaet nedenfor er en præsentation af fire forskellige regressionsmodeller:
• I den første har vi medtaget de forskellige holdninger til alkohol sammen med
baggrundsvariablerne, køn og alder. Her finder vi, at kun aktiviteter, der passer
dårligt sammen med det at drikke alkohol, og holdninger omkring sundhed
har en signifikant effekt på, om man holder sig helt eller næsten fra at drikke.
• I model 2 er de insignifikante variable fjernet.
• I model 3 tilføjer vi "pcspil", om man spiller computer mere end ti timer om
ugen, da det kunne tænkes at have spillet en rolle for, hvor meget man drikker, og samtidigt korrelere med om alkohol passer med ens sociale aktiviteter (computerspil). Det viser sig, at PC-spil har en signifikant positiv effekt på
at være afholdende, men det fjerner ikke noget af forklaringskraften for de to
holdningsparametre, vi undersøger.
• I model 4 tester vi så, om personlighedsmålene kan bortforklare effekten af aktiviteter og sundhed. Igen findes der signifikante effekter, men koefficienterne
for aktiviteter og sundhed er uændrede, og deres effekter skyldes derfor ikke
forskellige personlighedstyper.
Således har de to parametre, aktiviteter og sundhed vist sig robuste over for de variable, som vi kunne mistænke for at forklare en del af deres effekt (på hhv. 0,22 og
0,19).
ŷ (shh for afholdenhed) =
b1 + b2xalder - b3xpige + b4xaktiviteter + b5xusundt + b6zPC-spil + b7-11zTIPI 1-5

Risikabel ungdom

111

Bilag 3

De fem betegnelser, der begynder med TIPI, er lig med personlighedsmålene fra
kapitel 7, hhv. ekstraversion/udadvendthed, medgørlighed, samvittigshedsfuldhed, følelsesmæssig stabilitet og åbenhed.
Som det ses af figuren ovenfor, har to af holdningerne til alkohol højsignifikante
effekter for at forklare, om man højest drikker seks genstande i træk mindre end én
gang om måneden (altså afholdenhed i modellens forstand). De to variable/holdninger er "Aktiviteter": ’Alkohol passer dårligt sammen med de aktiviteter, jeg laver sammen med mine venner’ og "Usundt": ’Alkohol er usundt, derfor undgår jeg
det’. Aktiviteter har en koefficient på 0,188 alt andet lige (altså når alder, køn, øvrige alkohol-holdninger og TIPI-mål holdes fast). Det vil sige, at hvis man svarer ja
til, at ens aktiviteter passer dårligt sammen med alkohol, har man 19 procentpoint
højere sandsynlighed for at være afholdende end dem, der svarer nej til, at deres
aktiviteter passer dårligt sammen med alkohol. Effekten af variablen "Usundt" har
en endnu højere koefficient, som er på 0,22 alt andet lige.
Konkluderende kan vi sige, at kun to ud af fem holdninger har statistisk signifikante effekter på ens sandsynlighed for at være afholdende. Disse to variable har til
gengæld ret stærke effekter.
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