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Generelt kan det ud fra undersøgelsens resultater konkluderes, at arbejdet med at nedbringe forbruget af rusmidler blandt 
de unge i Aalborg Kommune, går den rigtige vej. De unge stifter bekendtskab med rusmidler senere, og mængden af de 
rusmidler som de unge stifter bekendtskab med, er faldet. Undersøgelsen viser dog også, at der er en tendens til, at pigerne 
næsten har bevæget sig op på niveau som drengene - hvor det førhen i højere grad var drengene, der havde erfaring med 
rusmidler. Dette skyldes både, at der er sket et fald for drengene, men desværre også at der er sket en lille stigning blandt 
pigerne.

De overordnede resultater er:

Alkohol
• Færre unge drikker alkohol.
• Flere unge venter med at prøve at drikke alkohol for første gang – 34 % af de unge i 2005 havde ikke prøvet at drikke 

alkohol sammenlignet med 41 % i 2015, hvilket er en positiv stigning på 7 %.
• De unge drikker ikke så hyppigt som tidligere.
• Der drikkes færre genstande end tidligere. 
• Andelen af elever som ikke har en aftale med deres forældre, om hvorvidt de må drikke alkohol, er faldet fra 23 % i 2005 

til 17 % i 2015, hvilket er en positiv udvikling. 

Rygning
• Generelt et positivt fald indenfor for andelen af unge der ryger. 
• Gennemsnittet af unge dagligrygere er faldet fra 11 % i 2005 til 4 % i 2015. 
• Aalborg kommune ligger dog lidt over det nationale gennemsnit af unge dagligrygere med 2,5 %. 
• Det er positivt, at den faldende udvikling er at finde på alle klassetrin, både blandt piger og drenge. 
• Pigerne på 10. klassetrin skiller sig ud med en stigning, modsat i 2011 hvor det var drengene. 
• Der er siden 2011 sket et skifte - hvor det før var drengene på 10. Klassetrin som i højere grad var dagligrygere, er det nu 

pigerne.

Hash
• Andel af unge som har prøvet at ryge hash, er gået fra 11 % i 2005 til 7 % i 2015, hvorfor den positive udvikling fortsætter 

- hvilket er glædeligt. 
• Af gennemsnittet på 7 %, af unge der har prøvet at ryge hash, er fordeling 9 % af drengene og 6 % af pigerne. 
• Det er primært på 8. klassetrin, at de unge stifter bekendtskab med hash. 
• De unge ryger primært hash til privatfesterne eller hjemme ved vennerne. 
• Det har ikke den store betydning for de unges erfaring med hash, om de har talt med deres forældre eller ej.

Stoffer
• Færre unge tager stoffer over de seneste 10 år. Antallet er faldet 0,5 % siden 2011, 1,5 % siden 2008 og 2 % siden 2005. 

Det er altså ikke et stort fald, men et fald.
• Fortsat flere drenge end piger tager stoffer, men andelen af pigerne er steget.
• 11 % færre unge tager stoffer flere end 2 gange - flere prøver derved kun at tage stoffer 1 eller 2 gange.
• Antallet af narkorelaterede dødsfald - både blandt unge og voksende - er steget siden 2012.

Kapitel 1 - Undersøgelsens hovedfund
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Kriminalitet
• Størstedelen af de unge har hverken begået eller været udsat for tyveri (69 %), mens en minoritetsgruppe på 6 % har både 

begået og været udsat for tyveri.
• Opgjort på erfaring med rusmidlerne alkohol og rygning, ses der en klar sammenhæng mellem mængden af rusmidler og 

hvorvidt de unge har begået tyveri – 42 % af de unge, som ofte drikker alkohol, har prøvet at begå tyveri og hele 68 % af 
dagligrygerne har erfaring med tyveri.

• 35 % af de unge som ofte drikker alkohol har prøvet at begå hærværk eller vold og at det samme gør sig gældende for 58 
% af dagligrygerne.

• De samme tendenser gør sig gældende for unge, der har været udsat for kriminalitet, opgjort på deres brug af rusmidler 
– der kan altså påvises en sammenhæng mellem de unges brug af rusmidler og deres kriminalitetsadfærd.

Trivsel 
• Der ses stadig en sammenhæng mellem elevernes generelle trivsel og rygning af cigaretter og indtag af alkohol.
• Jo oftere eleverne drikker alkohol og ryger cigaretter, jo mindre trives de. Dette gælder; at de synes mindre godt om at gå 

i skole, de føler sig mere ensomme, pjækker oftere, har flere sygedage, oftere går til lægen og føler sig mere stresset.
• Der ses en negativ stigning inden for alle ovennævnte områder, blandt eleverne der sjældent og ofte drikker alkohol og 

blandt eleverne, der ryger til fester og er dagligdagsrygere.

1.2 Her kan Aalborg Kommune med fordel fokusere sit forebyggende arbejde
På baggrund af undersøgelsens resultater, kan Aalborg Kommune med fordel skærpe deres forebyggende arbejde på følgen-
de punkter:

• Mere fokus på forældreinddragelse.
• Et større fokus på forskellene mellem drenge og piger.
• Jo tidligere den forebyggende indsats bliver sat i gang, jo bedre.
• Fokus på holdnings- og værdisnakke med de unge. 
• Vigtigt med et godt og konstant opdateret samarbejde mellem skolen og forældrene, mht. at give de unge en viden om 

rusmidler.
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Kapitel 2 - Udviklingen over unges alkoholvaner

Den enkelte danskers gennemsnitlige alkoholindtag er faldet.  Danskerne indtog i 2010 11 liter 100 % ren alkohol og 8,7 liter 
i 2013, hvilket er et fald på 3,2 liter (Danmarks Statistik). Den faldende tendens tegnede der sig også et billede af blandt de 
medvirkende unge i den forrige Rusmiddelundersøgelse, hvorfor der i denne Rusmiddelundersøgelse fortsat er samme fokus 
på unges alkoholvaner.

 
Figur 2.1.1
• 59 % af eleverne har prøvet at drikke alkohol, hvilket er gennemsnittet af de 55 % piger og 64 % drenge, der har prøvet at 

drikke alkohol. 
• Det stigende antal af elever, der har prøvet at drikke alkohol, følger klassetrinene, således at jo højere klassetrin eleverne 

går på, desto flere elever har prøvet at drikke alkohol. 
• 93 % af eleverne i 10. klasse har prøvet at drikke alkohol, hvorimod det samme kun gør sig gældende for 31 % af eleverne 

i 6. klassetrin. Det vidner om, at der i perioden mellem 6.-10. klasse sker en udvikling i de unges erfaring med alkohol.

Figur 2.1.2
• 41 % af de unge, har den dag i dag ikke prøvet at drikke alkohol, hvilket er 7 % flere end i 2005, 9 % flere end i 2008 og 5 

% flere end i 2011. 
• Det viser sig, at 7. klassetrin har været, og er, klassetrinet, hvor flest elever stifter bekendtskab med alkohol for første 

gang, set over alle årene.
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Figur 2.1.3
• Rekord mange unge har ikke prøvet at drikke alkohol, når de går ud af 

folkeskolen.

Figur 2.1.4
• 47 % unge drikker aldrig alkohol, hvilket er 5 % flere end i 2011. Dette 

er blandt andet grunden til, at færre drikker alkohol færre end 1 gang 
om ugen.

• Færre elever drikker 1-2 gange om ugen end tidligere.
• Undersøgelsens resultater viser samlet set, at unge ikke drikker alko-

hol så ofte som tidligere set.

Figur 2.1.5
Unge med forældreaftaler om alkohol, drikker mindre end unge, 
der ikke har aftaler med deres forældre (kræftens Bekæmpelse og 
Trygfonden), derfor ses der positivt på, at 43 % af de unge har en 
forældreaftale. 
• Flere unge end tidligere ikke går til fester eller i byen., hvorfor 

antallet af unge, der ikke har en forældreaftale om alkohol faldet.
• 8 % færre elever har en forældreaftale end i 2011.
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Figur 2.1.6
• 62 % af de unge, der går til fester og i byen, har forældreafta-

ler der indebærer, at de ikke må drikke alkohol. Det er flere end 
tidligere, hvor 59 % i 2011, 31 % i 2008 og 13 % i 2005 havde 
samme aftale.

• Der er flere forældreaftaler om, at elevere må drikke 1-2 eller 
3-4 genstande. 

• Færre har forældreaftaler om, at eleverne må drikke 5- 10 gen-
stande. 

• Samlet set drikker de unge, der går til fest eller i byen altså min-
dre end i 2005, 2008, og 2011.

Aalborg Kommune i forhold til omverdenen
Resultaterne for denne undersøgelse er her sammenstillet med Skolebørnsundersøgelse, som indgår i det internationale 
forskningsprojekt Health Behavoiur in School-aged Children [HBSC], som foretages hver fjerde år. Medvirkende i undersøgel-
sen er et repræsentativt udsnit 11- 15-årige skoleelever. Det skal dog nævnes, at det ikke er direkte muligt at sammenholde 
tallene fra Skolebørnsundersøgelsen med tallene i nærværende undersøgelse, da HBSCs analyser er udarbejdet i forhold til 
alder, og analyserne i denne undersøgelse er opgjort på baggrund af klassetrin.

• I Aalborg Kommune er der 22 % flere end på landsplan, der ikke har haft deres alkoholdebut. 
• Der til gengæld 19 % flere elever med alkoholdebut i 7. klasse end på landsplan.
• Færre af Aalborg Kommunes unge, har alkoholdebut som 14 årig (8. klasse) og som 15 årig (9. klasse). Samlet set er der 

altså færre elever, der har deres alkoholdebut i 8. og 9. klasse og flere unge, der helt venter med at prøve at drikke alkohol, 
hvilket er positive resultater i forhold til landsgennemsnittet. 

• Gennemsnittet af elever der drikker alkohol ugentligt, er på landsplan højere end Aalborg Kommune, og det ses også at 
pigerne og drengene i Aalborg Kommune følges mere ad, end de gør i resten af landet.
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	  	  	  	  	  	  	  Figur	  2.1.6	  
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Kapitel 3 - Udviklingen over de unges rygevaner

En tidlig rygestart øger risikoen for at ende som storryger, hvorfor det netop er relevant at anskue, om der ud fra undersøgel-
sens datamateriale, kan spores samme tendens. Endvidere peger undersøgelser på, at rygning kan være et tegn på mistrivsel 
i skolen, som kan føre til andre problemer eksempelvis indenfor kriminalitet hvorfor, de unge der ryger, er i fare for senere i 
livet, at udvikle en risikoadfærd (Balvig, Holmberg og Sørensen 2005).

Figur 3.1.1
• Gennem de sidste 10 år ses der en markant positiv udvik-

ling, indenfor andelen af unge som ryger dagligt
• Derfor må det formodes, at de initiativer som er blevet 

iværksat indenfor den seneste årrække, overordnet har 
haft en positiv effekt.

Figur 3.1.2
• Den positive udvikling er at finde på alle klassetrin, både 

blandt piger og drenge. 
• Figur 3.1.2 viser dog, at pigerne på 10. klassetrin skiller 

sig ud med en stigning. 
• Der er altså siden 2011 sket et skifte - hvor det før var 

drengene på 10. klassetrin som i højere grad var dagligry-
gere, er det nu pigerne.

• Figur 3.1.2 viser en svag tendens til at de elever, som har 
angivet at ryge dagligt, begynder tidligere, da procentde-
len som har svaret at de begyndte at ryge tidligere end 6. 
klasse, er gået fra 20 % i 2011 til 22 % i 2015. 

Figur 3.1.3
Tallene i figur 3.1.3 skal læses med det forbehold, at der er 
færre elever som har angivet at være dagligrygere i 2015 
end i 2011, hvorfor det også ses ud fra tallene i parentes, at 
det i 2011 var 66 elever som angav at de begyndte at ryge 
tidligere end 6. klasse, mens det i 2015 kun var 48 elever. 
Her er det derfor igen vigtig at være opmærksom på den 
skævvridning som tallene kan have, med henblik på at det 
ikke er det præcis samme antal respondenter som går igen 
i de enkelte undersøgelser. 
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I 2011 undersøgelsen fremgik en bekymrende tendens om polarisering, hvilket byggede på, at der på trods af at der blev 
færre dagligrygere, så røg disse dagligrygere i gennemsnit flere cigaretter (figur 3.1.4). Dette er desværre en tendens som 
ser ud til stadig at være gældende i 2015. I 2015 ses det endda hvordan polariseringen er blevet endnu mere tydelig, da både 
svarkategorien ”flere end 20” og ”1-5” er steget. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, specielt med henblik på at forhin-
dre en ”dem” og ”os” mentalitet blandt de unge, som en sådan polarisering kan være tegn på. 

Aalborg Kommune 
i forhold til omverdenen
Resultaterne for denne undersøgelse er her sammenstillet 
med Skolebørnsundersøgelse.
• Aalborg Kommune følger den positive udvikling om, at fær-

re unge ryger dagligt, som også ses nationalt.
• Aalborg Kommune ligger på trods af den positivt faldende 

tendens, et stykke over det nationale gennemsnit, med et 
gennemsnit på 4 %. 

• På national basis starter størstedelen af de unge med at 
ryge i en alder af 14 år, i Aalborg Kommune starter største-
delen i 7. klasse.

• Ud fra landsgennemsnittet har ”kun” 4,5 % har angivet, at 
de begyndte at ryge som 11-årig eller tidligere. I Rusmid-
delundersøgelsen er det hele 22 %, der har angivet at de 
begyndte at ryge tidligere end 6. klasse. Hvorvidt denne 
markante forskel skyldes ordlyden i spørgsmålet i de to 
undersøgelser, eller andre skævvridninger, er dog svært at 
vurdere. Det kan dog ses som en bekymrende tendens.
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Kapitel 4 - Udviklingen over de unges erfaringer med hash

På trods af at hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, 
viser Center for Rusmiddelsforsknings undersøgelse, at det 
årlige forbrug af hash i Danmark i 2010 var på 20 ton (Møl-
ler 2010). Ydermere viser en undersøgelse af Vidensråd for 
Forebyggelse fra 2014, at andelen af danske unge mellem 
16-25 år som indenfor den sidste måned har røget cannabis 
(en form for hash), siden 2010 er steget fra 7,1 % til 10,3 
% i 2014 (Nordentoft et al. 2015). Hash kan derfor anskues 
som et forholdsvis udbredt rusmiddel, hvorfor det er rele-
vant at undersøge eleverne på 6. – 10. klassetrin i Aalborg 
Kommunes brug af hash. 

Figur 4.1.1
• Den positive udvikling, som går igen i de tidligere under-

søgelser, fortsætter - hvilket er glædeligt. 
• Andel af unge som har prøvet at ryge hash, er gået fra 11 

% i 2005, 9 % i 2008, 8 % i 2011 til 7 % i 2015.

Trods den generelle positive udvikling på området, fandt 
man i forrige undersøgelse fra 2011 en bekymrende ten-
dens til, at der på 10. klassetrin sås en stigning i andelen af 
unge, der havde erfaring med hash. Der blev i 2012 derfor 
iværksat en række forebyggende aktiviteter på kommunens 
to 10. klasse centre. Resultatet fra denne undersøgelse pe-
ger midlertidig på, at disse initiativer har virket, da det i figur 
4.1.2 ses, at: 
• Andelen af elever i 10. klasse, som har erfaring med hash, 

er faldet fra 40 % i 2011 til 34 % i 2015. 

Det er relevant, at kigge på hvor ofte de unge der har erfa-
ring med hash, har prøvet at ryge hash, og om der er sket en 
udvikling indenfor dette område. I undersøgelsen fra 2011 
blev svarkategorierne ”3-4 gange ” og ”flere end 4 gange” 
tilføjet, mod kun at kunne svare ”1 gang”, ”2 gange” eller 
”flere end 2 gange” i 2005 og 2008. 
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For at kunne sammenligne resultaterne bedst muligt, er svarkategorierne ”3-4 gange ” og ”flere end 4 gange” for 2011 og 
2015 blevet slået sammen til ”flere end 2 gange”. Her fremgår det af figur 4.1.3, at: 
• Mængden af hash, som de unge ryger, trods det meget lille fald, følger den positive udvikling.

Med hensyn til udviklingen over elevernes holdning til hvorvidt det er i orden at ryge hash eller ej fremgår det af figur 4.1.4, 
at den negative tendens som gjorde sig gældende i 2011-undersøgelsen, desværre er fortsat. 
• Hvor andelen af elever som mener, at det ikke er i orden at ryge hash, fra 2008 til 2011 var faldet med 5 %, er den fra 2011 

til 2015 faldet med yderligere 5 %, hvilket altså betyder et fald på 10 % siden 2008. 
• Tendensen gør sig gældende på samtlige klassetrin. 

Der ses altså en negativ tendens, som det ikke er lykkes at vende, hvorfor der her kræves en særlig indsats for at ændre på 
elevernes holdning. Hvad denne uheldige tendens til, at de unge er mere ukritiske overfor det at ryge hash, skyldes, er des-
værre svær at svare på, hvorfor det kan være svært at præcisere hvor det forebyggende arbejde skal have sit fokus.
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Aalborg Kommune i forhold til omverdenen
Resultaterne for denne undersøgelse er her sammenstillet med Skolebørnsundersøgelse.
Flere drenge end piger ryger hash, hvilket både gør sig gældende på landsplan og for de unge i Aalborg Kommune. – I nær-
værende undersøgelse har 9 % af pigerne på 9. klassetrin svaret, at de har prøvet at ryge hash mod 17 % af drengene - på 
landsplan er der 23 % af drengene, som har erfaring med at ryge hash, mod 11 % af pigerne.
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Uanset hvor kort eller lang en periode der eksperimenteres med stoffer, er prisen, man risikerer at betale dyr!  Konsekvenser-
ne af brug af stoffer på kort sigt kan være alvorlige akutte konsekvenser såsom ulykker, forgiftning, død og akutte psykotiske 
problemer. Brug af stoffer øger herudover risikoen for vold, uønsket sex og kriminalitet (”Forebyggelsespakke – Stoffer” 
Sundhedsstyrrelsen.dk). På længere sigt, kan konsekvensen ved brug af stoffer være alvorlige sociale og sundhedsmæssige 
konsekvenser, såsom misbrug, afhængighed, psykiske lidelser, lunge- og hjerte-karsygdomme. Der er altså gode grunde til, 
at unge skal gå en stor bue udenom stoffer og at forældre skal være opmærksomme på, at deres barn/børn ikke kommer til 
at eksperimentere med stoffer. 

Figur 5.1.1
•  I 2015 er der færre end tidligere (2 % af de svarende elever), der har prøvet at tage stoffer, hvilket var 4 % i 2005, 3,5 % i 

2008 og 2,5 % i 2011.
•  Tendensen har alle årene været at størstedelen af de elever, der tager stoffer går i 10. klasse.
•  Tendensen er, at flere drenge end piger tager stoffer.
•  Andelen af drenge i 9. og 10. klasse der tager stoffer, er steget i forhold til 2011.
•  Andelen af piger, på 10. klassetrin der tager stoffer, er også steget siden 2011.

Figur 5.1.2
Figur 5.1.2, tegner der sig et positivt billede af, at færre unge 
prøver stoffer flere end 2 gange. Det drejer sig om et fald på 
11 %, hvilket ikke er set tidligere. Modsat er der 2 % flere af 
de unge, der har prøvet at tage stoffer 2 gange og ligeledes 
flere unge - 9 %, der har prøvet at tage stoffer 1 gang.

Stigningen blandt elever, der har prøvet at tage stoffer 1 og 
2 gange, kan skyldes at færre prøver at tage stoffer mere 
end 2 gange, således at disse i stedet vælger at prøve stoffer 
færre gange. 

Kapitel 5 - Udviklingen over de unges brug af stoffer
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Figur 5.1.3
Andel er højere end tidligere. Siden 2011 har andelen af elever, som har talt med deres forældre, været stigende, hvilket 
anses som værende et positivt femskridt.

Særligt i 8. og 10. klasse har flere elever talt med deres lærer om stoffer.

Et negativ fald på 7 % på 6. klassetrin over elever, der har talt med deres forældre om stoffer.

Figur 5.1.4
Figur 5.1.4, og viser:
•  Et relativt uændret billede.
•  I 2015 og 2011 får størstedelen, 52 % af de unge informationer om stoffer fra skolen, hvilket er flere unge end i 2011, men 

langt færre elever end i 2008 og 2005.
•  35 % af forældrene fortæller deres børn om stoffer. Dette er samme andel som i 2011, men færre end i 2008 og 2005.
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Aalborg Kommune i forhold til omverdenen
Resultaterne for denne undersøgelse er her sammenstillet med Skolebørnsundersøgelse.

På landsplan ses der et fald i udbredelsen af forskellige ulov-
lige stoffer, fordi interessen for stoffer blandt unge under 25 
år er dalende, dog med udtagelse af hash. Tendensen til at 
stofferne mister sin popularitet ses ikke kun i Danmark, idet 
samme udvikling foregår i flere europæiske lande. Der ses 
altså en generel positiv udvikling omkring stoffer (Rigspoliti-
ets opgørelse over narkorelaterede dødsfald).

Til trods for den dalende interesse for stoffer blandt unge 
(med undtagelse af hash), viser Rigspolitiets opgørelse 
over narkorelaterede dødsfald, at antallet var steget til 263 
i 2014 (Dette tal er det samlede tal over narkorelaterede 
dødsfald, som både dækker over voksne og unge).  Neden-
stående er det vist, at der i 2011 var 285 narkorelaterede 
dødsfald, i 2012 210 dødsfald, i 2013 213 dødsfald og 254 
dødsfald i 2015. Af samme opgørelse fremgår det, at stigningen bringer Danmark tilbage på et niveau, som man så i perioden 
1994-2011, hvor tallet af dødsfald lå omkring 250 om året (Rigspolitiets opgørelse over narkorelaterede dødsfald). Her ses 
stigningen af narkorelaterede dødsfald blandt unge illustreret, samt antallet dødsfald fra 2011-2014. 

Anskues de narkorelaterede dødsfald, som både dækker over voksne og unge, så fremgår det af nedenstående figurer, at 
Nordjylland stort set ligger lavest placeret i alle årene fra 2011-2015, sammenholdt med de andre regioner. Det eksakte antal 
af dødsfald blandt voksne og unge, figurer nedenstående sammen med en figur, der illustrerer raterne over narkorelaterede 
dødsfald i de respektive regioner. Tallene stammer fra Rigspolitiets opgørelse over narkorelaterede dødsfald
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I rusmiddelsundersøgelserne fra 2005 og 2008 har området kriminalitet ikke haft sit eget kapitel, da der i disse ikke er blevet 
spurgt ind til spørgsmål relateret til kriminalitet. I forrige undersøgelse fra 2011 blev dette dog ændret og der blev til spørge-
skemaet tilføjet spørgsmål omhandlende elevernes erfaring med kriminalitet. Dette er gjort ud fra en viden om, at der er en 
sammenhæng mellem brug af forskellige rusmidler og kriminalitet (Nielsen et al. 2010). 

Figur 6.1.1
• Størstedelen af Aalborg Kommunes elever har hverken begået eller været udsat for tyveri – 69 %. En minoritetsgruppe på 

6 % - svarende til 332 elever - har både begået og været udsat for tyveri.

Figur 6.1.2
• Der er en klar tendens til, at de elever, som ofte drikker alkohol, 

ligeledes oftere har begået tyveri end de elever, der sjældent 
• Af andelen af unge der ofte drikker alkohol, har 42 % af dem prøvet 

at begå tyveri.
• Andelen af unge, som aldrig drikker alkohol, men som har prøvet at 

begå tyveri, ligger på 14 %.

Kapitel 6 - Kriminalitet og brugen af rusmidler
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Figur 6.1.3
• Hele 68 % af dagligrygerne har prøvet at begå tyveri, modstillet 15 % af 

ikke-rygerne.

Figur 6.1.4
• 35 % af de elever som ofte drikker alkohol har prøvet at begå hærværk 

eller vold, modstillet 15 % af de elever som aldrig drikker.
• 65 % af de unge der ofte drikker alkohol har aldrig begået hærværk 

eller vold.

Figur 6.1.5 
• 57 % af de unge, som angiver sig selv som værende dagligrygere, har 

prøvet at begå hærværk eller vold, modsvarende 13 % af de unge som 
aldrig har røget. 

Aalborg Kommune i forhold til omverdenen
Ud fra ovenstående resultater fremgår det, at der er en sammenhæng mellem de unges rusmiddelsvaner i Aalborg Kommune 
og om de har erfaring med kriminalitet. Hvorvidt det også forholder sig sådan på landsplan, har dog ikke været muligt at lave 
en direkte sammenligning med, da der desværre ikke findes analyser lignende den, som er blevet lavet i dette kapitel. 

Den mest sammenlignelige analyse, er kriminolog Flemming Balvigs (2011) undersøgelse ”Lovlydig Ungdom” fra 2010, som 
også blev anvendt i den forrige Rusmiddelundersøgelse til at bakke op om de daværende fund. Flemming Balvigs undersø-
gelse understreger, at der er en sammenhæng mellem de unges kriminalitetsadfærd og hvor ofte de drikker og ryger, hvilket 
også er konklusionen ud fra indeværende resultater, hvorfor undersøgelsernes resultater falder sammenstemmende ud. Det 
er dog beklageligt, at det ikke har været muligt at finde nogle nyere undersøgelser, som kan understrege denne konklusion.
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Eftersom der ofte ses en sammenhæng mellem de uges trivsel og brug af rusmidler (Nielsen og Ludvigsen 2008, Nielsen et 
al. 2008, Balvig 2011), er der i dette kapitel udelukkende fokus på de unges trivsel. 

Figur 7.1.1
• De elever der aldrig- eller sjældent drikker alkohol, synes bedre 

om at gå i skole, end de elever der ofte drikker alkohol. 
• 49 %, og dermed cirka halvdelen af eleverne der aldrig eller sjæl-

dent drikker alkohol, synes, at det er godt at gå i skole. -kun 30 % af 
de elever, der ofte drikker alkohol, synes, at det er godt at gå i skole.

• 17 % af eleverne der drikker alkohol, synes det er virkelig godt, at 
gå i skole, hvilket cirka er samme andel, som eleverne der aldrig 
eller sjældent drikker alkohol.

• En større andel af de elever, der ofte drikker alkohol, mener, at det 
er virkelig dårligt-, dårligt- eller hverken godt eller dårligt, at gå i 
skole, end de elever der aldrig eller sjældent drikker alkohol.

• Der er især en større andel, af gruppen af unge, der ofte drikker 
alkohol, der mener, at det er virkelig dårligt at gå i skole. Det syner 
til, at alkohol altså har en negativ indflydelse på elevernes hold-
ning til at gå i skole.

Figur 7.1.2
• En større andel af eleverne der enten festryger eller er daglig-

dagsrygere, synes virkelig dårligt, dårlig eller hverken godt eller 
dårligt om at gå i skole.

• Omvendt er der en større andel af de elever, der ikke ryger, der 
mener det er virkelig godt eller godt at gå i skole. Der er altså stør-
re tilfredshed  med at gå i skole, blandt eleverne der ikke ryger, 
end blandt dem der fest-ryger eller er dagligdagsrygere.

Kapitel 7 - Trivsel blandt de unge i Aalborg Kommune
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Figur 7.1.3
• Der er en større andel af gruppen der ofte drikker alkohol, der meget 

ofte føler sig ensomme, end ved grupperne af unge, der aldrig eller 
sjældent drikker alkohol. 

Figur 7.1.4
• Flere dagligdagsrygere føler sig ensomme meget ofte, modsat de ele-

ver, der er ikke-rygere og de elever der er festrygere, som i højere grad 
aldrig eller sjældent føler sig ensomme.

Figur 7.1.5
• De elever der ofte drikker alkohol, pjækker flere dage, end de elever 

der sjældent eller aldrig drikker alkohol.
• De elever, der aldrig drikker alkohol pjækker 43 % mindre end de ele-
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Figur 7.1.6
• 59 % af dagligdagsrygerne har inden for de seneste 30 

dage pjækket. 
• 42 % af festrygerne har inden for de sidste 30 dage pjæk-

ket.
• 11 % af de unge der ikke ryger, har pjækket inden for de 

seneste 30 dage.

Figur 7.1.7
• De elever der føler sig mindst stressede, er de elever, der 

aldrig drikker alkohol.
• 50 % af de unge, der sjældent drikker alkohol, føler sig 

stresset af og til. Dette bevidner, at der er en større an-
del af festrygerne der af og til føler sig stressede end ikke 
stressede.

• 25 % af eleverne, der ofte drikker alkohol, føler sig ofte 
stressede, hvilket er 9 % mere end eleverne, der er festry-
gere og 12 % mere end de elever, der aldrig ryger.

Den generelle trivsel blandt de unge i Aalborg Kommune
Der ses en tydelig sammenhæng mellem elevernes generelle trivsel og rygning af cigaretter og indtag af alkohol. Undersø-
gelsen viser en tendens til, at jo oftere eleverne drikker alkohol og ryger cigaretter, jo mindre trives de. Værst står det til for 
de elever, der ofte drikker alkohol og er dagligdagsrygere.

Der ses en tydelig sammenhæng mellem elevernes generelle trivsel og rygning af cigaretter og indtag af alkohol. Undersø-
gelsen viser en tendens til, at jo oftere eleverne drikker alkohol og ryger cigaretter, jo mindre trives de. Værst står det til for 
de elever, der ofte drikker alkohol og er dagligdagsrygere.

Det gælder for unge, der drikker alkohol og ryger cigaretter, at de synes mindre godt om at gå i skole, føler sig mere stres-
sede, har haft mere fravær på grund af sygdom inden for de sidste 30 dage og oftere har haft brug for at komme til lægen 
inden for de sidste 3 måneder. 

Ligeledes føler disse unge sig mere ensomme og mener, at de har færre eller ingen venner, end de unge der aldrig drikker 
alkohol eller ryger cigaretter.

Den største forskel, findes omkring pjækkeri, hvor der ses en tydelig tendens til, at unge der enten sjældent eller ofte drikker 
alkohol og ryger, pjækker meget oftere end unge, der aldrig drikker og ryger.
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Når eleverne er blevet spurgt om ovenstående spørgsmål, skyldes det, at almen skoletrivsel involverer elevernes generelle 
oplevelse af skolen (Skolebørnsundersøgelsen 2014). Nu hvor det er fastslået, at indtag af alkohol og rygning af cigaretter 
har indvirkning på elevernes generelle trivsel, er det bestemt positivt, at færre unge drikker alkohol og at de unge der drikker 
alkohol, hverken drikker så mange genstande- og så hyppigt som tidligere. Det samme gør sig gældende for gennemsnittet 
af unge der ryger cigaretter, som også er faldet. 

Endnu en grund til at se positivt på, at færre unge ryger cigaretter og drikker alkohol er, som kapitlet om kriminalitet bevidner, 
at der ses sammenhæng mellem alkohol, rygning og kriminalitet, idet at flere af de elever der er festrygere, dagligdagsrygere 
og sjældent eller ofte drikker alkohol, i højere grad har begået - og været udsat for tyveri, hærværk og vold, end de elever der 
aldrig ryger og drikker. Sammenhængen mellem mængden af rusmidler og tyveri er 42 % for alkohol og 68 % for dagligdags-
rygere, samt 35 % for alkohol og 58 % for dagligdagsrygere i forhold til hærværk/vold. 

Til trods for faldet af unge rygere, er det dog sådan, at de unge i Aalborg Kommune ligger over landsgennemsnittet af unge 
dagligdagsrygere med 2,5 %. Til gengæld ses det i forhold til alkoholdebut, at de unge i Aalborg Kommune placerer sig under 
landsgennemsnittet med 22 %, idet flere elever i Aalborg Kommune venter med at starte med at drikke alkohol i forhold til 
gennemsnittet i resten af landet.

Tidligere i undersøgelsen er det blevet fastslået, at forældrene spiller en vigtig rolle i forhold til elevernes vaner omkring 
alkohol og rygning. Som nævnt viser flere offentlige undersøgelser, at unge der har aftaler om alkohol med deres forældre, 
drikker mindre end unge, der ikke har aftaler med deres forældre, hvorfor det er positivt, at der i 2015 er færre elever, der 
ikke har en forældreaftale end tidligere (Skolebørnsundersøgelsen 2014, Kræftens bekæmpelse og Trygfonden 2015). I 
forhold til rygning ses vigtigheden i forældrenes rolle ved, at omkring 50 % af de elever der er dagligdagsrygere, har forældre 
der også er dagligdagsrygere.  

Den nationale faldende interesse for- og udbredelse af forskellige ulovlige stoffer til unge under 25 år (med undtagelse af 
hash) er en fremgang, der også afspejler sig tallene over unge i Aalborg Kommune, der har prøvet at tage stoffer, som er fal-
det.  Det ses at 52 % af de 99 elever, der har prøvet at tage stoffer, har taget stoffer flere end 2 gange. Selvom dette umiddel-
bart er negativt, er der færre end tidligere, der tager stoffer flere end 2 gange. Til trods for at færre unge i Aalborg Kommune 
har prøvet at tage stoffer end tidligere, er antallet af narkorelaterede dødsfald blandt unge og voksne steget på landsplan 
(Rigspolitiets opgørelse over narkorelaterede dødsfald 2015). Positivt er det dog, at Nordjylland som region ligger lavest på 
listen over narkorelaterede dødsfald blandt unge og voksne, i stort set hele perioden fra 2011-15 (Rigspolitiets opgørelse 
over narkorelaterede dødsfald 2015).

Selvom Rigspolitiets opgørelse over narkorelaterede dødsfald 2015, oplyser at interessen for hash, modsat andre euforise-
rende stoffer ikke er faldet, så placerer de unge i Aalborg Kommune sig også under landsgennemsnittet. 

Hvor man tidligere så en større forskel på hvor mange piger og drenge, der henholdsvis indtog alkohol, røg cigaretter og tog 
stoffer, viser nye undersøgelser, blandt andet denne, at der ikke længere er samme markante forskel mellem kønnene (med 
undtagelse af hash), da pigernes deltagelse i ovenstående emner er tiltaget. Selvom pigerne ikke helt er på samme niveau 
som drengene, er deres fremtrædelse værd at være opmærksom på i samme omfang, som der er fokus på at nedsætte ten-
dens af euforiserende stoffer blandt drenge. 

Til trods for at det er positivt, at kunne konkludere at udviklingen generelt går den rigtige vej i forbindelse med at nedbringe 
de unges vaner omkring rusmidler blandt eleverne i 6.-10. klasse i Aalborg Kommune, er det forsat relevant at minimere de 
unges brug af rusmidler ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alt dette med henblik på at forøge de unges samlede trivsel.

Der henvises til den fulde version af Rusmiddelundersøgelsen 2015, for indblik i den fuldstændige analyse af resul-
taterne. 



22 Rusmiddelundersøgelsen 2015 - Pixieudgave



23Rusmiddelundersøgelsen 2015 - Pixieudgave

Pixie-udgave af Rusmiddelundersøgelsen 2015
Udviklingen i de unges holdninger til, brug af og viden om rusmidler, gennem de sidste 10 år 
  – samt deres erfaringer med kriminalitet og hvordan de trives.

Statistik og tekst af:
Stud. Scient. Soc. Krim. 
Julie Fogh Ginnerup & Lise Hvarre
Support ved Cand. Scient. pol. Jeanette Nørlev

Udarbejdet i perioden: 
September-november 2015

Baggrundsgruppe:
SSP-sekretariatet bestående af SSP-konsulent Bjarne Jensen, Skoleforvaltningen, SSP-konsulent Nuuradiin Salah Hussein, 
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, og politiassistent Benny Nielsen, Aalborg Politi.

Kopiering er tilladt med kildeangivelse.



akprint.dk


