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Resymé:
Denne rapporten inneholder en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer hos ungdom i Agder. Undersøkelsen baserer seg på
Ungdataundersøkelsen fra 2019 som ble gjennomført i regi av NOVA og KoRus-Sør. Analysene undersøker hvilke risiko- og
beskyttelsesfaktorer som kan ha innvirkning på ungdoms psykiske helse, normbrudd og risikofylt bruk av rusmidler. Resultatene viser at ungdom med flere risikofaktorer er spesielt sårbare, men at ungdommenes relasjoner til familien og skolen representerer viktige beskyttelsesfaktorer. I forbindelse med rapporten er det også utgitt en veileder og fire regionrapporter med
lokale data.

Geir Møller er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (Institutt for sammenlignende politikk). Hans interessefelt og forskningsområde omfatter politikkutforming og forvaltning av
offentlige tjenester, herunder tjenesteutvikling, implementering og resultatmålinger. Møller
har gjennomført undersøkelser i flere ulike velferdstjenester. Dette omfatter bl.a. NAV, sosialtjenesten, barnevern, kommunal helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenesten og flyktningetjenesten. Dette har også innbefattet utviklingsarbeid i ulike kommunale tjenester, herunder tidlig
innsats overfor barn og unge og samordning av ulike kommunale tjenester.
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Forord
Denne rapporten bygger på Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder i 2019. Undersøkelsen er gjennomført i alle fylkets kommuner og innbefatter totalt 18 tusen elever fordelt på
ungdomsskolen og videregående skole. Spørsmålene i undersøkelsen tar for seg ulike tema omkring hvordan ungdom opplever å ha det og om hvordan de opplever miljøet rundt seg. I rapporten har vi analysert dataene med tanke på å belyse hvordan ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer
virker inn på ungdommenes psykiske helse og atferd.
I forbindelse med prosjektet har Agder fylkeskommune satt ned en referansegruppe og en arbeidsgruppe. Vi vil takke både arbeidsgruppen og referansegruppen for nyttige kommentarer.
Takk også til NOVA som velvillig har lånt ut data til prosjektet.
I forbindelse med denne rapporten er det også utarbeidet regionrapporter med mer spesifikke
data for den enkelte kommune eller skole i Agder. I tillegg er det også utarbeidet en veileder
som har til formål å bistå kommunene i arbeidet med å bruke ungdataresultatene i sitt strategiske og praktiske forebyggende arbeid.
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Sammendrag
Denne rapporten inneholder en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer hos ungdom i Agder.
Datagrunnlaget er Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i fyket i 2019 og i datamaterialet
inngår total 9500 ungdomsskoleelever og 8500 elever i videregående skole.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i variasjoner i ungdoms psykiske helse, variasjon i omfang av
regelbrudd og risikofylt bruk av rusmidler. Formålet er å undersøke i hvilken grad ulike risikoog beskyttelsesfaktorer har innvirkning på de tre helse- og atferdstrekkene hos ungdom. Analysene inneholder to typer av risikofaktorer. Den ene av disse er sosioøkonomisk status (SØS) og
den andre er en samleindikator for risikoopphopning. Videre inneholder analysene fem beskyttelsesfaktorer. Dette er familiebeskyttelse (relasjon til foreldre, regler og foreldre som rollemodeller), skolebeskyttelse (relasjon til og støtte fra skolen), beskyttelse i nærmiljøet (vurdering av
nærmiljø og nærtilbudet), beskyttelse i form av deltakelse i ulike aktiviteter (deltakelse i organiserte aktiviteter) og sosiale relasjoner (vennerelasjoner).
Analysene viser at det er en sterk sammenheng mellom risikoopphopning hos ungdom og forekomsten av helse- og atferdsutfordringer hos ungdommene. Jo mer risikoopphopning, desto
større er utfordringene. Denne sammenhengen overskygger også en ellers moderat sammenheng
mellom sosioøkonomisk status og helse og atferdsutfordringer. Dette kan tyde på at et mål på
risikoopphopning gir et bedre og mer nyansert bilde på ungdoms utfordringer enn sosioøkonomisk status.
Resultatene viser at både familie, skole og nærmiljøet ser ut til å ha en beskyttende virkning på
ungdoms helse- og atferdsutfordringer. Størst betydning har skolen som beskyttelsesfaktor, dernest familien og nærmiljøet.
Ungdoms relasjon til skolen (skolebeskyttelse) har størst betydning, og spesielt for ungdoms
psykiske plager. Her finner vi også en interaksjonseffekt som tyder på at skolen ikke bare beskytter mot risikofaktorer som fremmer psykiske plager, men at skolen også har en såkalt buffereffekt. Det betyr at skolen også fungerer som beskyttelse for de ungdommene som er utsatt
for risikoopphopning. Skolen har også en beskyttende virkning mot forekomsten av regelbrudd,
men her finner vi ingen tilsvarende buffereffekt.
Familiebeskyttelse ser også ut til å ha en relativt stor betydning for ungdoms helse- og atferdsutfordringer, både som beskyttelse mot psykiske plager og regelbrudd. I tillegg finner vi at familiebeskyttelse har en buffereffekt mot regelbrudd. Det vil si at familien også utgjør en beskyttende faktor for ungdom som ellers er utsatt for risikoopphopning. Familien har også en beskyttende virkning mot psykiske plager, men ikke i like stor grad som skolen. Dessuten finner vi
ikke at familien har noe buffereffekt mot psykiske plager.
Analysene viser at nærmiljøet kan ha en beskyttende virkning både mot ungdoms psykiske plager og regelbrudd. I begge tilfeller finner vi også at nærmiljøet kan ha en moderat buffereffekt.
Det betyr at nærmiljøet også kan ha en beskyttende virkning for ungdom som ellers er utsatt for
risikoopphopning.
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I rapporten har vi også vist forekomsten av ungdom som er utsatt for risikoopphopning, men
som samtidig har beskyttende faktorer rundt seg. Det viser seg at dette utgjør en forholdsvis liten gruppe, men den er likevel såpass stor at det gir et godt empirisk grunnlag for analysene.
Samtidig kan den lave forekomsten også være en indikasjon på at det er et potensiale i å utnytte
beskyttelsesfaktorene i større grad, spesielt beskyttelse knyttet til familien og skolen.
De beskrivende analysene viser også at det er forholdsvis store variasjoner i forekomsten av beskyttelsesfaktorene mellom skolene i Agder. For eksempel varierer andelen med høy skolebeskyttelse mellom 22 og 49 prosent på ungdomsskolene, og mellom 14 og 60 prosent ved de videregående skolene. De beskrivende analysene viser videre at det er forholdsvis store variasjoner i omfanget av psykiske plager, regelbrudd og risikofylt rusbruk mellom skolene i Agder.
Blant annet finner vi at andelen elever med 4-5 psykiske plager varierer mellom 5 prosent og 24
prosent på ungdomsskolene og mellom 12 og 29 prosent på de videregående skolene. Dette
skulle med andre ord tilsi at det er potensiale i å bedre ungdommenes relasjon til skolen, og dermed til å redusere omfanget av psykiske plager.
Ungdataundersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse og datamaterialet gir derfor begrensede muligheter til å si noe om årsaker og virkninger av risiko- og beskyttelsesfaktorer. I rapporten har
vi derfor supplert med annen forskningslitteratur som gir bedre grunnlag for å belyse årsaker og
virkninger. Dette litteraturen støtter langt på vei opp om resultatene fra den gjennomførte Ungdataundersøkelsen i Agder.
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1. Innledning
Bakgrunnen for denne rapporten er Agder fylkeskommunes rolle med å lede og koordinere en
helhetlig levekårssatsing i Agder. Som en del av dette arbeidet har fylkeskommunen utarbeidet
et veikart som består av en oversikt over kommunale tiltak for å bedre levekårene. Fylkeskommunen har ønsket en mer systematisk og helhetlig innretning på arbeidet ved å gjennomføre
analyser som gjør det mulig med mer skreddersydde tiltak i de enkelte kommunene. Formålet
med analysene er å identifisere hvilke beskyttelsesfaktorer som kan motvirke negative konsekvenser av sosial ulikhet og risikoopphopning hos ungdom. Målgruppen for dette arbeidet er ansatte som har utviklingsoppgaver innenfor levekår og folkehelse i kommuner og fylkeskommunen i Agder.
Denne rapporten presenterer resultatene fra analysene av ulike beskyttelsesfaktorer som kan bidra til å motvirke negative konsekvenser av lav sosioøkonomisk status og risikoopphopning.
Datagrunnlaget er ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder ved alle ungdomsskoler
og videregående skoler i 2019.
Ungdataundersøkelsene er en tverrsnittsundersøkelse som måler ungdoms situasjon på ett tidspunkt. Det betyr at datamaterialet kun gir grunnlag for å si noe om ulike sammenhenger på dette
tidspunktet, og det gir begrensede muligheter til å si noe sikkert om årsakssammenhenger. Det
betyr at vi i analysene må legge til grunn noen teoretiske antakelser om at sammenhenger i datamaterialet også har en årsakssammenheng. Slike antakelser vil imidlertid understøttes av annen
forskningslitteratur.

Analysene i rapporten bygger på modellen over. Utgangspunktet for analysen er levekårsutfordringer i Agder. På hjemmesiden til Agder fylkeskommune fremgår det at målet er å bedre levekårene og at gode levekår kjennetegnes av høy deltakelse i arbeidslivet, færre lavinntektsfamilier, reduksjon i antall unge uføre, gjennomføring av videregående skole og at barn og unge
opplever å ha god psykisk helse.
Det er kun den sistnevnte levekårsindikatoren som kan måles direkte ved hjelp av Ungdataundersøkelsen. De øvrige indikatorene er forhold som kjennetegner innbyggerne senere i livet og
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vi må derfor ta utgangspunkt i måleindikatorer fra Ungdataundersøkelsen som med en viss
sannsynlighet kan predikere de aktuelle levekårsutfordringene. De tre måleindikatorene vi har
valgt er: psykiske plager, regelbrudd og alkoholbruk. Fra litteraturen er det kjent at dette er forhold som har betydning for overgangen til voksenlivet og konsekvenser for levekårene senere i
livet. Alle de tre indikatorene har vist seg å ha betydning for frafall i videregående skole (Hjorth
m.fl. 2016, Townsend m.fl. 2007, Rud m.fl. 2018), og faktorene er også nært assosiert med det å
stå utenfor arbeidslivet (Henkel 2011, Barterlink m.fl. 2020).
På venstre side av modellen inngår de to typer risikofaktorer. Den ene er sosioøkonomisk status.
Med sosioøkonomisk status menes den statusen som er knyttet til sosiale forhold som foreldres
utdanning, materielle forhold eller økonomiske livsbetingelser. Sosioøkonomisk status har vist
seg å ha stor betydning for ungdoms helse, utdanning og andre levekår (Letourneau m.fl. 2013,
Dahl m.fl. 2014). Lav sosial status i barndommen ser også ut til å ha konsekvenser for deres levekår og livskvalitet i voksen alder (Bradley og Corwyn 2002, Davis m.fl. 2018).
Den andre typen risikofaktor er risikoopphopning eller kumulativ risiko (Stoddard m.fl. 2014).
Begrepene risikoopphopning eller kumulativ risiko viser for det første til den risiko som oppstår
som følge av flere uheldige eller skadelige omstendigheter og hendelser i et barns liv. For det
andre forstås kumulativ risiko som en prosess i den forstand at én type risiko er en medvirkende
årsak til at det oppstår andre risikofaktorer. Antakelsen er at det først er når en person utsettes
for flere risikofaktorer, at det får et negativt utfall senere i livet. Begrunnelsen for å ta med risikoopphopning i analysen er at denne ikke nødvendigvis sammenfaller med sosioøkonomisk status, men har vist seg å ha betydning for både ungdoms mentale helse, rusbruk og andre forhold
som har betydning for overgangen til voksenlivet (Appleyark m.fl. 2005, Zufferey m.fl. 2007,
Hughes m.fl. 2017, Michelini m.fl. 2021).
Øverst i midten av modellen finner vi en boks som inneholder de mekanismene som kan forklare sammenhengene mellom lav sosioøkonomisk status eller risikoopphopning på den ene siden og utfall som psykiske plager, risikoopphopning og rusbruk på den andre. I følge Katz m.fl.
(2007) kan sammenhengen forklares med blant annet stressteori (fattigdom skaper stress som
igjen påvirker foreldres omsorgsevne), kulturteori (kulturelle særtrekk i familier med lav inntekt
påvirker barnas utvikling) og egenskaper ved nærmiljøet. Andre igjen har forklart sammenhengen ved hjelp av det som kalles investeringsteorien (god økonomi gir bedre muligheter til å
investere i barnas fremtid enn det familier med dårlig økonomi har muligheter til) (Conger og
Donnellan 2007). Enkelte studier har også vist at risikoopphopning delvis forklarer sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og levekårsutfordringer (Evans og Kim 2010). De
ulike forklaringsmodellene utdyper mekanismene som ligger bak sammenhengene mellom sosioøkonomisk status eller risikoopphopning og ulike negative utfall. Samtidig danner flere av
disse forklaringsmodellene også et utgangspunkt for forståelsen av hvordan beskyttelsesfaktorer
kan motvirke sammenhengene.
Nederst i midten av modellen finner vi en boks som representerer beskyttelsesfaktorer eller resiliens (Southwick m.fl. 2014). Med dette menes de faktorene som motvirke negative konsekvenser av lav sosioøkonomisk status eller risikoopphopning. Innenfor denne forskningen trekkes
mange av de samme faktorene eller mekanismene frem som i forskningen som tar sikte på å forklare årsaken til de negative konsekvensene av sosioøkonomisk status eller risikoopphopning og
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(Ostaszewski og Zimmerman 2006, Devinish m.fl. 2017). For eksempel legges det i begge tilfeller vekt på egenskaper og trekk ved familien og relasjonen mellom foreldre og barn. Enkelte
av de egenskapene eller variablene som studeres, vil derfor både kunne forklare sammenhenger
og samtidig ha en beskyttende virkning (Lösel og Farrington 2012).
Siden én og samme faktor både kan være en risiko og ha en beskyttende virkning, har flere stilt
spørsmål ved om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer er to sider av samme sak. Dette kan
være tilfelle, men ikke alltid (Luthar m.fl. 2006, Ttofi m.fl. 2014). En faktor kan ha en beskyttende virkning hvis den er til stede, men er nødvendigvis ikke noe risiko hvis den ikke er til
stede (for eksempel den «betydningsfulle andre» utenfor familien). Sammenhengen mellom beskyttelsesfaktoren og utfallet er heller ikke nødvendigvis lineær, noe som tilsier at det kan være
avgjørende hvordan vi måler beskyttelsesfaktorene (Luthar m.fl. 2006). Videre skilles det ofte
mellom direkte beskyttende faktorer og beskyttende faktorer som har en buffereffekt (Löse og
Farrington 2012). Direkte beskyttende faktorer predikerer et positivt utfall uavhengig av andre
faktorers tilstedeværelse, mens beskyttelsesfaktorer med buffereffekt kun motvirker bestemte
risikofaktorer.
Rapporten inneholder først en presentasjon av resultater fra Ungdataundersøkelsen om de tre resultatindikatorene psykisk helse, regelbrudd og bruk av rusmidler (kapittel 2). I denne rapporten
presenteres kun en samlet oversikt over forekomsten og variasjoner etter alder, kjønn og skoler.
Mer utfyllende resultater for hver enkelt kommune er presentert i fire regionrapporter. Videre
har vi i kapittel 3 presentert variasjoner i sosioøkonomisk status og risikoopphopning mellom
klassetrinn, kjønn og skoler. Her illustrerer vi også forholdet mellom de to risikofaktorene (sosioøkonomisk status og risikoopphopning) på den ene siden og de tre resultatindikatorene på
den andre (psykisk helse, regelbrudd og bruk av rusmidler). I kapittel 4 beskrives et sett av aktuelle beskyttelsesfaktorer. Dette innbefatter beskyttelse knyttet til familien, skolen, vennerelasjoner, nærmiljøet og deltakelse. Kapittel 5 inneholder et analysekapittel der vi undersøker i hvilken grad de ulike beskyttelsesfaktorene motvirker sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og resultatvariablene (psykisk helse, regelbrudd og bruk av rusmidler). I kapittel 6 gjennomføres en tilsvarende analyse der vi undersøker beskyttelsesfaktorenes betydning for å motvirke
negative utfall av risikoopphopning.
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2. Psykisk helse, regelbrudd og bruk
av rusmidler
OPPSUMMERING
Dette kapitlet viser omfanget av psykiske plager, bruk av rusmidler og regelbrudd blant skoleelever i Agder. Resultatene viser at det er 15-20 prosent av elevene som viser tegn på utfordringer knyttet til de tre
helse- og atferdsområdene. Mer spesifikt viser resultatene:
-

-

-

Psykiske plager
o Samlet er det 18 prosent av skoleelevene som oppgir å ha omfattende psykiske plager
o Andelen med omfattende psykiske plager øker jevnt med økende klassetrinn. Blant elevene
på 8. trinn er andelen 11 prosent, mens blant elevene på 3 trinn i videregående er andelen 24
prosent.
o Jenter har i større grad enn gutter omfattende psykiske plager. Blant jentene på ungdomsskolen er det 20 prosent med omfattende psykiske plager, mens det bare er 7 prosent blant guttene. Blant jentene i videregående skole er andelen 30 prosent, mens tilsvarende blant guttene er 20 prosent.
o Omfanget av psykiske plager varierer forholdsvis mye mellom skolene i Agder. På ungdomsskolene varierer andelen med omfattende psykiske plager fra 5 prosent og opp til 24
prosent. På de videregående skolene varierer andelen fra 12 prosent og opp til 29 prosent.
Regelbrudd
o Det er i alt 14 prosent av skoleelevene i Agder som har et stort omfang av regelbrudd
o Andelen elever med stort omfang av regelbrudd øker med økende klassetrinn. Blant elever
på 8. trinn er andelen 9 prosent, mens andelen er 21 prosent blant elevene på 3 trinn i videregående skole.
o Omfanget av regelbrudd er større blant gutter enn blant jenter. På ungdomsskolen er andelen
med stort omfang av regelbrudd blant guttene 15 prosent, mens tilsvarende blant jentene er 7
prosent. Blant elevene på videregående skole er andelen blant guttene 23 prosent, mens tilsvarende blant jentene er 13 prosent.
o Omfanget av regelbrudd varierer også en del mellom skolene i Agder. Blant ungdomsskolene varierer andelen mellom 5 og 20 prosent, mens det blant de videregående skolene varierer mellom 5 og 25 prosent.
Bruk av rusmidler
o Bruken av alkohol øker betydelig fra 8. trinn og frem til utgangen av den videregående skolen. På 8. og 9. trinn er det imidlertid forholdsvis få som har drukket seg beruset. Det er først
på 10. trinn vi finner at alkoholbruken får et visst omfang. Blant 10. klassinger oppgir 20
prosent at de har drukket seg beruset.
o Andelen som har drukket seg beruset øker også gjennom videregående skole. Mens det blant
elever på 1. trinn i videregående skole er 41 prosent som oppgir at de har drukket seg beruset, er tilsvarende andel på 3. trinn 78 prosent.
o Guttene oppgir å bruke rusmidler i noe større grad enn jentene. Forskjellene er imidlertid
små.
o Det er store variasjoner i risikofylt rusbruk mellom skolene i Agder. På ungdomsskolene varierer andelen med risikofylt alkoholbruk mellom 8 prosent og hele 37 prosent. Blant de videregående skolene varierer andelen med risikofylt alkoholbruk mellom 4 og 30 prosent.
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I dette kapitlet presenteres resultatene fra Ungdataundersøkelsen om ungdoms psykiske helse,
regelbrudd og bruk av rusmidler. Dette er tre trekk ved ungdoms situasjon som antas å ha relevans for fremtidige levekårsutfordringer. Med andre ord antas både psykisk helse, risikofylt alkoholbruk og regelbrudd å være relevante målestaver for mestring av overgangen fra ungdomstiden til voksenlivet. I denne prosessen vil spesielt gjennomføring av utdanning og overgang til
arbeidslivet være avgjørende forhold som har stor betydning for fremtidige levekår og livskvalitet.
I Agder fylkeskommunes satsing legges det spesielt vekt på god psykisk helse som en levekårsindikator. Både tidligere ungdataundersøkelser og andre undersøkelser har imidlertid vist at forekomsten av psykiske plager er spesielt høy blant jenter. Det er samtidig grunn til å tro at dette
er uttrykk for mer underliggende utfordringer i ungdomstiden, og at de samme underliggende
utfordringene i større grad kommer til uttrykk på andre måter hos gutter. Dette er også en viktig
grunn til at vi også har tatt med regelbrudd og alkoholbruk som resultatindikatorer i analysene.
De tre målene på ungdoms helse og atferd er også utgangspunktet for analysene i rapportens to
siste kapitler. Den første analysen tar sikte på å vise hvordan helse og atferd påvirkes av sosioøkonomisk status, og dernest hvordan ulike beskyttelsesfaktorer motvirker denne sammenhengen. Den andre analysen tar tilsvarende sikte på å undersøke hvilken betydning risikoopphopning har på ungdoms mentale helse, regelbrudd og rusbruk, og dernest hvordan ulike beskyttelsesfaktorer kan motvirke sammenhengen. I disse analysene er hovedspørsmålet med andre
ord om det er forhold i ungdommenes miljø som kan bidra til å fremme mental helse, redusert
bruk av rusmidler og annen risikofylt atferd.
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2.1 Psykisk helse
Ungdoms psykiske helse har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Bakgrunnen for dette er at psykiske helseproblemer antas å ha fått et økt omfang og at slike helseproblemer kan ha langtrekkende virkninger senere i livet. Flere undersøkelser har blant annet
vist at dårlig psykisk helse kan ha betydning både for skoleprestasjoner og for gjennomføring av
skolen (Sagatun m.fl. 2016, Hetlevik m.fl. 2018, Duncan m.fl. 2021). Andre undersøkelser har
også pekt på at mentale helseproblemer i ungdommen vedvarer i overgangen til voksenlivet og
kan ha konsekvenser for tilknytningen til arbeidslivet (Power m.fl. 2015, Rodwell mfl. 2018,
Oslo Economics 2020).
I analysene har vi målt ungdommenes psykiske
plager ved hjelp av et spørrebatteri med fem spørsmål (se tekstramme). Basert på de fem spørsmålene har vi utarbeidet en samlet indikator ved å
summere opp på hvor mange av de fem spørsmålene respondentene oppgir å ha vært ganske mye
eller veldig mye plaget. Det betyr at indikatoren
psykisk helse består av en skala som går fra 0 til 5.
Disse er igjen kodet om til fire kategorier, dvs.
ingen psykiske plager, 1 psykisk plage, 2-3 psykiske plager og 4-5 psykiske plager.
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Figur 2.1 Omfang av psykiske plager fordelt på klassetrinn, skolenivå og kjønn
Figur 2.1 viser omfang av psykiske plager fordelt på klassetrinn. Vi ser at omfanget øker betydelig fra 8. trinn og frem til 3. trinn på videregående skole. Spesielt stor er økningen fra 8. til 9
trinn og fra 2. til 3. trinn på videregående. Samlet for elevene i ungdomsskolen er det 14 prosent
som oppgir at de har 4-5 av de psykiske plagene. Blant elever på videregående skole er det tilsvarende 22 prosent. Figur 2.1 viser også at det er store kjønnsforskjeller. Jenter opplever i langt
større grad enn gutter å ha mange psykiske plager. Blant jentene på ungdomsskolen er det hele
20 prosent som oppgir å ha 4-5 plager, mens tilsvarende blant guttene er bare 7 prosent. Blant
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elevene på videregående skole er det 30 prosent av jentene som oppgir å ha 4-5 psykiske plager,
mens tilsvarende blant guttene er 13 prosent.
Andel elever med 4-5 psykiske plager
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Figur 2.2 Variasjon i omfang av psykiske plager (4-5 plager) mellom ungdomsskoler og videregående skoler i Agder
Figur 2.2 viser at andelen med flere psykiske plager (4-5 plager) varierer en god del mellom de
56 ungdomsskolene i Agder. Ved skolen som har minst omfang, er det 5 prosent som oppgir å
ha 4-5 psykiske plager. Ved skolen med størst omfang finner vi at det er hele 24 prosent som
oppgir å ha 4-5 psykiske plager. De fleste skolene har imidlertid et omfang på mellom 10 og 16
prosent.
Det er også forholdsvis stor variasjon i forekomsten av flere psykiske plager mellom de videregående skolene. Figur 2.2 viser at ved skolen med lavest forekomst er det 12 prosent som oppgir
å ha 4-5 plager, mens ved skolen med høyest forekomst er tilsvarende andel 29 prosent. Skolene
som ligger i midten av fordelingen har en forekomst på rundt 22 prosent.
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2.2 Regelbrudd (normbrytende og asosial atferd)
Den andre hovedvariabelen i undersøkelsen er regelbrudd. Denne tar utgangspunkt i at normbrudd i tidlig alder kan være en indikasjon på senere utfordringer knyttet til asosial atferd, kriminalitet eller ulike former for utenforskap (Givens og Reid 2018). Bla. viser Healey m.fl.
(2004) at barn og unge med asosial atferd har lavere sannsynlighet for arbeidsdeltakelse enn
andre grupper. Samtidig har undersøkelser også vist at antisosial atferd blant ungdom kan knyttes til både individuelle faktorer, familiære faktorer, vennerelasjoner og sosioøkonomisk status
(Gaik m.fl. 2010, Piotrowska m.fl. 2015). Til tross for at det kan være mange mellomliggende
forhold mellom normbrytende atferd og det å lykkes på arbeidsmarkedet, viser Carter (2019) at
selv når det kontrolleres for slike forhold, lykkes de med normbrytende atferd dårligere på arbeidsmarkedet enn andre ungdommer.
Normbrytende atferd er et typisk ungdomsfenomen som starter i alderen 8-14 år og øker forholdsvis mye frem til 15-19 årsalderen. Etter dette avtar forekomsten betydelig. Selv om forekomsten av normbrytende atferd er forholdsvis høy innenfor en bestemt aldersgruppe, er det kun
en mindre andel som fortsetter med atferden etter ungdomstiden. I en undersøkelse av hvem
som opplever negative konsekvenser av normbrytende atferd i ungdomstiden, finner Moffitt
(2018) at dette i størst grad gjelder de som har vært utsatt i barndommen (blant annet omsorgssvikt og overgrep).
I denne undersøkelsen har vi målt normbrytende atferd som brudd på ulike typer
regler. Målet baserer seg på et spørrebatteri bestående av sju spørsmål som omhandler ulike typer regelbrudd. Basert på
de sju spørsmålene har vi videre utarbeidet
et samlet mål ved å summere opp antall
ganger respondentene rapporterer at de har
vært med på ulike regelbrudd. For eksempel vil en elev som har skulket skolen to
ganger og vært i slåsskamp én gang få verdien 3 på variabelen regelbrudd. De sju
spørsmålene er ikke vektet når vi har summert opp antall regelbrudd. Det betyr for
eksempel at det å skulke skolen har like
stor betydning som det å ha vært i slåsskamp.
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Regelbrudd
Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort
noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
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Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
buss, tog eller lignende
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine
visste hvor du var
Skulka skolen
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Figur 2.3 Omfang av regelbrudd fordelt på ulike klassetrinn, skolenivå og kjønn
Figur 2.3 viser omfanget av regelbrudd fordelt klassetrinn. Her fremgår det at omfanget øker
jevnt fra og med 9. klassetrinn. Blant ungdomsskoleelevene er det samlet 11 prosent som oppgir
å ha gjort 11 eller flere regelbrudd, mens tilsvarende blant elevene på videregående skole er 18
prosent. Vi ser også at andelen med mange regelbrudd (11 og flere) øker mest med økende klassetrinn. Dette skyldes spesielt at omfanget av skulking øker. Figur 2.3 viser også at det er
kjønnsforskjeller i omfanget av regelbrudd. Denne forskjellen er størst på ungdomsskolen, men
også forholdsvis klar blant elever på videregående skole.
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Figur 2.4 Variasjon i omfang av regelbrudd (4 og flere) mellom ungdomsskoler og videregående skoler i Agder
Figur 2.4 viser hvordan omfanget av regelbrudd varierer mellom ungdomsskoler og videregående skoler. Blant ungdomsskolene varier andelen med 4 og flere regelbrudd fra 11 prosent og
opp til 33 prosent. I tillegg finner vi her én skole med en andel på hele 44 prosent, men hvor det
er forholdsvis få elever som har svart. På de videregående skolene ser vi at den tilsvarende andelen varierer mellom 14 og 48 prosent.
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2.3 Bruk av alkohol og hasj/marihuana
Det er godt kjent at overdreven alkoholbruk i ungdomstiden representerer en risiko for skadelig
alkoholbruk senere i livet. Fra litteraturen finner vi også at tidlig bruk av rusmidler og type drikkemønster representerer en risiko for senere negative konsekvenser (Olsson m.fl. 2015). Overdreven alkoholbruk eller bruk av andre rusmidler har blant annet negativ innvirkning på skoleresultater og øker sannsynligheten for å falle ut av skolen. For eksempel viser Järvinen og Ravn
(2018) i en kvalitativ studie hvordan unge som starter tidlig med hasjbruk, får problemer med å
fullføre utdanning. Dette dels som følge av vansker med å følge med i studiene, og dels fordi de
etter hvert følte seg utenfor det sosiale miljøet på skolen.
Ifølge Bye og Skretting (2017) har det vært en reduksjon i bruk alkohol blant norske 15- og 16åringer i perioden fra 1995 og frem til 2015. Sammenlignet med andre europeiske land, er dessuten alkoholbruken forholdsvis lav i Norge. Samtidig viser forfatterne at bruk av cannabis eller
andre narkotiske stoffer har holdt seg på et forholdvis lavt og stabilt nivå.
Når vi skal måle risikofylt bruk av alkohol
Bruk av alkohol og hasj/marihuana
eller andre rusmidler, må dette ses i lys av
Spm 1-3) Hvor mange ganger har du gjort noe av
ungdommens alder. Forbruk av alkohol hos
dette
det siste året (de siste 12 månedene)?
en 8. klassing vil for eksempel være langt
mer bekymringsfullt enn hos en som avslut Drukket alkohol (1)
 Drukket så mye at du har følt deg tydelig beter videregående skole. I denne undersøkelruset (1)
sen har vi derfor utformet indikatorer på risi Brukt hasj/marihuana/cannabis (3)
kofylt rusbruk som er tilpasset hvilket klassetrinn elevene går på. Til dette har vi benytRisikofylt alkoholbruk
tet to sett av spørsmål. Det ene settet av
Spm 5) Hvor mange ganger i løpet av siste 12
spørsmål handler om hvor ofte ungdommene
måneder har du gjort eller opplevd følgende i forhar drukket alkohol eller brukt hasj/maribindelse med at du har drukket alkohol?
huana/cannabis. Her klassifiseres ungdom Vært så full at du har befunnet deg på et sted
mene i risikogruppen dersom de har et uvanuten å huske hvordan du kom dit
lig høyt forbruk av alkohol på det aktuelle
 Skulka skolen på grunn av alkohol
klassetrinnet. Videre klassifiseres alle ung Blitt skadet eller utsatt for en ulykke i fylla,
domsskoleelever i risikogruppen dersom de
slik at du trengte legehjelp
har brukt hasj/marihuana minst en gang,
 Hatt en trist periode
mens for elever på videregående skole er
 Blitt fortalt av en venn at du burde slutte eller begrense drikkingen
terskelen satt til to eller flere ganger. Denne

Hatt uønskede seksuelle opplevelser
indikatoren for risikofylt bruk av rusmidler
er aktuell både for ungdomsskoleelever og
elever i videregående skole. 1 Den andre indikatoren på risikofylt alkoholbruk baserer seg på et spørrebatteri med seks spørsmål om hvordan

1
I noen mindre kommuner inngår ikke klassetrinn i undersøkelsen. I disse kommunene har vi derfor også utarbeidet
en aldersjustert risikovariabel som legger til grunn lik risikofaktor for alle ungdomsskoleelever. Det betyr at vi også
får med disse kommunene i analysene, men målet for risikofylt bruk av alkohol blir mindre presist. I praksis betyr det
at vi legger til grunn for lav risikoterskel for 8. klassinger og for høy risikoterskel for 10. klassinger. Dersom det er
ulikt antall elever på de ulike klassetrinnene, kan derfor risikonivået påvirkes av dette.
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ungdom drikker og om konsekvenser av alkoholbruken. På samme måte som over, har vi aldersjustert denne indikatoren. I praksis betyr det at elever på ungdomsskolen antas å ha et risikofylt
alkoholbruk dersom de har opplevd minst én av hendelse i spørrebatteriet. Elever på videregående skole antas å ha risikofylt alkoholatferd dersom de på vg1 har minst to hendelser, på vg2
har minst 3 hendelser og på vg3 har opplevd 5 eller flere hendelser. Disse spørsmålene egner
seg bedre enn de førstnevnte spørsmålene til å definere risikofylt alkoholbruk blant elever på videregående skole. I analysene har vi slått sammen indikatorene som er utformet på bakgrunn av
de to settene av spørsmål, til en felles indikator for risikofylt bruk av rusmidler.
For å illustrere hvordan alkoholbruken varierer mellom klassetrinn og kjønn, har vi under presentert resultater fra enkelte av spørsmålene som inngår i risikofaktorene for alkoholbruk.
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Figur 2.5 Andel som har drukket seg beruset i løpet av det det siste året, fordelt på klassetrinn,
skolenivå og kjønn
Figur 2.5 viser andelen som oppgir at de har drukket seg beruset minst én gang i løpet av det
siste året. Diagrammet viser at andelen øker betydelig gjennom ungdomsskolen og videregående
skole. Mens det bare er 5 prosent på 8. trinn som svarer at de har drukket seg beruset, er tilsvarende andel på vg3 hele 78 prosent. Blant elevene på videregående ser vi også at det er en forholdsvis stor andel som oppgir at de har drukket seg beruset 6 eller flere ganger. For øvrig er det
ingen vesentlige kjønnsforskjeller verken blant elever på ungdomsskolen eller i videregående
skole.
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Figur 2.6 Andel elever som oppgir at de har vært så fulle at de har befunnet seg på et sted uten
å huske hvordan de kom dit, fordelt etter klassetrinn, skolenivå og kjønn (inkludert de som svarer at de ikke har drukket alkohol).
Figur 2.6 viser andelen elever som oppgir at de har vært så fulle at de har befunnet seg på et sted
uten å huske hvordan de kom dit. Forekomsten er naturlig nok lavere enn i det foregående
spørsmålet, men samtidig øker forekomsten også her betydelig gjennom ungdomsskolen og videregående skole. Blant elever på 8. trinn utgjør det bare 2 prosent, mens det på vg3 er 34 prosent. Vi ser ellers en tendens til at forekomsten er større blant gutter enn blant jenter.
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Figur 2.7 Andel som oppgir at de har blitt fortalt av en venn at du burde slutte eller begrense
drikkingen, fordelt etter klassetrinn, skolenivå og kjønn (inkludert de som svarer at de ikke har
drukket alkohol).
Figur 2.7 viser andelen som oppgir at de har blitt fortalt av en venn at de burde slutte eller begrense drikkingen. Forekomsten er mindre enn på de øvrige spørsmålene, men vi ser det samme
mønstret med at omfanget øker med økende klassetrinn. Her ser vi for øvrig at omfanget er
større blant jenter enn blant gutter på videregående skole.
På de øvrige spørsmålene er det gjennomgående samme mønster. For det første øker forekomsten med klassetrinn. For det andre er det noe høyere forekomst blant gutter i videregående skole
på tre av spørsmålene. Foruten spørsmålet vist over, gjelder dette forekomsten av skoleskulk på
grunn av alkohol og skader som følge av alkoholbruk. Det er samtidig høyere forekomst blant
jenter på spørsmålene om de har fått anbefalinger fra en venn og på spørsmålet om uønskede
seksuelle opplevelser.
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Figur 2.8 Andel med risikofylt alkoholbruk
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Vi har som nevnt over utarbeidet to mål på risikofylt rusbruk basert på spørrebatteriene omtalt
over. Denne er aldersjustert med tanke på at det gjennomgående vil være 20 prosent som befinner seg i risikogruppen. Figur 2.8 viser forekomsten fordelt etter klassetrinn og kjønn. Vi ser her
at forekomsten varierer noe mellom klassetrinnene på ungdomsskolen og at rusbruken er en del
høyere blant gutter på videregående skole enn blant jenter.

Andel med risiko knyttet til bruk av rusmidler
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Figur 2.9 Variasjon i risikofylt rusbruk mellom ungdomsskoler og videregående skoler i Agder
Figur 2.9 viser at variasjonen i risikofylt alkoholbruk varierer en del mellom de ulike skolene.
Blant ungdomsskolene finner vi at andelen varierer mellom 8 prosent med risikofylt rusbruk og
opp til hele 37 prosent. Tilsvarende på videregående skole er variasjonen mellom 4 prosent og
30 prosent.
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3. Betydning av sosioøkonomisk
status (SØS) og risikoopphopning
OPPSUMMERING
I dette kapitlet har vi først undersøkt sammenhengen mellom sosioøkonomisk status (SØS) og risikoopphopning på den ene siden, og omfang av psykisk helse, regelbrudd og rusbruk på den andre. Analysene
bygger på to ulike mål på SØS, ett mål som er satt sammen av ulike spørsmål om foreldres økonomi og
materielle forhold (sammensatt mål), og ett mål der eleven blir spurt direkte om familiens økonomi (direkte mål). Målet på risikoopphopning er satt sammen av flere spørsmål knyttet til både hjem, skole, nærmiljø, deltakelse og vennerelasjoner.
-

-

-

Sosioøkonomisk status
o I det sammensatte målet på SØS er det 13 prosent av elevene som klassifiseres som å ha lav
SØS, 30 prosent som har middels til lav, 30 prosent har middels til høy og 27 prosent har
høy SØS.
o Resultatene viser at det er en sammenheng mellom SØS og omfanget av psykiske plager.
Blant elever med lavest SØS, er det 24 prosent som oppgir å ha omfattende psykiske plager,
mens tilsvarende blant de med høyest SØS er 14 prosent. Sammenhengen er med andre ord
relativt klar.
o Resultatene viser også en sammenheng mellom SØS og regelbrudd. Blant elever med lav
SØS er det 19 prosent med et stort omfang av regelbrudd, mens tilsvarende for de med høyest SØS er 12 prosent. Sammenhengen mellom SØS og regelbrudd er med andre ord noe
mindre tydelig enn sammenhengen mellom SØS og psykisk helse.
o Vi finner også en sammenheng mellom SØS og risikofylt rusbruk. Blant de med lavest SØS
er det 23 prosent med risikofylt rusbruk, mens tilsvarende andel blant de med høyest SØS er
17 prosent. Denne sammen er også svakere enn sammenhengen mellom SØS og psykisk
helse.
o Når vi benytter det direkte målet på SØS, finner vi de samme sammenhengene som over.
Sammenhengene er imidlertid sterkere enn ved bruk av det sammensatte målet.
Risikoopphopning
o Resultatene viser at det i alt er 28 prosent av elevene som skårer høyt på to eller flere risikofaktorer. Videre er det 8 prosent som skårer høyt på 3 til 5 risikofaktorer.
o Det er en klar sammenheng mellom risikoopphopning og omfang av psykiske plager. Blant
de uten risikofaktorer er det kun 7 prosent med stort omfang av psykiske plager, mens tilsvarende blant de med 3-5 risikofaktorer er 52 prosent.
o Det er også en klar sammenheng mellom risikoopphopning og regelbrudd. Blant de uten risikofaktorer er det kun 7 prosent med stort omfang av regelbrudd, mens tilsvarende blant de
med 3-5 risikofaktorer er 38 prosent.
o Det er videre en klar sammenheng mellom risikoopphopning og risikofylt rusbruk. Blant de
uten risikofaktorer er andelen med risikofylt rusbruk 11 prosent, mens tilsvarende blant de
med 3-5 risikofaktorer er 44 prosent.
Resultatene tyder på at risikoopphopning har større betydning for ungdoms helse, regelbrudd og risikofylt rusbruk enn deres sosioøkonomiske status.
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I dette kapitlet viser vi hvordan sosioøkonomisks status (SØS) varierer blant elever i Agder og
hvilken betydning dette har for ungdommenes psykiske helse, regelbrudd og bruk av rusmidler.
Videre identifiserer vi ved hjelp av en faktoranalyse, fem ulike risikofaktorer som grunnlag for å
måle risikoopphopning. På samme måte som med sosioøkonomisk status, har vi undersøkt hvilken betydning risikoopphopning har for omfanget av psykisk helse, regelbrudd og bruk av rusmidler.
Tidligere ungdataundersøkelser har vist at ungdoms psykiske helse varierer etter deres sosioøkonomiske status og etter omfang av risikofaktorer (Bentsen m.fl. 2016). Dette er også godt
dokumentert i andre undersøkelser (Quon og McGrath 2014, Reiss m.fl. 2019, Kinge 2021). De
samme undersøkelsene har også identifisert flere mellomliggende forhold som kan forklare
sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og psykiske helse. Slike forklaringer er i hovedsak psykisk stress i familien, materielle begrensinger som blant annet reduserer muligheten
for fysisk aktivitet, røffere oppdragerstil og helseatferd for øvrig (usunt kosthold, bruk av rusmidler). Samtidig viser enkelte undersøkelser også til forhold i omgivelsene ut over familien,
blant annet utrygge nabolag og at barn og unge i familier med lav sosioøkonomisk status er mer
utsatt for mobbing (Adler og Stewart 2010, Vukojević m.fl. 2017).
Flere undersøkelser har også funnet en sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status og høy
forekomst av regelbrudd blant ungdom (Piotrowska, m.fl. 2012, Kipping 2014, Piotrowska m.fl.
2015). Ifølge en studie av Pitrowska m.fl. (2019) kan sammenhengen mellom sosioøkonomisk
status og regelbrudd forklares ved forhold i familien eller egenskaper ved nabolaget. Familiefaktorer omfattet blant annet familiekonflikter og stress hos foreldre. Betydningen av nabolaget
innebærer noe forenklet, at ungdom som vokser opp i nabolag som preges av normbrudd, påvirkes av disse normene og er dermed mer tilbøyelig til å bryte gjeldende normer og regler. Kling
m.fl. (2005) har også vist at ungdom i lavinntektsfamilier som flytter til områder med mindre
fattigdom, får redusert omfanget av kriminalitet, spesielt blant jenter. Det er samtidig flere undersøkelser som kun finner moderate eller ingen sammenheng mellom egenskaper ved nabolaget og forekomsten av normbrudd (Ribeaud og Eisner 2010, Pitrowska m.fl. (2019).
Sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og alkoholbruk er blitt undersøkt i flere studier. Her er imidlertid resultatene mer sprikende. Mens enkelte har påvist at alkoholbruken reduseres jo høyere sosioøkonomisk status (Menville 2009, Farmer og Hanratty 2012), har andre
undersøkelser vist til motsatte sammenhenger (Steketee m.fl. 2013). En litteraturoppsummering
av Østhus m.fl. (2016) viser til studier der de dels ikke finner sammenhenger, dels finner positive og dels negative sammenhenger. Der de finner sammenheng, er de samtidig svake. Ifølge
Liu m.fl. (2018) kan de sprikende resultatene skyldes kulturelle eller kontekstuelle forskjeller
(for eksempel alkoholpolitikk og -priser) mellom land eller at betydningen av sosial ulikhet varierer over tid (trender). Tidligere ungdataundersøkelser har imidlertid vist at det er en forholdsvis klar negativ sammenheng, det vil si at alkoholbruken reduseres etter hvor god ungdommene
opplever familieøkonomien (Møller og Bentsen 2014). Analysene viser også at denne sammenhengen langt på vei kan forklares av ungdommenes relasjoner til foreldre, regler i familien og
foreldrenes holdninger til alkohol.
Risikoopphopning og kumulativ risiko er begreper som benyttes om hverandre. Begrepene refererer for det første til den risiko som oppstår som følge av flere uheldige eller skadelige omstendigheter og hendelser i barn og unges liv. For det andre inneholder begrepene en antakelse om
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at kumulativ risiko er en prosess i den forstand at én type risiko medvirker til at det oppstår
andre risikofaktorer. I tillegg legger denne litteraturen til grunn at de fleste barn og unge er i
stand til å håndtere én type risiko, og at det er først når de utsettes for flere typer risiko at det får
negative konsekvenser (Whipple 2013).
Studier av risikoopphopning bygger ofte på undersøkelser som følger personer fra barndommen
og opp gjennom ungdomstiden. En av de tidlige undersøkelsene på dette feltet ble gjennomført
av Felitti m.fl. (1998). Undersøkelsen viste at barn ofte var utsatt for flere former for omsorgssvikt. Blant barn som var registrert med én type overgrep, var det samtidig fra 60 % til 95 %
sannsynlig at det samme barnet var utsatt for en annen type overgrep. Senere undersøkelser har
vist til tilsvarende negative konsekvenser på barnas psykiske helse (Edwards m.fl. 2003) og på
utviklingen av tyngre depressive lidelser (Chapman m.fl. 2004). Andre undersøkelser har vist at
risikoopphopning har innvirkning både på ungdoms atferdsproblemer, bruk av rusmidler, tilbøyeligheten til å utøve vold og på deres psykiske helse (Gerard og Byehler 2004, Stoddard
m.fl. 2013, Bøe m.fl. 2018, Hoffmann og Jones 2020).

3.1 Sosioøkonomisk status (SØS)
Det er to mål på sosioøkonomisk status i Ungdataundersøkelsen. Det ene er et spørsmål der ungdommene blir spurt direkte om familiens økonomiske situasjon. Her varierer svarkategoriene fra
«vi har dårlig råd hele tiden» til «vi har god råd hele tiden».
Det andre målet er sammensatt av flere spørsmål. Dette innbefatter fire spørsmål om hvorvidt
familien har bil, om respondenten har eget soverom, hvor mange ganger de har vært på ferie og
hvor mange datamaskiner det er i familien. Videre inngår det her spørsmål om foreldrenes utdanning og hvor mange bøker de har i familien.
Begge de to målene på sosioøkonomisk status har svakheter. Det første spørsmålet baserer seg
på elevenes subjektive vurderinger av økonomien og det er grunn til å tro at disse vurderingene
påvirkes av deres livssituasjon generelt. Med andre ord er det grunn til å tro at et slikt mål på sosioøkonomisk status ikke nødvendigvis reflekterer de objektive forholdene, men at vurderingen
av familiens økonomi også kan være påvirket av hvor fornøyd eller misfornøyd elevene generelt
er med livet (Ringstad 2000). Dersom dette er tilfellet, vil det bidra til at sammenhengene vi finner i datamaterialet blir overdrevet. Tilsvarende er det også grunn til å tro at det sammensatte
målet på sosioøkonomisk status har svakheter. Grunnlaget for det er derimot at vi i analysene
finner svakere sammenhenger enn det vi skulle forvente, sammenlignet med andre undersøkelser. Dessuten er det forholdvis dårlig sammenheng mellom det første og det andre målet på sosioøkonomisk status.

Risiko og beskyttelse blant unge i Agder

23

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Sosioøkonomisk status (SØS)
30
13

30

27

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Familiens økonomi
32

6

44

17

Dårlig råd Verken Vi har stort Vi har hatt
stort sett god råd sett hatt god råd
hele/hele eller dårlig god råd hele tiden
råd
tiden

Figur 3.1 Fordeling av elever i Agder etter sosioøkonomisk status (SØS) og familieøkonomi
Figuren over viser hvordan elevene fordeler seg etter indikatoren for sosioøkonomisk status
(SØS) og spørsmålet om familieøkonomi. Indikatoren for sosioøkonomisk status er fordelt etter
en skjønnsmessig inndeling i fire kategorier. De med lavest SØS utgjør 13 prosent, noe som er
omtrent den andelen som i 2019 anses å være i lavinntektsgruppen i befolkningen dersom vi tar
utgangspunkt i gruppen med inntekt under 60 prosent av medianinntekten (EU-skala). De som
på spørsmål om familiens økonomi oppgir at de stort sett hele tiden eller hele tiden har dårlig
råd, utgjør 6 prosent. Dette utgjør omtrent det samme som lavinntektsgruppen i befolkingen dersom vi tar utgangspunkt i husholdninger med inntekt under 50 prosent av medianinntekten (EUskala).
Det er ingen grunn til å forvente at målene på sosioøkonomisk status skal variere mellom kjønn
og klassetrinn. Vi finner likevel en tendens til at guttene vurderer familiens økonomi som bedre
enn jentene. Samtidig ser vi at elever på videregående skole vurderer familiens økonomi og
SØS som dårligere enn elever på grunnskolen. Det er grunn til å tro at disse forskjellene kan
skyldes svakheter ved måten sosioøkonomisk status måles på.
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Figur 3.2 Sammenheng mellom SØS/familieøkonomi og omfang av psykiske plager
Figur 3.2 viser sammenhengen mellom sosioøkonomisk status/familieøkonomi og omfang av
psykiske plager. I begge tilfeller viser resultatene at omfanget av psykiske plager reduseres jo
høyere SØS eller jo bedre elevene vurderer familieøkonomien. Dette gjeler spesielt andelen med
flest psykiske plager. Blant de med lav SØS er andelen med 4-5 psykiske plager 24 prosent,
mens tilsvarende for de med høy SØS er 14 prosent. Tilsvarende ser vi at andelen med 4-5 psykiske plager er 41 prosent blant de med dårlig familieøkonomi og bare 12 prosent blant de med
best familieøkonomi.
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Figur 3.3 Sammenheng mellom SØS/familieøkonomi og regelbrudd
Figur 3.3 viser sammenhengen mellom sosioøkonomisk status/familieøkonomi og regelbrudd. I
begge tilfeller viser resultatene at omfanget av regelbrudd reduseres jo høyere sosioøkonomisk
status eller jo bedre elevene vurderer familieøkonomien. Blant de med lav sosioøkonomisk status er andelen med 11 og flere regelbrudd 19 prosent, mens tilsvarende for de med høy sosioøkonomisk status er 12 prosent. Tilsvarende ser vi at andelen med 11 og flere regelbrudd er 29
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prosent blant de med dårlig familieøkonomi og bare 13 prosent blant de med best familieøkonomi.
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Figur 3.4 Sammenheng mellom SØS/familieøkonomi og risikofylt rusbruk (andel med risikofylt
bruk av rusmidler)
Figur 3.4 viser sammenhengen mellom sosioøkonomisk status/familieøkonomi og risikofylt
bruk av rusmidler. I begge tilfeller viser resultatene at andelen med risikofylt rusbruk reduseres
desto høyere sosioøkonomisk status eller jo bedre elevene vurderer familieøkonomien. Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og risikofylt alkoholbruk er imidlertid klart svakere
enn sammenhengen mellom familieøkonomi og risikofylt alkoholbruk. Blant de med lav sosioøkonomisk status er andelen med risikofylt rusbruk 23 prosent, mens tilsvarende for de med høy
sosioøkonomisk statuser 17 prosent. Tilsvarende ser vi det er 31 prosent av de med dårligst økonomi som har risikofylt alkoholbruk, mens andelen blant de med god råd er 18 prosent.

3.2 Risikoopphopning
Risikoopphopning er den andre bakenforliggende risikofaktoren. I denne undersøkelsen har vi
utformet et samlet mål på risikoopphopning basert på en rekke spørsmål i undersøkelsen. Dette
er gjort i flere faser. I førte fase har vi kodet om ulike spørsmål om familie, skole, nærmiljø og
fritidsaktiviteter til variabler som gir en indikasjon på hvorvidt respondenten kan anses å være i
risiko eller ikke. Dette utgjør i alt femten variabler.
I neste fase har vi gjennomført en faktoranalyse med de femten risikofaktorene. Denne analysen
har som formål å undersøke i hvilken grad risikofaktorene er sammenfallende, for dernest å utlede noen mer overordnede risikofaktorer (det vil si å identifisere underliggende dimensjoner i
datamaterialet). Analysen viser at vi kan forenkle de femten risikofaktorene til fem typer av risikodimensjoner.
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Til slutt har vi kategorisert elevene i datamaterialet i høy og lav risiko langs de fem risikodimensjonene. De elevene med høy risiko utgjør de 20% med høyest verdi på hver av risikodimensjonene. Siden risikoen er avhengig av klassetrinn, har vi gjennomført denne kategoriseringen innenfor hver klasse. Til slutt har vi summert opp på hvor mange av risikodimensjonene respondentene er utsatt for risiko. Det er denne vi kaller risikoopphopning.
Tabell 3.1 Faktoranalyse med fem risikofaktorer
Skolefaglig
tilbud
Stresset av skolearbeid

0,86

Mye skolearbeid

0,85

Dårlige relasjoner til skolen

0,47

Skole-/
nærmiljø

Vennerelasjoner

0,35

Utsatt for digital mobbing

0,76

Utsatt for vold

0,70

Utsatt for mobbing

0,66

Deltakelse
og fritid

0,27
0,31

Ikke venner å snakke med

0,81

Lite støtte blant venner

0,76

Lav deltakelse i org.aktivitet

0,74

Ingen org.deltakelse

0,73

Mye tid brukt bak skjerm

0,43

Mye fritid hjemme
Dårlig nærtilbud

0,35
0,24

Mye alkohol i familien

0,31

0,43
0,31

Dårlige relasjoner til foreldre
Lite støtte i familien

Foreldrerelasjoner

0,65
0,37

0,61
0,60

Resultatet av faktoranalysen fremgår av tabellen over. Første kolonne inneholder de femten variablene som inngår i analysen. Variablene er videre sortert etter hvor godt de sammenfaller
med hverandre, og de som i størst grad er sammenfallende utgjør én risikodimensjon. Hvor godt
hver variabel sammenfaller med faktorene fremgår av tallene i tabellen (faktorskårer). De fem
risikodimensjonene som utledes av analysen, har vi betegnet som:
-

Utfordringer knyttet til skolefaglig tilbud (faktor 1)
Utsatt i skole-/nærmiljøet (faktor 2)
Lite/svake vennerelasjoner (faktor 3)
Liten organisasjonsdeltakelse (faktor 4)
Svake relasjoner til foreldre (faktor 5)

Benevnelsene på de ulike faktorene er basert på hvilke variabler som inngår i de ulike faktorene
(det vil si med høy faktorskåre). For eksempel baserer benevnelsen av den første faktoren (utfordringer knyttet til skolefaglig tilbud) seg på at denne har høy faktorskåre på variablene
«stresset av skolearbeid», «mye skolearbeid» og «dårlige relasjoner til skolen».
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Figur 3.5 Fordeling av elever etter hvor mange risikofaktorer som de skårer høyt på
Figur 3.5 viser resultatet etter at vi har summert opp på hvor mange av de fem risikodimensjonene elevene har høy risiko. Her fremgår det at 8 prosent av elevene i ungdataundesøkelsen har
høy risikoverdi på tre til fem av de fem dimensjonene. Videre ser vi at det er 20 prosent som har
risikoverdier på to av de fem dimensjonene.
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Figur 3.6 viser hvordan variasjon i
risikoopphopning varierer i forhold
til både psykiske plager, regelbrudd
og risikofylt rusbruk.
Gjennomgående viser grafene at jo
mer risikoopphopning, desto mer
psykiske plager, jo flere regelbrudd
og jo mer risikofylt rusbruk blant
ungdommene.
Blant elever som ikke er i noen av
risikogruppene, finner vi at det bare
er 7 prosent med 4-5 psykiske plager
og 19 prosent med 2-3 psykiske plager. Til sammenligning er det blant
de med 3-5 risikofaktorer hele 52
prosent med 4-5 psykiske plager og
28 prosent med 2-3 psykiske plager.
Mye av det samme mønstret finner
vi når det gjelder omfanget av regelbrudd. Samtidig ser vi i begge tilfeller at det først og fremst at variasjonene er størst i den gruppen med
flest psykiske plager og flest regelbrudd.
Nederst i figuren ser vi også at det er
en forholdsvis klar sammenheng
mellom risikoopphopning og risikofylt rusbruk. Blant de som ikke har
noen risikofaktorer er det kun 11
prosent med risikofylt alkoholbruk,
mens blant de med 3-5 risikofaktorer
er andelen hele 44 prosent.
De forholdsvis sterke sammenhengene vi finner tyder på at risikoopphopning har en større betydning for
psykiske plager, regelbrudd og bruk
av rusbruk enn det sosioøkonomisk
status har.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Risikoopph. og psykiske plager

7%

19%

Ingen
riskfaktorer

16%

26%

1 riskfaktor

2-3 psyk. plager

70%
60%

10%

0%

7%

3-5
riskfaktorer

12%

Ingen
riskfaktorer

38%

22%

14%

16%

1 riskfaktor

4-10 regelbr.

50%

2 riskfaktorer

28%

Risikoopph. og regelbrudd

40%
20%

28%

4-5 psyk. plager

50%
30%

52%

30%

21%

2 riskfaktorer

22%

3-5
riskfaktorer

11 og flere regelbr.

Risikoopph. og risikofylt rusbruk

40%
30%
20%
10%

0%

11%

Ingen
riskfaktorer

20%
1 riskfaktor

29%
2 riskfaktorer

Risikofylt rusbruk

44%

3-5
riskfaktorer

Figur 3.6 Sammenheng mellom psykiske plager, regelbrudd, risikofylt rusbruk og risikoopphopning
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4. Beskyttelsesfaktorer
OPPSUMMERING
I dette kapitlet har vi beskrevet fem typer beskyttelsesfaktorer. Dette er familiebeskyttelse, skolebeskyttelse, beskyttelse i form av vennerelasjoner, nærmiljøbeskyttelse og beskyttelse i form av
deltakelse i organiserte og sosiale aktiviteter. Innledningsvis beskrives noen teoretiske perspektiver
på hvordan vi kan forstå virkningen av beskyttelsesfaktorer, herunder hvordan vi kan forstå beskyttelse både på individnivå, familienivå og i omgivelsene forøvrig. Under omtalen av hver av beskyttelsesfaktorene inngår videre en kort omtale av aktuell forskning. Gjennomgående viser den at
beskyttelsesfaktorene kan ha betydning for ungdoms helse og atferd, men på enkelte områder varierer resultatene. De områdene som mest entydig synes å ha betydning som beskyttelsesfaktorer er
familien/foreldre og skolen. Resultatene mer sprikende innen forskning på nærmiljø, deltakelse og
sosiale relasjoner.
I kapitlet vises andelen av elevene i Agder som har stor grad av beskyttelse innenfor de fem temaområdene. Resultatene viser i hovedtrekk følgende:
-

-

-

Det er store variasjoner mellom skolene i andelen ungdom med stor grad av beskyttelse
Det er en forholdsvis sterk sammenheng mellom de fem beskyttelsesfaktorene og omfanget av psykiske plager, dvs. at ungdom med beskyttelse i liten grad har psykiske plager.
Det er også en klar sammenheng mellom beskyttelsesfaktorene og omfanget av regelbrudd blant ungdom. Jo mer beskyttelse ungdommene har, desto færre regelbrudd begår
de. Dette gjelder imidlertid ikke sosiale relasjoner. Sosiale relasjoner som beskyttelsesfaktor, har med andre ord liten betydning for omfanget av regelbrudd.
Vi finner også en sammenheng mellom de fleste beskyttelsesfaktorene og risikofylt rusbruk. Jo mer beskyttelse, desto mindre bruk av rusmidler. Dette gjelder ikke for beskyttelsesfaktoren sosial deltakelse.

I denne beskriver vi ulike beskyttelsesfaktorer med utgangspunkt i Ungdataundersøkelsen. Med
beskyttelsesfaktorer menes her enhver faktor – individuell, relasjonell eller miljømessig – som
bidrar til å fremme en positiv utvikling for barn og unge. Begrepet er nært beslektet med begrepet resiliens som kan forstås som de forhold som gir et positivt utfall til tross for at barn og unge
er utsatt for ulike typer risiko (Zolkoski og Bullock 2012). Dersom vi forstår resiliens som det
som hindrer barn og unge fra å utvikle seg i negativ retning til tross for at de er utsatt for ulike
typer risiko, vil beskyttelsesfaktorene være de bestanddelelene som forklarer resiliensen. Ifølge
Benzies og Mychasiuk (2009) er resiliensen optimalisert når beskyttelsesfaktorene er styrket på
alle nivåer i en sosio-økologisk modell (individ, familie og samfunn).
Litteraturen om beskyttelsesfaktorer opererer med ulike forklaringsmodeller på hvordan beskyttelsesfaktorene virker. I en oppsummering skiller Zolkoski og Bullock (2012) mellom seks ulike
forklaringsmodeller. Siden enkelte av dem er forholdsvis like, har vi her kun gjengitt fire av modellene.
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-

Kompensasjonsmodellen
Delvis kompenserende modell
Dobbelt beskyttelsesmodell
Utfordringsmodellen

Kompensasjonsmodellen innebærer at en beskyttelsesfaktor nøytraliserer eller kompenserer for
en risikofaktor. En kompenserende beskyttelsesfaktor vil ikke fjerne risikofaktoren, men bare
beskytte mot uheldige utfall så lenge den er til stede. Et eksempel kan være risikoen med å bo i
et område med stor grad av fattigdom, noe som blant annet øker risikoen for å begå voldelige
handlinger. Voksne som har tilsyn med barna, kan nøytralisere de negative virkningene av å bo i
et fattig område. De voksnes tilsyn bidrar ikke til å redusere fattigdom, men kun til å påvirke
barnas atferd.
En delvis kompenserende modell innebærer at beskyttelsesfaktoren bare delvis fjerner (eller
demper) den negative virkningen av en risiko. For eksempel vil en beskyttende skolehverdag
ikke nødvendigvis fjerne all risiko knyttet til alvorlig omsorgssvikt eller lav sosioøkonomisk
status. Det kan bidra til å styrke mestringsfølelsen, men ikke nødvendigvis eliminere alle virkningene av en traumatisk barndom eller lav sosioøkonomisk status.
Dobbelt beskyttelsesmodell innebærer at tilstedeværelsen av en beskyttende faktor kan forsterke
en annen beskyttende faktor, og derigjennom dempe negative utfall av risiko. Med andre ord er
det samspillet mellom flere beskyttelsesfaktorer (eller kausale mekanismer) som demper eller
eliminerer de negative virkningene av risiko. For eksempel kan støttende foreldre ha en positiv
effekt på ungdoms innsats på skolen, og derigjennom skape en beskyttende effekt. Det er med
andre ord ikke støttende foreldre i seg selv som utgjør den viktigste beskyttelsesfaktoren, men
støtte som resulter i innsats i skolen.
Utfordringsmodellen innebærer at risikofaktoren nærmest har en lærende effekt når det gjelder å
beskytte mot fremtidig stress. Dette bygger på oppfatningen om at både for lite og for mye
stress gjør deg sårbar. I det første tilfellet resulterer manglende stresserfaring evnen til å håndtere fremtidig stress. I det andre tilfellet vil for mye stress resultere i at man overveldes av
stressfaktorer. Beskyttelsesmekanismen i denne modellen innebærer med andre ord at fravær av
for stor risiko over tid skaper beskyttelse gjennom læring og mobilisering av ressurser. En analogi fra medisin er vaksinering, som innebærer at beskyttelse oppstår ved eksponering for risiko.
Innenfor den empiriske forskningen brukes begrepet beskyttelsesfaktorer for øvrig noe ulikt, og
gjerne i to betydninger. Én forståelse er at beskyttelsesfaktorer er individuelle egenskaper eller
egenskaper i omgivelsene som virker positivt uavhengig av risikotilstanden. Det betyr at beskyttelsesfaktorer er noe de fleste har og at disse nærmest fortrenger eller kompenserer for potensielle risikofaktorer. En annen forståelse er at beskyttelse kun er de faktorene som virker under
stor grad av risiko. Gerard og Buheler (2004) benevner de to typene som henholdsvis beskyttelsesfaktorer med kompenserende effekt og beskyttelsesfaktorer med beskyttende effekt. Det siste
omtales også som en buffereffekt.
I tillegg til å forklare hvordan beskyttelsesfaktorene virker, har forskningen på beskyttelsesfaktorer også vært opptatt av hva slags faktorer som beskytter. I følge Woolfenden m.fl. (2015) har
forskningen gått fra å studere enkeltfaktorer til å studere beskyttelsesfaktorer på flere nivåer og i
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ulike livsfaser. Flernivåmodeller omtales gjerne som økologiske modeller, der det skilles mellom nære og de fjerne risiko- og beskyttelsesfaktorene eller ulike nivåer i et hierarkisk system
av miljømessige påvirkningsfaktorer. På bakgrunn av en litteraturgjennomgang viser Woolfenden til fem nivåer av risiko- og beskyttelsesfaktorer: 1) barnet/biologiske faktorer, 2) egenskaper ved foreldre, 3) egenskaper ved familien, 4) nærmiljø, kultur- og tjenestetilbud, 5) nasjonale
og internasjonale faktorer. Den såkalte Islandsmodellen er et eksempel på et forebyggende program som inneholder tiltak på flere nivåer. Dette i kontrast til for eksempel den forebyggende
innsatsen i Australia som ifølge Hoare m.fl. (2019) har lagt vekt på styrking av individuelle beskyttelsesfaktorer. En sentral antakelse som ligger til grunn for flernivåmodellene er at det er
innsatsen på flere nivåer samtidig som gir resultater.
I dette kapitlet presenterer vi fem sett av beskyttelsesfaktorer. Dette er familiebeskyttelse, skolebeskyttelse, sosiale relasjoner, nærmiljø og deltakelse. Alle beskyttelsesfaktorene er satt sammen av flere spørsmål fra Ungdataundersøkelsen, og må derfor betraktes som indikatorer på
faktiske beskyttelsesfaktorer.

4.1 Familiebeskyttelse
Familien som beskyttelsesfaktor består av bestemte kjennetegn ved relasjonen mellom foreldre/foresatte og barn og unge, herunder foreldre som rollemodeller. Kjennetegnene innbefatter
forhold som det å gi varme og støtte, ha oversikt over hva ungdom gjør, gi tilstrekkelig frihet (i
henhold til alder) og en autoritativ oppdragerstil (i motsetning til ettergivende og autoritær). I en
litteraturgjennomgang av Yap m.fl. (2014) finner forfatterne støtte for at denne typen egenskaper fremmer god psykiske helse hos ungdom. I tillegg viser Ruiz-Hernandez m.fl. (2019) at en
såkalt overbærende foreldrestil har tilsvarende positiv innvirkning på barn og unges utvikling.
En forklaring på hvorfor de nevnte egenskapene har en positiv eller beskyttende virkning, er at
de bidrar til barn og unges evne til selvregulering (Quinn & Fromme 2010).
En rekke undersøkelser har også vist at egenskaper ved foreldrerollen har betydning for ungdoms bruk av rusmidler. Blant annet viser Ryan m.fl. (2010) til at foreldres drikkemønster (lite
alkoholbruk), det å begrense tilgangen til alkohol, foreldrekontroll (oversikt over hva ungdom
gjør), gode relasjoner mellom foreldre og ungdom og foreldreinvolvering bidrar til senere alkoholdebut (Ryan m.fl. 2010). En tilsvarende litteraturgjennomgang av Yap m.fl. (2017) viser til
tilsvarende beskyttelsesfaktorer som foreldrekontroll, gode relasjoner mellom ungdom og foreldre, foreldrestøtte og foreldreinvolvering. Ifølge forfatterne påvirker disse faktorene både debutalder og mengden av alkoholbruk på et senere tidspunkt.
Det finnes videre flere undersøkelser som har sett på betydning av familien eller foreldre som en
beskyttende effekt under risikofylte situasjoner. Et eksempel finner vi hos Criss m.fl. (2017)
som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom det å bo i et risikofylt nabolag og ungdoms tilbøyelighet til normbrytende atferd. I undersøkelsen viser forfatterne at ungdoms relasjoner til
foreldrene modererte denne sammenhengen, det vil si at foreldre har en beskyttende virkning
mot at ungdommen utviklet normbrytende atferd. Undersøkelsen finner også tegn på at familien
som beskyttelse har størst betydning i tidlige ungdomsår, mens prososiale venner har større beskyttende virkning jo eldre ungdommene er. Dette støtter dermed opp om andre undersøkelser
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som har pekt på at beskyttelsesfaktorene endrer karakter i løpet av ungdomsårene, og at betydningen av foreldrebeskyttelse svekkes med økende alder (Elizabeth Kim m.fl. 2015).
I denne undersøkelsen består indikatoren for familiebeskyttelse av i alt fire typer spørsmål.
Dette er:
-

-

Ungdommenes relasjoner til foreldre: antall positive relasjoner basert på et spørrebatteri
med fem påstander om ungdommene relasjoner til foreldre, f.eks. «Foreldrene mine
pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida».
Støtte fra familiemedlemmer: Spørsmål om ungdommene har familiemedlemmer å
snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner
Alkoholregler: Spørsmål om ungdommene får lov å drikke alkohol
Foreldres alkoholbruk: Spørsmål om foreldrenes drikkemønster

Hver av de fire variablene er kodet om i ulik grad av beskyttelse. Deretter er de slått sammen til
én beskyttelsesfaktor. Skalaen varierer fra 0 til 8, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse
og de med verdien 8 har høyest beskyttelse. Videre har vi klassifisert alle ungdommene i tre
grupper avhengig av om de har lite/lav, middels eller mye/høy familiebeskyttelse.

Andel ungdom med mye/høy familiebeskyttelse
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Figur 4.1 Andel med mye/høy familiebeskyttelse, fordelt på skoler

Skole 25

Skole 22

Skole 19

Skole 16

Skole 13

Skole 7

Skole 10

Skole 4

Skole 1

Skole 55

Skole 52

Skole 49

Skole 46

Skole 43

Skole 40

Skole 37

Skole 34

Skole 31

Skole 28

Skole 25

Skole 22

Skole 19

Skole 16

0%

Skole 13

10%

50%

13%
Skole 10

20%

29%

Skole 7

30%

41%

Skole 4

40%

Skole 1

50%

Vgs

Figur 4.1 viser variasjon i andelen ungdom med høy familiebeskyttelse. Samlet sett er det 38
prosent som er kategorisert å ha høy beskyttelse. Vi ser at denne andelen varierer en del mellom
skolene i Agder. Blant ungdomsskolene, varierer andelen mellom 29 og 59 prosent, og blant de
videregående skolene varierer andelen mellom 13 og 50 prosent.

Risiko og beskyttelse blant unge i Agder

33

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

37%

30%
17%

26%
13%

9%

4-5 psyk. plager

Lite familiebeskyttelse

21%
7%

11 og flere regelbr.

Middels familie beskyttelse

10%

Mye rusbruk

Mye familiebeskyttelse

Figur 4.2 Sammenheng mellom familiebeskyttelse og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk
Figur 4.2 viser at det i ungdataundersøkelsen er en sterk sammenheng mellom familiebeskyttelse på den ene siden, og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk på den andre.
-

Blant de med lite familiebeskyttelse er det 30 prosent som har 4-5 psykiske plager,
mens blant de med mye familiebeskyttelse er tilsvarende andel kun 9 prosent.
Blant de med lite familiebeskyttelse er det 26 prosent med 11 og flere regelbrudd, mens
tilsvarende blant de med mye familiebeskyttelse er bare 7 prosent.
Blant de med lite familiebeskyttelse er det 37 prosent med høyt rusbruk, mens blant de
med mye familiebeskyttelse er andelen kun 10 prosent.

4.2 Skolebeskyttelse
Skolen som beskyttende faktor kan knyttes til ulike aspekter ved det som kalles skoleklima. I
følge Thapa m.fl. (2014) kjennetegnes et godt skoleklima av: 1) Sikkerhet (herunder skoleregler
og normer); 2) gode relasjoner; 3) gode forutsetninger for undervisning og læring; 4) fysiske fasiliteter og 5) forbedringsprosesser. Samtidig viser de til en rekke undersøkelser som har vist at
et godt skoleklima kan bidra til bedre psykisk helse, mindre normbrudd, redusert bruk av rusmidler og bedre skoleresultater hos elevene. Ifølge forfatterne finnes det imidlertid ingen entydig definisjon av hva et godt skoleklima er. I en tilsvarende litteraturgjennomgang av Kutsyuruba m.fl. (2015) skiller de mellom en fysisk, en sosial og en akademisk dimensjon ved skoleklimaet. Her vises det til undersøkelser som underbygger at alle de tre dimensjonene har flere
positive virkninger på elevene. Tilsvarende viser andre litteraturgjennomganger at et godt skolemiljø bidrar til mindre rusbruk blant ungdom, og at det har en beskyttende virkning i kritiske
overganger mellom skolenivå (Bonell m.fl. 2013, Lester og Cross 2015).
I de nevnte studiene legges det vekt på betydningen av relasjonen mellom lærer og den enkelte
elev. Ifølge Johnson (2008) kjennetegnes slike relasjoner av at lærerne er tilgjengelige, de lytter
aktivt til elevenes utfordringer, de tar ansvaret for elevenes opplæring i grunnleggende ferdighe-
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ter, de viser empati og forståelse, de bidrar til å mobilisere eksterne hjelpere og ressurser ved behov, og de bruker sin autoritet som voksenperson til å identifisere og håndtere mobbing. Coyle
m.fl. 2021 viser også at denne typen relasjonen har en beskyttende buffereffekt overfor sårbar
ungdom.
Et annet aspekt ved skolen som beskyttelsesfaktor er skole-foreldrerelasjonen, det vil si båndet
mellom ungdoms primære og sekundære omsorgsomgivelse. Drugli og Nordahl (2016) oppsummerer denne forskningen og viser at skole-hjem-samarbeid er én av flere faktorer som har betydning for elevenes læring og utvikling. Forfatterne peker samtidig på det varierer hvor godt
man lykkes med å etablere slike relasjoner, det vil si at det er vanskeligst å få til slikt samarbeid
for elevene som trenger det mest. Det kan i så fall bety at det å etablere systemer for slikt samarbeid, ikke nødvendigvis har beskyttende buffereffekt for de mest utsatte ungdommene.
I dette kapitlet har vi benyttet tre sett av spørsmål fra ungdataundersøkelsen for å måle skolebeskyttelse. Dette er:
-

Ungdommenes relasjon til skolen: antall positive relasjoner basert på et spørrebatteri
med fem påstander om ungdommene relasjoner til skolen, f.eks. «Jeg trives på skolen»
Støtte fra lærer eller andre på skolen: Spørsmål om ungdommene har lærer eller andre
på skolen å snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner
Skolestress: Spørsmål om ungdommene har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre

Hver av de tre variablene er først kodet om til ulik grad av beskyttelse. Deretter er de slått sammen til én beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 6, dvs. at de med verdien 0 har lavest
beskyttelse og de med verdien 6 har høyest beskyttelse. Videre har respondentene klassifisert i
tre grupper fra lavest til høyest skolebeskyttelse.
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Figur 4.3 Andel elever med høy skolebeskyttelse fordelt på skoler

Risiko og beskyttelse blant unge i Agder

Skole 25

Skole 22

Skole 19

Skole 16

Skole 13

Skole 7

Skole 10

Skole 4

Skole 1

Skole 55

Skole 52

Skole 49

Skole 46

Skole 43

Skole 40

Skole 37

Skole 34

Skole 31

Skole 28

Skole 25

Skole 22

Skole 19

Skole 16

Skole 13

0%

14%

Skole 1

10% 7%

Skole 10

20%

Skole 7

30%

Skole 4

40%

60%

Vgs

35

Figur 4.3 viser variasjon i andelen skoleelever med høy skolebeskyttelse. Samlet sett er det 31
prosent som er kategorisert å ha høy beskyttelse. Denne andelen varierer en god del mellom
skolene i Agder. Blant ungdomsskolene, varierer andelen mellom 22 og 49 prosent, og blant de
videregående skolene varierer andelen mellom 14 og 60 prosent.
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Figur 4.4 Sammenheng mellom skolebeskyttelse og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk
Figur 4.4 viser at det er en sterk sammenheng mellom skolebeskyttelse på den ene siden og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk på den andre.
-

Blant de med lite skolebeskyttelse er det 31 prosent som har 4-5 psykiske plager, mens
blant de med mye familiebeskyttelse er tilsvarende andel kun 5 prosent.
Blant de med lite skolebeskyttelse er det videre 21 prosent med 11 og flere regelbrudd,
mens tilsvarende blant de med mye familiebeskyttelse er bare 7 prosent.
Blant de med lite skolebeskyttelse er det 30 prosent med høyt rusbruk, mens blant de
med mye familiebeskyttelse er andelen 13 prosent.

4.3 Nærmiljøbeskyttelse
En stor del av forskningen på lokalsamfunnet har tatt utgangspunkt i at barn og unges utvikling
varierer i lokalsamfunn med ulik levestandard. Et sentralt spørsmål i denne forskningen er om
nabolaget betyr noe for barn og unges utvikling, utover det som kan forklares ved egenskaper i
familien eller foreldrekapasiteten. I kjølvannet av det første spørsmålet har forskningen også
vært opptatt av hva slags mekanismer i lokalsamfunnet som eventuelt kan forklare variasjoner i
barn og unges utvikling (helse, utdanning, normbrytende atferd og annet).
Det første spørsmålet ble belyst gjennom et eksperiment i Chicago (i perioden 1976 til 1998)
der de studerte over 7000 familier i kommunale boliger som flyttet til andre områder med ulik
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levestandard (Gautreaux-eksperimentet). Senere analyser av langtidseffekten viser at barn av familier som flyttet til boligområder med høyere levestandard, har hatt en mer positiv utvikling
enn de som flyttet til mindre velstående områder (Duncan & Zuberi 2006). I følge Aliprantis
(2017) har resultatene av eksperimentet blitt brukt som dokumentasjon på at det finnes en positiv nabolagseffekt.
I perioden 1994-1998 ble det gjennomført et tilsvarende eksperiment i USA (MOTprogrammet). Programmet ble gjennomført ved at en gruppe lavinntektsfamilier fikk tildelt boligkuponger som kun kunne brukes til å leie bolig i nabolag med høyere levestandard, mens en
annen gruppe fikk tilsvarende kuponger uten tilsvarende krav til bosted. Formålet med eksperimentet var å finne svar på om de som flyttet til nabolag med lite fattigdom, endret atferd og helsetilstand. Undersøkelser av forsøket har imidlertid vist noe mer blandede resultater enn analysene av det første eksperimentet. De som flyttet til nabolag med lav grad av fattigdom opplevde
å få bedre psykisk og fysisk helse, men resultatene for barn og unges utvikling har vist seg å
være noe mer variabel (Umblijs m.fl. 2019).
Til tross for de blandede resultatene fra MOT-programmet, tyder mye av forskningen likevel på
at det er relevant å snakke om en nabolagseffekt (Umblijs m.fl. 2019). Det finnes imidlertid
ulike forklaringer på hva slike mekanismer består av. En forklaring er at strukturer i form av
samhold og sosial kontroll i nabolaget, bidrar til å redusere normbrytende atferd, kriminalitet og
psykiske plager. En annen forklaring er at rollemodeller i nabolaget (venner) påvirker atferden,
det vil si at der det finnes gode rollemodeller, vil nabolaget kunne ha en beskyttende effekt. En
tredje forklaring er kvaliteten på institusjoner som barnehage, skole, fritidstilbud og helsetjenester (Glaser 2012, Vyncke mf.fl. 2015, Minh m.fl. 2017). Det finnes også en rekke undersøkelser
som viser at variasjon i sosial kapital kan forklare nabolagseffekten (tillit og bestemte normer i
nettverk mellom mennesker i lokalsamfunnet). Antakelsen er at sosial kapital i seg selv bidrar til
bedre sosial utvikling, eller at sosial kapital kompenserer for andre negative effekter av for eksempel lav sosioøkonomisk status. Ifølge en litteraturgjennomgang av Vyncke m.fl. (2015) er
det en viss støtte for at sosial kapital kan motvirke en potensiell negativ utvikling hos barn og
unge i nabolag med lav sosioøkonomisk status. De ulike undersøkelsene det refereres til viser
likevel noe sprikende resultater.
En litteraturgjennomgang av Minh m.fl. (2017) om nabolagseffekten konkluderer med at forskningsresultatene er sprikende, og flere undersøkelser viser at familiefaktoren i stor grad kan forklare sammenhengen mellom egenskaper ved nabolaget og positive eller negative utviklingstrekk hos barn og unge. Det betyr at variasjoner i barn og unges utvikling mellom ulike nabolag
skyldes sammensetningen av de som bor der, ikke konteksten i seg selv. Samtidig viser forfatterne til at det kan være vanskelig å trekke generelle konklusjoner fordi ulike nabolagsmekanismer kan virke ulikt i ulike samfunn. I en nyere litteraturgjennomgang konkluderer også Visser
m.fl. (2021) med at det er god dokumentasjon på sammenhengen mellom nabolaget og ungdoms
livskvalitet, internalisert og eksternalisert atferd, men at det fremdeles er usikkert hva slags mekanismer som ligger bak disse sammenhengene.
Nedenfor har vi uformet en indikator for nærmiljøbeskyttelse som består av i alt tre sett av
spørsmål fra ungdataundersøkelsen. Dette er:
-

Nærtilbudet: Positive vurderinger av nærtilbudet basert på spørrebatteri om tre typer
nærtilbud (idrett, kultur, møteplasser)
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-

Fornøyd med lokalmiljø: Spørsmål om hvor fornøyd de er med lokalmiljøet der de bor
Digital mobbing: Spørsmål om ungdommene har vært utsatt for digital mobbing (fravær
av digital mobbing indikerer et positivt trekk ved nærmiljøet)

Hver av de tre variablene kodes om i ulik grad av beskyttelse og slås deretter sammen til én beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 5, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse
og de med verdien 5 har høyest beskyttelse. Videre har vi klassifisert respondentene i tre omtrent like grupper etter verdien på nærmiljøbeskyttelse.
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Figur 4.5 Andel elever med høy nærmiljøbeskyttelse fordelt på skoler

Skole 25

Skole 22

Skole 19

Skole 16

Skole 13

Skole 7

Skole 10

Skole 4

Skole 1

Skole 55

Skole 52

Skole 49

Skole 46

Skole 43

Skole 40

Skole 37

Skole 34

Skole 31

Skole 28

Skole 25

Skole 22

Skole 19

Skole 13

Skole 16

11%
Skole 10

0%

35%

26%

12%
Skole 7

10%

Skole 4

20%

30%

Skole 1

30%

54%

Vgs

Figur 4.5 viser variasjon i andelen ungdommer med stor grad av nærmiljøbeskyttelse. Samlet
sett er det 28 prosent som er har høy beskyttelse. Dette varierer blant skolene. Blant ungdomsskolene, varierer andelen mellom 12 og 54 prosent, og blant de videregående skolene varierer
andelen mellom 11 og 35 prosent.
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Figur 4.6 Sammenheng mellom nærmiljøbeskyttelse og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk
Figur 4.6 viser at det er en sterk sammenheng mellom nærmiljøbeskyttelse på den ene siden og
psykiske plager, regelbrudd og rusbruk på den andre.
-

Blant de med lite nærmiljøbeskyttelse er det 32 prosent som har 4-5 psykiske plager,
mens blant de med mye nærmiljøbeskyttelse er tilsvarende andel kun 7 prosent.
Blant de med lite nærmiljøbeskyttelse er det videre 23 prosent med 11 og flere regelbrudd, mens tilsvarende blant de med mye nærmiljøbeskyttelse bare er 8 prosent.
Blant de med lite nærmiljøbeskyttelse er det 32 prosent med høyt rusbruk, mens blant
de med mye nærmiljøbeskyttelse er andelen 13 prosent.

4.4 Deltakelse (beskyttelse)
Et kvalitetsaspekt ved nærmiljøet som ofte trekkes frem, er tilgangen til og kvaliteten på ulike
typer aktivitetstilbud. Den grunnleggende antakelsen er at ungdoms deltakelse i organiserte aktiviteter har betydning for deres atferd og helse. Generelt viser imidlertid forskningen at organisasjonsdeltakelse ikke entydig kan betraktes som en beskyttende faktor. Blant annet er det gjennomført en rekke undersøkelser som har vist at det er en sammenheng mellom deltakelse i idrettsorganisasjoner og et høyt forbruk av alkohol (Sønderlund 2013, Kwan m.fl. 2014, Zhou og
Heim 2014). Ifølge Zhou og Heim (2014) finnes det flere ulike forklaringer på denne sammenhengen, men alle peker i retning av at sosiale mekanismer fremstår som spesielt sterke innenfor
idretten, og at disse mekanismene øker forventinger til, eller presset på, å drikke alkohol. En
stor del av disse undersøkelsene er imidlertid gjennomført i USA, og det er kjent at alkoholkulturen varierer mye mellom land. Dessuten finner vi også eksempler på undersøkelser som ikke
finner en slik sammenheng (Scholes-Balog 2016). Samtidig finnes det også flere studier av
andre typer organisasjoner som viser til mindre alkoholbruk blant deltakende ungdom. Dette
gjelders spesielt i religiøse miljøer eller organisasjoner (Rew og Wong 2006, Dohn m.fl. 2014,
Russel m.fl. 2020). Dette viser at deltakelse ikke i seg selv representerer en beskyttende faktor,
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men at det avhenger av normer og regler innenfor de ulike organisasjonene. Det er grunn til å
tro at slike normer også kan variere mellom ulike land. 2
Undersøkelser som har tatt for seg sammenhengen mellom idrett og psykiske helse finner gjennomgående positive resultater, det vil si at idrett og fysisk aktivitet fremmer god psykisk helse.
Jewett m.fl. (2014) viser at deltakelse i idrett bidrar til redusert omfang av psykiske plager, og
ifølge forfatterne kan derfor deltakelse i idrettsaktiviteter ha en beskyttende virkning mot psykiske plager blant ungdom. Med bakgrunn i en litteraturgjennomgang konkluderer også Lubans
m.fl. (2016) med at fysisk aktivitet bidrar til å fremme kognitiv og mental helse, men at de underliggende mekanismene bak er uklare.
I denne undersøkelsen består indikatoren for deltakelse av tre sett av spørsmål fra Ungdataundersøkelsen. Dette er:
-

Organisasjonsmedlemskap: Om de er eller har vært med i organisasjoner, klubber, lag
eller foreninger etter at de fylte 10 år.
Organisasjonsmøte: Spørrebatteri om deltakelse i organiserte aktiviteter i dag.
Media12: Spørsmål om bruk av sosiale medier

Hver av de tre variablene kodes om til ulik grad av beskyttelse og slås deretter sammen til én
beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 4, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse
og de med verdien 4 har høyest beskyttelse. Også her har vi klassifisert ungdommene i tre grupper etter grad av deltakelse.
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Figur 4.7 Andel elever med høy grad av deltakelse fordelt på skoler
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I ungdataundersøkelsen fra Agder finner vi at de som deltar i organiserte idrettsaktiviteter drikker mindre alkohol
enn de som ikke driver slik aktivitet. Ett unntak er imidlertid den gruppen ungdom som driver med fysisk aktivitet i
treningsstudio eller helsestudio.

40

Risiko og beskyttelse blant unge i Agder

Figur 4.7 viser variasjon i andelen skoleelever med stor grad av deltakelse. Samlet sett er det 38
prosent som er kategorisert til å ha høy beskyttelse. Dette varierer mellom skolene, og blant
ungdomsskolene varierer andelen mellom 25 og 62 prosent. Ved de videregående skolene varierer andelen mellom 7 og 69 prosent. De fleste videregående skolene ligger imidlertid mellom 20
og 35 prosent.
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Figur 4.8 Sammenheng mellom deltakelse og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk
Figur 4.8 viser at det er en sterk sammenheng mellom deltakelse på den ene siden og psykiske
plager, regelbrudd og rusbruk på den andre.
-

Blant de med lite deltakelse ser vi at det er 23 prosent som har 4-5 psykiske plager, og
blant de med mye deltakelse er tilsvarende andel kun 14 prosent.
Blant de med lite deltakelse er det 18 prosent med 11 og flere regelbrudd, og tilsvarende
blant de med mye deltakelse er 12 prosent.
Blant de med lite deltakelse er det 27 prosent med høyt rusbruk, mens blant de med mye
deltakelse er andelen 17 prosent.

4.5 Sosiale relasjoner

Mye av litteraturen har vært opptatt av å belyse betydningen av vennerelasjoner eller jevnaldrende som en risikofaktor, det vil si hvordan negativ atferd eller rusbruk påvirkes av slike relasjoner (Leung 2014). Et sentralt spørsmål her er om sammenhengen mellom egenskapene ved
vennemiljøet og den enkelte ungdoms normbrytende atferd skyldes seleksjon eller påvirkning.
Seleksjonsforklaringen innebærer at ungdom velger likesinnede venner (seleksjon), og at atferden derfor gjenspeiler hvilke venner de velger. Påvirkningsforklaringen innebærer at ungdom
aktivt påvirkes av det vennemiljøet de er en del av.
Selv om mye av forskning på vennemiljøer har vært opptatt av den negative påvirkningen, finnes det også en del forskning som har undersøkt hvorvidt vennerelasjoner kan ha en beskyttende
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faktor. Denne viser at gode vennerelasjoner gjennomgående har en positiv betydning for ungdoms psykiske helse (Rageliené 2016, Loades m.fl. 2020). I følge Rageliené (2016) kan de positive sammenhengene forklares med at gode vennerelasjoner bidrar til å utvikle ungdoms identitet, selvtillit og empati. Vennerelasjoner kan således både ha en positiv effekt på den mentale
helsen som følge av at sosiale relasjoner bidrar til å skape identitet og tilhørighet, og en negativ
innvirkning på ulike typer normbrytende atferd. Hvorvidt vennerelasjoner har en beskyttende
effekt, synes å være avhengig av normer og atferd i vennemiljøet.
Et eksempel på at ungdomsmiljøet kan ha en beskyttende virkning, finner vi hos Jain og Cohen
(2013) som har undersøkt hvorvidt negative effekter av det å være utsatt for vold, motvirkes av
ulike beskyttelsesfaktorer. Resultatene viser at både familien og vennemiljøet kan ha en beskyttende virkning. Det fremgår også at for de eldste ungdommene kan vennemiljøet ha en vel så
stor beskyttende virkning som familien. Et annet eksempel er Walters (2020) som gjennom en
longitudinell undersøkelse har studert betydningen prososiale venner har på kriminelle aktiviteter og bruk av illegale rusmidler. Ifølge forfatteren viser resultatene at prososiale venner fungerer som en beskyttende buffer mot fremtidig kriminalitet og bruk av illegale rusmidler. Andre
undersøkelser har vist at positive vennerelasjoner kan kompensere for risiko knyttet til konflikter i familien og for risiko i lokalmiljøet (McCauley m.fl. 2019, Criss m.fl. 2017). Flere har
samtidig pekt på at betydningen av vennerelasjonene øker jo eldre ungdommen blir (Elizabeth
Kim m.fl. 2015).
Nedenfor har vi benyttet tre spørsmål fra ungdataundersøkelsen for å måle vennerelasjoner.
Dette er:
-

Vennerelasjoner: Spørsmål om antall venner de vanligvis er sammen med
Støtte fra venner: Spørsmål om ungdommene har venner å snakke med ved personlige
problemer i vanskelige situasjoner
Støtte fra andre voksne: Spørsmål om ungdommene har andre voksne (enn foreldre og
lærer) å snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner

Hver av de tre variablene kodes om i ulik grad av beskyttelse og slås deretter sammen til én beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 4, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse
og de med verdien 4 har høyest beskyttelse. Videre har vi klassifisert alle elevene i tre omtrent
like grupper etter verdien på indikatoren for sosiale relasjoner.
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Figur 4.9 Andel elever med høy grad av sosiale relasjoner fordelt på skoler
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Figur 4.9 viser variasjon i andelen skoleelever med stor grad av sosiale relasjoner. Samlet sett er
det 23 prosent som er kategorisert å ha høy beskyttelse. Dette varierer en del blant skolene.
Blant ungdomsskolene varierer andelen mellom 3 og 32 prosent, og blant de videregående skolene varierer andelen mellom 13 og 40 prosent.
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Figur 4.10 Sammenheng mellom sosiale relasjoner og psykiske plager, regelbrudd og rusbruk
Figur 4.10 viser at det er en det er en sterk sammenheng mellom sosiale relasjoner og psykiske
plager. Blant de med lite eller svake sosiale relasjoner ser vi at det er 23 prosent som har 4-5
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psykiske plager, mens blant de med mye/sterke sosiale relasjoner er tilsvarende andel 12 prosent. Vi finner derimot ingen sammenheng mellom sosiale relasjoner på den ene siden og regelbrudd og rusbruk på den andre.
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5. Analyse av beskyttelsesfaktorer
mot risikoopphopning
OPPSUMMERING
I dette kapitlet har vi gjennomført analyser av risiko- og beskyttelsesfaktorer som har betydning for
ungdoms psykiske helse, regelbrudd og rusbruk. Formålet er å belyse hvilke beskyttelsesfaktorer som
har betydning og i hvilken grad beskyttelsesfaktorene kan motvirke negative utfall av lav sosioøkonomisk status (SØS) og risikoopphopning. Analysene viser følgende:
Psykiske plager:
Det er en moderat sammenheng mellom ungdoms SØS og omfanget av psykiske plager, dvs. at
ungdom med lav SØS har et større omfang av psykiske plager enn elever med høy SØS.
Det er en sterk sammenheng mellom risikoopphopning og psykiske plager, dvs. at jo flere risikofaktorer ungdom er utsatt for, desto mer psykiske plager har de.
Gode relasjoner til skolen (skolebeskyttelse) gir størst beskyttelse mot psykiske plager. Andre beskyttelsesfaktorer som har noe betydning for omfanget av psykiske plager er beskyttelse i familien
(familiebeskyttelse) og beskyttelse i nærmiljøet.
Analysene viser at beskyttelsesfaktorene har en direkte beskyttende virkning uavhengig av hvor
mye risiko ungdom er utsatt for. Både familiebeskyttelse, skolebeskyttelse og et beskyttende nærmiljø har en slik direkte virkning. Samtidig finner vi at gode relasjoner til skolen og et godt nærmiljø har en særskilt beskyttende virkning for ungdommer utsatt for flere risikofaktorer.
Regelbrudd:
Det er en moderat til svak sammenheng mellom SØS og regelbrudd hos ungdom, dvs. at ungdom
med lav SØS i bare noen grad har flere regelbrudd enn ungdom med høy sosioøkonomisk status.
Det er en sterk sammenheng mellom risikoopphopning og regelbrudd, dvs. at ungdom med flere
risikofaktorer har gjort flere regelbrudd en ungdom med ingen eller én risikofaktor.
Familiebeskyttelse gir størst beskyttelse mot regelbrudd blant ungdom. Jo bedre relasjoner ungdom
har til sine foreldre, desto færre regelbrudd har de. Andre beskyttelsesfaktorer som er av betydning
for omfanget av regelbrudd, er skolebeskyttelse og nærmiljøbeskyttelse. Alle disse har en direkte
beskyttende virkning. I tillegg finner vi at familiebeskyttelse og dels nærmiljøbeskyttelse, har en
spesielt positiv virkning for de som er utsatt for mye risiko.
Sosiale relasjoner representerer ingen beskyttelse mot regelbrudd. Tvert imot viser resultatene at jo
bedre vennerelasjoner du har, desto større er omfanget av regelbruddene.
Rusbruk
Det er en svak sammenheng mellom SØS og risikofylt rusbruk, men en sterk sammenheng mellom
risikoopphopning og risikofylt rusbruk.
Både familiebeskyttelse og skolebeskyttelse har stor betydning for ungdoms rusbruk. Jo bedre familiebeskyttelse og skolebeskyttelse, desto mindre er bruken av rusmidler.
I noen grad har også nærmiljøbeskyttelse og deltakelse betydning for ungdoms rusbruk.
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I dette kapitlet har vi gjennomført analyser som viser hvordan risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer samlet sett virker inn på omfanget av psykiske plager, regelbrudd og rusbruk. Et hovedspørsmål i kapitlet er om beskyttelsesfaktorene bidrar til å redusere omfanget av psykiske plager, regelbrudd og risikofylt bruk av rusmidler blant ungdom.
Kapitlet inneholder tre analyser som undersøker betydningen av ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer for omfang av henholdsvis psykiske plager, regelbrudd og risikofylt rusbruk. Hver av
analysene inneholder tre sett av variabler. Den første består av klassetrinn og kjønn. Vi har tidligere sett at både psykisk helse, regelbrudd og rusbruk varierer mye mellom klassetrinn og
kjønn, og disse er derfor med som kontrollvariabler i analysene. Den andre kategorien av variabler er risikofaktorene. Her inngår mål på sosioøkonomisk status (SØS) og risikoopphopning.
Det tredje settet av variabler er beskyttelsesfaktorene. I modellene har vi benyttet fem beskyttelsesfaktorer knyttet til ungdommens omgivelser (familie, skole, nærmiljø, deltakelse og sosiale
relasjoner) og en individuell egenskap ved ungdommen selv (mestringsfølelse).
I analysen av psykiske plager og regelbrudd har vi benyttet en lineær regresjonsmodell. Dette
fordi disse to variablene er målt ut fra en skala på henholdsvis 0-5 (0 til 5 psykiske plager) og 04 (0 til mer enn 20 regelbrudd). I analysene av rusbruk har vi skilt mellom risikofylt og ikkerisikofylt alkoholbruk. Siden denne variabelen kun har to verdier, benyttes en logistisk regresjonsmodell.
Som vist tidligere benyttes begrepet beskyttelsesfaktorer noe ulikt i den empiriske forskningen.
I kapittel 4 skilte vi mellom to forståelser av begrepet, dvs. beskyttelsesfaktorer med kompenserende effekt og beskyttelsesfaktorer med beskyttende effekt eller buffereffekt. Den første forståelse innebærer at beskyttelsesfaktorer er individuelle egenskaper eller egenskaper i omgivelsene
som virker positivt uavhengig av risikotilstanden. Den andre forståelsen innebærer at beskyttelsesfaktorene kun er de faktorer som virker under stor grad av risiko. I analysene i dette kapitlet
opererer vi med et tilsvarende skille mellom en kompenserende effekt og en buffereffekt. I regresjonsanalysen måles den førstnevnte effekten som den direkte sammenhengen mellom beskyttelsesfaktorene og utfallsvariablene (psykisk helse, regelbrudd og rusbruk), og den sistnevnte som grad av beskyttelse under betingelser med risikoopphopning. I praksis måles buffereffekten ved hjelp av interaksjonsledd mellom risikoopphopning og beskyttelsesfaktorer.

5.1 Beskyttelse mot psykiske plager
I tabellen under har vi presentert resultatene fra analysene av psykiske plager. Analysemodellen
har en god forklaringskraft (R2=0,39). Det betyr modellen slik den er utformet med risikoopphopning og beskyttelsesfaktorer, kan forklare en god del av variasjonen i psykiske plager hos
ungdom i Agder. Et hovedmønster er at jo mer risikoopphopning ungdom er utsatt for, desto
mer psykiske plager har de. Samtidig viser analysen at tilstedeværelsen av beskyttelsesfaktorer
reduserer omfanget av psykiske plager.
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Tabell 5.1 Regresjon av risiko- og beskyttelsesfaktorers betydning for psykiske plager
Modell 1
Modell 2
Modell 3
Modell 4
Klasse- Klasse 8 (referanse)
0,00
0,00
0,00
0,00
trinn og klasse_9
0,06 ***
0,06 ***
0,03 ***
0,03 ***
kjønn
klasse_10
0,10 ***
0,10 ***
0,05 ***
0,05 ***
klasse_vg1
0,14 ***
0,14 ***
0,11 ***
0,11 ***
klasse_vg2
0,15 ***
0,14 ***
0,10 ***
0,10 ***
klasse_vg3
0,17 ***
0,17 ***
0,11 ***
0,12 ***
Gutt (referanse)
0,00
0,00
0,00
0,00
Jente
0,09 ***
0,27 ***
0,20 ***
0,19 ***
Risiko SØS (sos.øk. status)
0,08 ***
-0,01 **
0,00
0,00
Antall risikofaktorer
0,44 ***
0,25 ***
0,34 ***
Beskyt- Familiebeskyttelse
-0,09 ***
-0,10 ***
telse
Skolebeskyttelse
-0,22 ***
-0,17 ***
Sosiale relasjoner
,
0,01 *
0,01
Nærmiljøbeskyttelse
-0,13 ***
-0,11 ***
Deltakelse
0,03 ***
0,02 ***
Tro på egen mestring
-0,13 ***
-0,12 ***
Interak- Interaksjon risiko og famisjons- liebeskyttelse
0,00
ledd
Interaksjon risiko og skolebeskyttelse
-0,09 ***
Interaksjon risiko og nærmiljøbeskyttelse
-0,04 ***
R2 (forklart varians)
10,9 %
29,8 %
39,2 %
39,7 %
* Tabellen inneholder beta-koeffisienter og signifikansnivå. Beta-koeffisientene er et mål på den rela-

tive styrken til hver av variablene som inngår i analysen (bakgrunn, risiko og beskyttelse). I prinsippet
er dette et mål som går fra -1 til +1, men i denne typen analyser vil den normalt ikke nå sine ytterpunkter. Beta-koeffisienter som ligger mellom +/- 0,1-0,2 anses her å være middels sterk sammenheng, mens
koeffisienter som er over +/- 0,2 anses å være en sterk sammenheng. En beta-koeffisient med minustegn
viser at sammenhengen er negativ og tilsvarende positive når det er plusstegn.
* Beta-koeffisientene for klassetrinn og kjønn er relative i forhold til en referansekategori som har verdien 0. For klassetrinn er referansekategorien 8. klassinger og for kjønn er referansekategorien gutter.
En positiv beta-verdi for et bestemt klassetrinn (f.eks. 10. trinn) innebærer dermed at omfanget av psykiske plager er større enn for referansekategorien (dvs. 8. trinn).
* Signifikansnivå vises med stjernetegn. Tre stjerner viser signifikansnivå på < 0,01, to stjerner viser
signifikansnivå på < 0,05 og én stjerne viser signifikansnivå på < 0,10.
* Forklart varians (R2) viser hvor stor andel av variasjonene i omfanget av psykiske plager blant ungdom som kan forklares ved hjelp av de tre sett av forklaringsvariabler som inngår i analysen.

Tabell 5.1 viser resultatene fra tre analysemodeller av omfanget av psykiske plager. I de to
første modellene er formålet å vise hvordan risikofaktorene virker inn på omfanget av psykiske
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plager (modell 1 og 2). Modell 3 viser videre hvordan beskyttelsesfaktorene påvirker betydningen av risikofaktorene, og hvordan de påvirker omfanget av psykiske plager.
I den første modellen har vi kun undersøkt hvilken betydning klassetrinn, kjønn og SØS har for
omfanget av psykiske plager. Her finner vi for det første at omfanget av psykiske plager øker
med økende klassetrinn (det vil si at beta-koeffisienten øker med økende klassetrinn). For det
andre finner vi at omfanget av psykiske plager er langt større for jenter enn for gutter (beta-verdi
på 0,28 for jenter). For det tredje viser modellen at det er en viss sammenheng mellom sosioøkonomisk status og omfanget av psykiske plager (beta-verdi på -0,08), det vil si at jo høyere
sosioøkonomisk status, desto mindre psykiske plager. Sammenhengen er imidlertid moderat.
I den andre modellen har vi også tatt med variabelen risikoopphopning. Analysen viser at det er
en sterk sammenheng mellom antall risikofaktorer og omfanget av psykiske plager (beta-verdi
på 0,44). Samtidig ser vi at betydningen av sosioøkonomisk status reduseres betydelig når vi tar
med risikoopphopning (reduksjon i beta-koeffisienten fra -0,08 i modell 1 til -0,01 i modell 2).
Det kan tolkes dithen at de med lav sosioøkonomisk status gjennomgående har høy risikoopphopning. Det er med andre ord ingen vesentlig sammenheng mellom sosioøkonomisk status og
psykiske plager som ikke kan forklares med risikoopphopning. Årsaken til at de med lav sosioøkonomisk status har mer psykiske plager enn de med høyere sosioøkonomisk status, kan derfor
være at lav sosioøkonomisk status medfører større grad av risikoopphopning. Dette samsvarer
også med tidligere omtalt litteratur som forklarer sammenhengene mellom sosioøkonomisk status og psykiske plager, ved at lav sosioøkonomisk status legger grunnlaget for flere typer risikofaktorer i barn og unges liv (Wofender m.fl. 2014).
I modell 3 har vi også tatt med de fem miljømessige beskyttelsesfaktorene og en individuell beskyttelsesfaktor som måler ungdommenes vurdering av egen mestring. Vi ser her at sammenhengen mellom risikoopphopning og omfang av psykiske plager svekkes betydelig (fra betaverdi på 0,44 i modell 2 til beta-verdi på 0,25 i modell 3). Det skyldes at risiko og beskyttelse til
dels er uttrykk for to sider av samme sak, dvs. at hvis man har mye risiko, er det samtidig vanlig
med lite beskyttelse (og motsatt). Men til tross for at vi tar hensyn til denne sammenhengen
(mellom risiko og beskyttelse), finner vi at sammenhengen mellom risikoopphopning og psykiske plager er forholdsvis sterk (0,25). Det betyr at uavhengig av hvor mye beskyttelsesfaktorer
som er til stede, er det en klar og sterk sammenheng mellom risikoopphopning og psykiske plager. Forholdet mellom risiko- og beskyttelsesfaktorenes betydning for omfanget av psykiske
plager, er vist i figuren under.
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Figur 5.1 Omfang av psykiske plager etter risikoopphopning og ulike grad av skolebeskyttelse
Figur 5.1 viser for det første at jo flere risikofaktorer ungdom er utsatt for, desto flere psykiske
plager har de. Dette generelle mønsteret finner vi uavhengig av hvor mye skolebeskyttelse som
er til stede. Til tross for mye skolebeskyttelse, ser vi at en økning i risikofaktorene, øker omfanget av psykiske plager fra 2 prosent til 23. For det andre ser vi at jo mer skolebeskyttelse, desto mindre psykiske plager. Dette ser vi ved å sammenligne det totale omfanget av psykiske plager for de med lite, middels og mye skolebeskyttelse, dvs. henholdsvis 31, 12 og 5 prosent med
4-5 psykiske plager. For det tredje fremgår det også at sammenhengen mellom risikoopphopning og psykiske plager er svakere desto mer skolebeskyttelse ungdommene har. Dette er ikke
like lett å se visuelt, men fremgår av at stigningen i omfanget av psykiske plager er større for de
med lite enn de med mye skolebeskyttelse. Men selv om ungdom har mye skolebeskyttelse, er
de likevel sårbare for risikoopphopning, men ikke like mye som de med lite skolebeskyttelse.
Den tredje analysemodellen i tabell 5.1 viser at det er spesielt tre beskyttelsesfaktorer som er
viktig for den psykiske helsen. Dette er familiebeskyttelse (-0,09), skolebeskyttelse (-0,22) og
nærmiljøbeskyttelse (-0,13). I tillegg ser vi at ungdoms egen mestringsfølelse bidrar til å redusere omfanget av psykiske plager (-0,13). Det er likevel skolebeskyttelsen som har størst betydning.
Modell 3 viser også at sosiale relasjoner ikke har noen beskyttende virkning på omfanget av
psykiske plager. Dette i kontrast til den sammenhengen vi fant i kapittel 4. Her viste vi at jo mer
sosiale relasjoner ungdommene har, desto mindre psykiske plager har de. Forklaringen på at vi
ikke finner igjen denne sammenheng i modell 3 er risikoopphopning. Ungdom med lite sosiale
relasjoner har også større grad av risikoopphopning, og de med mye sosiale relasjoner har lite
risikoopphopning. En tolkning av resultatene vil derfor være at risikoopphopning bidrar til
mindre sosiale relasjoner, og videre til større omfang av psykiske plager. Det betyr samtidig at
sosiale relasjoner ikke motvirker den negative virkningen risikoopphopning kan ha på omfanget
av psykiske plager.
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Figur 5.2 Omfang av psykiske plager for person med 3 risikofaktorer og ulik grad av beskyttelse
I figuren over har vi estimert omfanget av psykiske plager avhengig av tilstedeværelsen av ulike
verdier på familiebeskyttelse og skolebeskyttelse (basert på modell 3). Utgangspunktet for beregningen er en jente i 10 klasse som har 3 risikofaktorer, og som har relativt liten beskyttelse i
familien, skolen og i nærmiljøet. Grafen viser at den aktuelle jenta predikeres å ha 3,3 psykiske
plager. Følger vi grafen fra venstre mot høyre, har vi neste scenario der jenta omgir seg med
moderat familiebeskyttelse og dernest høy familiebeskyttelse. Omfanget av psykiske plager reduseres da fra 3,3 til 3,2 og videre til 2,8. Dette viser med andre ord at familiebeskyttelse har en
viss betydning for den psykiske helsen, men ikke like mye som skolebeskyttelse. I det neste scenarioet har vi lagt til grunn at jenta i tillegg har moderat skolebeskyttelse, noe som innebærer at
antall psykiske plager reduseres til 2,3. Dette er for øvrig et omfang av psykiske plager som
nærmer seg gjennomsnittet for jenter samlet sett. Dersom vi videre legger til grunn at hun oppnår stor grad av skolebeskyttelse (nest høyeste verdi), er omfanget av psykiske plager på 1,8.
Grafen over viser et konstruert eksempel. Det vil imidlertid være grenser for hvor mange ungdom som i virkeligheten er utsatt for såpass stor risikoopphopning og samtidig har høy grad av
beskyttelse innenfor flere områder. For eksempel er det rimelig å anta at det er svært få personer
som i realiteten faller inn under det siste scenarioet nevnt over, noe som innebærer at datagrunnlaget for slike scenarioer blir spinkelt. Grafen gir allikevel en illustrasjon på det potensialet som
ligger i å bygge beskyttelsesfaktorer rundt ungdom som er utsatt for risiko. Samtidig illustrerer
den muligheten for å bygge opp beskyttelse på ulike arenaer, eventuelt på flere arenaer samtidig.
I modell 4 har vi også undersøkt om det er interaksjonseffekter mellom tre beskyttelsesfaktorene
og risikoopphopning, det vil si om det er beskyttelsesfaktorer som virker spesielt beskyttende
under betingelser med risikoopphopning. De tre beskyttelsesfaktorene vi har testet er familiebeskyttelse, skolebeskyttelse og nærmiljøbeskyttelse. Tabell 5.1 vise at det er en interaksjonseffekt
mellom risikoopphopning og skolebeskyttelse (-0,09). Det betyr at skolebeskyttelse ikke bare
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har en direkte beskyttende virkning på ungdoms psykiske plager, men har i tillegg en spesielt
positiv virkning for de som er utsatt for risikoopphopning. Skolen har med andre ord både en
kompenserende positiv virkning på den psykiske helsen og en beskyttende virkning mot risikoopphopning. Det samme gjelder også beskyttelse i nærmiljøet, men effekten her er ikke like stor
(-0,04). Derimot finner vi ikke en tilsvarende interaksjonseffekt mellom familiebeskyttelse og
risikoopphopning.

5.2 Regelbrudd
I denne delen har vi presentert resultatene fra analysene av ungdoms regelbrudd. Analysemodellen har noe mindre forklaringskraft enn analysen av psykiske plager (R2=0,22). Likevel viser de
at både risikoopphopning og beskyttelsesfaktorer har betydning for omfanget av regelbrudd
blant ungdom.
Tabell 5.2 Regresjonsanalyse av risiko- og beskyttelsesfaktorers betydning for regelbrudd
Modell 1
Modell 2
Modell 3
Modell 4
Klasse- Klasse 8 (referanse)
0,00
0,00
0,00
0,00
trinn og klasse_9
0,02 **
0,02 **
0,00
0,00
kjønn
klasse_10
0,06 ***
0,06 ***
0,01
0,01
klasse_vg1
0,12 ***
0,12 ***
0,09 ***
0,09 ***
klasse_vg2
0,15 ***
0,15 ***
0,09 ***
0,09 ***
klasse_vg3
0,18 ***
0,18 ***
0,10 ***
0,10 ***
Gutt (referanse)
0,00
0,00
0,00
0,00
Jente
-0,15 ***
-0,15 ***
-0,20 ***
-0,20 ***
Risiko SØS (sos.øk. status)
-0,06 ***
-0,02 **
-0,01
-0,01
Antall risikofaktorer
0,30 ***
0,17 ***
0,26 ***
Beskyt- Familiebeskyttelse
-0,18 ***
-0,12 ***
telse
Skolebeskyttelse
-0,16 ***
-0,17 ***
Sosiale relasjoner
,
0,12 ***
0,11 ***
Nærmiljøbeskyttelse
-0,13 ***
-0,11 ***
Deltakelse
0,01
0,01
Tro på egen mestring
0,01
0,01
Interak- Interaksjon risiko og
sjon
familiebeskyttelse
-0,09 ***
Interaksjon risiko og
skolebeskyttelse
0,02 *
Interaksjon risiko og
nærmiljøbeskyttelse
-0,05 ***
2
R (forklart varians)
5,8%
14,5 %
22,0 %
22,3 %
* Tabellen inneholder beta-koeffisienter og signifikansnivå. Beta-koeffisientene er et mål på den relative
styrken til hver av variablene som inngår i analysen (bakgrunn, risiko og beskyttelse). I prinsippet er dette
et mål som går fra -1 til +1, men i denne typene analyser vil den normalt ikke nå sine ytterpunkter. Beta-
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koeffisienter som ligger mellom +/- 0,1-0,2 anses her å være middels sterk sammenheng, mens koeffisienter som er over +/- 0,2 anses å være en sterk sammenheng. En beta-koeffisient med minustegn viser at sammenhengen er negativ og tilsvarende positive når det er plusstegn.
* Beta-koeffisientene for klassetrinn og kjønn er relative i forhold til en referansekategori som har verdien
0. For klassetrinn er referansekategorien 8. klassinger og for kjønn er referansekategorien gutter. En positiv
beta-verdi for et bestemt klassetrinn (f.eks. 10. trinn) innebærer dermed at omfanget av regelbrudd er større
enn for referansekategorien (dvs. 8. trinn).
* Signifikansnivå vises med stjernetegn. Tre stjerner viser signifikansnivå på < 0,01, to stjerner viser signifikansnivå på < 0,05 og én stjerne viser signifikansnivå på < 0,10.
* Forklart varians (R2) viser hvor stor andel av variasjonene i omfanget av psykiske plager blant ungdom
som kan forklares ved hjelp av de tre sett av forklaringsvariabler som inngår i analysen.

Tabell 5.2 viser tre modeller som analyserer variasjon i omfanget av regelbrudd blant ungdom.
Formålet er først å belyse hvilken betydning risikofaktorene (sosioøkonomisk status og risikoopphopning) har på omfanget av regelbrudd (modell 1 og 2), og dernest hvordan beskyttelsesfaktorene virker inn på både risikofaktorene og omfanget av regelbrudd (modell 3). I den siste
modellen (modell 4) har vi i tillegg undersøkt om det er såkalte buffereffekter, det vil si interaksjonseffekter mellom risikoopphopning og enkelte beskyttelsesfaktorer.
Den første modellen (modell 1) viser at sosioøkonomisk status har noe betydning for omfanget
av regelbrudd (-0,06), det vil si at jo høyere sosioøkonomisk status, desto mindre omfang av regelbrudd har ungdommene. Når vi tar med risikoopphopning i den andre modellen (modell 2)
finner vi at betydningen av sosioøkonomisk status svekkes betydelig (fra 0,06 til 0,02), mens det
er en forholdsvis sterk sammenheng mellom risikoopphopning og regelbrudd (0,30). På samme
måte som for analysen av psykiske plager, kan dette tolkes som at de med lav sosioøkonomisk
status også kjennetegnes av å ha mange risikofaktorer. Eventuelt kan det tenkes at det å ha lav
sosioøkonomisk status får konsekvenser i form av økt risikoopphopning.
I den tredje modellen har vi også undersøkt betydningen av beskyttelsesfaktorene. Når vi tar
hensyn til disse, ser vi at sammenhengen mellom risikoopphopning og regelbrudd svekkes (fra
0.30 til 0,17). Det betyr at beskyttelsesfaktorene fanger opp noe av det samme som risikoopphopningen, men ikke alt. Uavhengig av hvor mye beskyttelse ungdommen har, vil risikoopphopning likevel ha en relativt stor betydning for omfanget av regelbrudd. Men beskyttelsesfaktorene vil også kunne dempe de negative virkningene av risikoopphopning. Tabellen viser at
både familiebeskyttelse, skolebeskyttelse og nærmiljøbeskyttelse har relativt stor betydning for
ungdoms tilbøyelighet til å begå regelbrudd.
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Figur 5.3 Omfang av regelbrudd for en person med 3 risikofaktorer og ulik grad av beskyttelse
Figur 5.3 viser hvordan omfanget av regelbrudd reduseres med ulike grad av beskyttelse. Utgangspunkt her er en gutt som går i 10. klasse og som har tre risikofaktorer og lav grad av beskyttelse. Analysemodellen predikerer i dette tilfellet et omfang på omtrent 10 regelbrudd. Etter
hvert som vi legger til grunn ulike scenarioer med familiebeskyttelse, reduseres forventet antall
regelbrudd til omtrent 6. Videre, dersom vi i tillegg legger til grunn høy grad av skolebeskyttelse, ser vi at forventet antall regelbrudd reduseres til noe over 4. Når vi beveger oss mot
høyre i grafen, vil det imidlertid være mindre sannsynlig at vi finner slike situasjoner i noe særlig omfang. Grafen illustrerer likevel det potensialet som ligger i beskyttelsesfaktorene. I avsnitt
5.4 har vi vist hvor ofte kombinasjoner av risikoopphopning og beskyttelse opptrer i datamaterialet.
I modell 4 har vi også testet om det er interaksjonseffekter mellom risikoopphopning og familiebeskyttelse, skolebeskyttelse og nærmiljøbeskyttelse, det vil si om beskyttelsesfaktorene gir
noen buffereffekt. Resultatene viser at det er en relativt klar interaksjonseffekt mellom risikoopphopning og familiebeskyttelse (-0,09). Det betyr at familien ikke bare har en kompenserende
beskyttende effekt, men også en spesiell beskyttende effekt i de tilfeller der det er risikoopphopning til stede. Vi finner også en tilsvarende, men noe svakere interaksjonseffekt mellom risikoopphopning og nærmiljøbeskyttelse (-0,05). På samme måte kan dette tolkes som at et beskyttende nærmiljø har en spesiell virkning for ungdom med risikoopphopning.
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5.3 Risikofylt rusbruk
I denne delen har presenterer vi en analysemodell som viser betydningen av risiko og beskyttelse for ungdoms bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler varierer forholdsvis mye etter alderstrinn, og målet på risikofylt rusbruk er derfor justert etter hva som er normen på ulike klassetrinn. I praksis betyr det at omtrent 20 prosent av elevene innenfor hvert klassetrinn anses å ha
risikofylt rusbruk. 3
Siden vi skiller mellom ungdom som har en risikofylt alkoholbruk fra dem som ikke har det, benytter vi her en logistisk regresjonsmodell. Resultatene rapporteres i form av oddsrater og i form
av sannsynligheter for å ha risikofylt rusbruk. For å lette tolkningen av retningen på sammenhengene, er oddsraten omregnet slik at verdien 0 indikerer at det ikke er noen sammenheng
(oddsraten-1). Positive verdier viser at det er en positiv sammenheng og negative verdier at det
er en negativ sammenheng. Videre indikerer høye verdier (positive eller negative) en sterkere
sammenheng enn lave verdier.
Tabell 5.3 Logistisk regresjonsmodell av risikofylt rusbruk (oddsrater-1/Exp (B)-1)
Klassetrinn og
kjønn

Risiko
Beskyttelse

Modell 1
0,00
-0,04
0,28
0,38
0,37
0,45
0,00
-0,12
-0,07

Modell 2
0,00
-0,04
0,30
0,41
0,40
0,49
0,00
-0,14
-0,03
0,81

Modell 3
0,00
-0,21
-0,12
0,04
-0,17
-0,28
0,00
-0,27
-0,01
0,30
-0,29
-0,20
0,31
-0,15
-0,08
0,05
21 %

Klasse 8
(ref)
(ref)
(ref)
klasse_9
***
klasse_10
***
***
klasse_vg1
***
***
klasse_vg2
***
***
**
klasse_vg3
***
***
***
Gutt
(ref)
(ref)
(ref)
Jente
***
***
***
SØS (sos.øk. status)
***
***
Antall risikofaktorer
***
***
Familiebeskyttelse
***
Skolebeskyttelse
***
Sosiale relasjoner
***
Nærmiljøbeskyttelse
***
Deltakelse
***
Tro på egen mestring
***
Nagelkerke R2
1,4%
10 %
* Tabellen inneholder oddsrater (Exp(B)) og signifikansnivå. Oddsraten er et uttrykk for

sammenhengen mellom de uavhengige variablene og risikofylt rusbruk. En oddsrate som er
lik 1 innebærer at det ikke er noen sammenheng. Dersom oddsraten er > 1 er det en positiv
sammenheng og hvis den er < 1 er det en negativ sammenheng. I tabellen over har vi valgt
å trekke fra verdien 1 på oddsraten for å forenkle tolkningen. Det betyr at positive verdier

3
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Til tross for denne justeringen, øker likevel andelen med risikofylt rusbruk i noen grad etter klassetrinn.
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indikerer en positiv sammenheng, og negative verdier en negativ sammenheng. Jo større
verdiene er (positive eller negative), desto sterkere er sammenhengen.
* Oddsraten for klassetrinn og kjønn er relative i forhold til en referansekategori som har
verdien 0. For klassetrinn er referansekategorien 8. klassinger og for kjønn er referansekategorien gutter. En positiv verdi for et bestemt klassetrinn (f.eks. 10. trinn) innebærer dermed
at sannsynligheten er større for risikofylt rusbruk sammenlignet med en i referansekategorien (dvs. 8. trinn).
* Signifikansnivå vises med stjernetegn. Tre stjerner viser signifikansnivå på < 0,01, to
stjerner viser signifikansnivå på < 0,05 og én stjerne viser signifikansnivå på < 0,10.
* Nagelkerke R2 viser hvor stor andel av variasjonene i risikofylt rusbruk som kan forklares
ved hjelp av de tre sett av forklaringsvariabler som inngår i analysen.

Tabell 5.3 viser betydningen av risiko- og beskyttelsesfaktorene for ungdoms risikofylte bruk av
rusmidler. I den første modellen ser vi at sannsynligheten for å ha et risikofylt rusbruk reduseres
noe med økende sosioøkonomisk status. Jo lavere sosioøkonomisk status, desto større er altså
sjansen for å ha et risikofylt alkoholbruk. Sammenhengen er imidlertid moderat. I den andre
modellen ser vi at risikoopphopning svekker betydningen av sosioøkonomisk status. Det betyr
at de med lav sosioøkonomisk status også har mer risikoopphopning, noe som kan tolkes dithen
at de med lav sosioøkonomisk status har tendens til å pådra seg ulike risikofaktorer.
I modell 2 ser vi at risikoopphopning øker sannsynligheten for å ha et risikofylt alkoholbruk betydelig (0,81). Denne sammenhengen svekkes imidlertid når vi tar hensyn til beskyttelsesfaktorene i modell 3 (0,30). Risikoopphopning har likevel en forholdsvis stor betydning for rusbruken.
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Figur 5.4 Sannsynligheten for risikofylt rusbruk etter antall risikofaktorer
Figur 4.9 viser hvordan sannsynligheten øker for å ha et risikofylt alkoholbruk etter hvor mange
risikofaktorer vedkommende har. Beregningene tar utgangspunkt i en gutt på 10. trinn som for

Risiko og beskyttelse blant unge i Agder

55

øvrig har gjennomsnittlig beskyttelse. For denne tenkte personen ser vi at risikoen øker fra 15
prosent dersom personen ikke har noen risikofaktorer, og opp til 34 prosent dersom vi legger til
grunn at personen har 4 risikofaktorer.
Tabell 5.3 viser også at beskyttelsesfaktorene reduserer sannsynligheten for at ungdom har risikofylt bruk av rusmidler. Spesielt ser vi at familiebeskyttelse har stor betydning (-0,29). Det betyr at med økende familiebeskyttelse, reduseres sannsynligheten for risikofylt rusbruk forholdsvis mye. I tillegg har skolebeskyttelse (-0,20) og nærmiljøbeskyttelse (-0,15) relativt stor betydning. I begge tilfeller viser modellen at økt beskyttelse gir redusert sannsynlighet for å ha risikofylt rusbruk.
Tabell 5.3 viser også at det er en forholdsvis sterk positiv sammenheng mellom sosial deltakelse
og rusbruk. Med andre ord, jo mer sosiale ungdommene er, desto større er sannsynligheten for å
ha risikofylt bruk av rusmidler. Dette resultatet må imidlertid ikke tolkes som at bruk av rusmidler kjennetegnes av å være en sosial aktivitet blant ungdom, men at ungdom med risikofylt rusbruk er spesielt sosiale. Med data fra en kvalitativ studie peker Järvinen og Bom (2018) også på
at hyppig alkoholbruk er viktig for å opprettholde sosiale bånd til andre. Dette må forstås i sammenheng med at ungdomstiden preges av at sosiale bånd til andre ungdommer blir viktig, samtidig som relasjonene til foreldre i varierende grad svekkes. Det betyr også at det er spesielt stor
sannsynlighet for å ha et risikofylt rusbruk når ungdom har et stort/tett sosialt ungdomsnettverk
og samtidig en dårlig relasjon til foreldre. 4
For eldre ungdommer kan det å ikke bruke rusmidler faktisk også bidra til mindre sosial deltakelse. Dette fordi bruk av rusmidler endrer seg fra å være en aktivitet for et fåtall på ungdomsskolen, til å bli en aktivitet for majoriteten når de nærmer seg slutten av videregående skole.
Med bakgrunn i en studie av ungdom som ikke drikker alkohol, stiller Østergard og Friis (2018)
spørsmål om hvorvidt det er mulig for disse å delta i ungdomslivet uten å drikke alkohol. Ifølge
forfatterne opplever denne gruppen å være annerledes og utenfor fellesskapet, noe de også blir
betraktet som av andre når de ikke drikker alkohol i sosiale sammenhenger. Konsekvensen er at
de i mindre grad deltar samtidig som det opplever at det er vanskelig å etablere vennskap.

4

I analysene er dette testet ut ved å legge inn et interaksjonsledd mellom familierisiko og sosial deltakelse. Denne
kombinasjonen viser seg å gi økt sannsynlighet for å ha risikofylt rusbruk.
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Figur 5.5 Sannsynligheten for risikofylt rusbruk for en person med 3 risikofaktorer og ulik grad
av beskyttelse
Figur 5.5 viser at sannsynligheten for å ha risikofylt bruk av rusmidler avhengig av ulike typer
beskyttelsesfaktorer. Her har vi tatt utgangspunkt i en gutt på 10. trinn som har 3 risikofaktorer
og lite beskyttelse. Med et slikt scenario forventes risikoen for å ha et risikofylt alkoholbruk å
være hele 63 prosent. Med moderat familiebeskyttelse reduseres sannsynligheten til 46 prosent
og videre til 18 prosent med høy familiebeskyttelse. Dette illustrerer med andre ord den store
betydningen familiebeskyttelse har for ungdommens bruk av alkohol. Vi ser også at når vi legger til skolebeskyttelse, reduseres sannsynligheten ytterligere, men ikke i like stor grad som med
familiebeskyttelse.
I analysen av risikofylt rusbruk finner vi ingen interaksjonseffekter tilsvarende de vi fant i de to
foregående analysene. Vi har derfor ikke tatt med modell 4 i tabellen om risikofylt rusbruk.

5.4 Forekomsten av risikoopphopning kombinert med beskyttelse
I analysene over har vi ved hjelp av analysemodellene predikert forekomst av psykiske plager,
regelbrudd og risikofylt rusbruk. Dette med bakgrunn i ulike scenarier med kombinasjoner av
risiko- og beskyttelsesfaktorer. Det vil imidlertid være begrenset hvor mange ungdom som er
utsatt for risikoopphopning, og som samtidig har flere beskyttelsesfaktorer slik eksemplene over
la til grunn. Et spørsmål er derfor hvor vanlig slike kombinasjoner av risiko og beskyttelse er.
Nedenfor har vi vist hvor ofte slike kombinasjoner forekommer.
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Figur 5.6 Andel ungdom med 2 risikofaktorer og ulik grad av beskyttelse
Figur 5.6 viser forekomsten av ulike former for beskyttelse hos ungdom med 2 risikofaktorer.
Dette er en gruppe som utgjør 20 prosent av samtlige som har deltatt i ungdataundersøkelsen,
det vil si omtrent 3400 ungdom. Blant disse igjen ser vi at det er 18 prosent som har mye familiebeskyttelse, 16 prosent som har mye skolebeskyttelse og 27 prosent med beskyttelse i form av
deltakelse. Videre er det 30 prosent som har middels til mye eller mye nærmiljøbeskyttelse. Av
de 3400 ungdommene med 2 risikofaktorer, utgjør dette dermed mellom 550 og 1000 ungdommer.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Andel av de med 3-5 risikofaktorer
med ulik grad av familie- og
skolebeskyttelse
6%
13%

7%

25%

17%
24%

Andelen av de med 3-5
risikofaktoer med ulik grad
av nærmiljøbeskyttelse

100%

5%
8%

80%
60%
40%
20%

Familiebesk.

Lite

Skolebesk.

Middels

Deltakelsesbesk.

Mye

0%
Lite

Nærmiljøbesk.

Middels-mye

Middels-lite
Mye

Figur 5.7 Forekomsten av ungdom med 3-5 risikofaktorer som har høy grad av familie-, skoleog nærmiljøbeskyttelse.
Totalt er det 8 prosent av ungdommene som befinner seg i kategorien med 3-5 risikofaktorer,
det vil si 1380 ungdommer. Figur 5.7 viser hvor stor andel av disse igjen som i tillegg oppgir å
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ha middels eller mye familie-, skole- og nærmiljøbeskyttelse. Andelen som oppgir å ha middels
og mye skolebeskyttelse er henholdsvis 25 og 7 prosent, noe som utgjør henholdsvis 100 og 350
ungdommer. Til sammen er det 19 prosent med middels eller mye skolebeskyttelse, noe som utgjør ca. 260 ungdommer.
Det er med ord er et forholdvis begrenset antall ungdommer med høyt antall risikofaktorer og
samtidig mye beskyttelse. Oversikten viser likevel at de finnes i datamaterialet. Det illustrerer
samtidig at selv om en del ungdom har utfordringer på flere områder, er det likevel mulig å
etablere ulike former for beskyttelse rundt dem.
Resultatene fra analysene må også ses i lys av at datagrunnlaget er en tverrsnittsundersøkelse.
Det betyr at vi har målt de ulike egenskapene på samme tid, og vi kan derfor ikke si med sikkerhet om risiko- og beskyttelsesfaktorene er årsaker til forekomsten av psykiske plager, regelbrudd og risikofylt rusbruk. Sammenhengene kan like gjerne gå motsatt vei, for eksempel at
ungdom som følge av at de har psykiske plager opplever å få utfordringer med skolen eller med
hjemmesituasjonen. Samtidig har vi i rapporten vist til undersøkelser som er gjennomført med et
mer solid datamateriale (longitudinelle undersøkelser), og som viser at ulike typer beskyttelsesfaktorer både har en direkte virkning og en virkning for grupper som er utsatt for risiko. Det er
derfor grunn til å tro at de samme årsakssammenhengene vil gjelde for ungdom i Agder.
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6. Oppsummering
I dette kapitlet oppsummerer vi resultatene fra analysen i rapporten. Et av hovedformålene med
analysene har vært å undersøke betydningen ulike beskyttelsesfaktorer har for ungdoms psykiske plager, regelbrudd og bruk av rusmidler (helse- og atferdsutfordringer). I analysene har vi
tatt for oss fem ulike typer beskyttelsesfaktorer. Dette er familiebeskyttelse, skolebeskyttelse,
beskyttelse i nærmiljøet, beskyttelse i form av deltakelse og i form av sosiale relasjoner. De fem
beskyttelsesfaktorene har dels en generell positiv virkning på ungdoms helse og atferd, dels virker de noe ulikt og dels har de motsatt virkning enn forventet.
Tabell 6.1 oppsummerer resultatene fra analysene av psykiske plager og regelbrudd. I tabellen
presenteres beta-koeffisientene fra analysene. Tallverdiene viser styrken på sammenhengene i
negativ (minustegn) eller positiv retning. Verdiene er standardiserte og vi kan derfor sammenligne styrken på de ulik risiko- og beskyttelsesfaktorene. I oppsummeringen vektlegges resultatene fra analysene av psykiske plager og regelbrudd. Enkelte steder kommenteres også resultatene fra analysene av risikofylt rusbruk der dette er relevant.

Beskyttelse

Risiko

Tabell 6.1 Oversikt over resultater fra regresjonsanalyser

SØS

Regelbrudd
(beta-koeffisient)
-0,01

Risikoopphopning

0,34 ***

0,26 ***

Familie

-0,10 ***

-0,12 ***

Skole

-0,17 ***

-0,17 ***

Nærmiljø

-0,11 ***

-0,11 ***

Deltakelse

0,02 ***

0,01

0,01

0,11 ***

-0,12 ***

0,01

0,00

-0,09 ***

Risiko og skolebeskyttelse

-0,09 ***

0,02 *

Risiko og nærmiljø

-0,04 ***

-0,05 ***

Sosiale relasjoner
Mestring

Buffereffekt

Psykiske plager
(beta-koeffisient)
0,00

Risiko og familiebeskyttelse

Resultatene i rapporten viser at det i utgangspunktet er en moderat sammenheng mellom sosioøkonomisk status (SØS) på den ene siden og psykiske plager og regelbrudd på den andre. Det
vil si at jo lavere sosioøkonomisk status elevene har, desto mer psykiske plager har de og jo
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flere regelbrudd begår de. Denne sammenhengen forsvinner når vi i analysemodellene kontrollerer for risikoopphopning. Risikoopphopningen forklarer dermed det meste av sammenhengen
mellom sosioøkonomisk status og helse- og atferdsutfordringene. En tolkning av dette, er at indikatoren for risikoopphopning fanger opp mer av den sårbarheten ungdom er utsatt for enn lav
sosioøkonomisk status gjør. Alternativt kan resultatene tolkes dithen at lav sosioøkonomisk status er en bakenforliggende faktor som gir grobunn for risikoopphopning. Samtidig skal vi heller
ikke se bort ifra at resultatene kan ha sammenheng med at målet på sosioøkonomisk status ikke
nødvendigvis fanger opp ungdommenes faktiske sosioøkonomiske status.
Resultatene viser at målet på risikoopphopning har en sterk sammenheng både med omfanget av
psykiske plager og regelbrudd. Dette til tross for at vi har kontrollert for flere beskyttelsesfaktorer. Å være utsatt for risikoopphopning har med andre ord stor betydning for både omfanget av
psykiske plager og regelbrudd. I rapporten har vi vist til flere undersøkelser som har belyst sammenhengen mellom risikoopphopning og ulike typer negative utfall for ungdom. Disse gir blant
annet et bilde av risikoopphopning som en kumulativ prosess som starter allerede tidlig i barndommen og der en type risiko medfører nye former for risiko gjennom ungdommen. Samtidig
viser andre undersøkelser at risikofaktorene kan forekomme på flere nivåer samtidig, dvs. på individnivå (for eksempel medfødt sykdom), i familien (for eksempel omsorgssvikt) og i omgivelsene for øvrig (nærmiljø og skole). En underliggende antakelse innenfor dette feltet er at de
fleste barn og unge kan håndtere å bli utsatt for én risikofaktor, og at det først er når de utsettes
for flere risikofaktorer samtidig, at det resulterer i en negativ utvikling.
Resultatene fra ungdataanalysen viser videre at familie- og skolebeskyttelse gjennomgående bidrar til å redusere forekomsten av psykiske plager og tilbøyeligheten til regelbrudd. Skolebeskyttelse er den faktoren som i størst grad bidrar til å redusere omfanget av psykiske plager (0,17) og regelbrudd (-0,17). Videre fremgår det at familiebeskyttelse i noe mindre grad reduserer
tilbøyeligheten til å begå regelbrudd (-0,12) og forekomsten av psykiske plager (-0,10). Dette
samsvarer også langt på vei med resultater fra litteraturen for øvrig. I rapporten har vi vist til annen forskning der det fremgår at familie og skole er avgjørende omgivelser i barn og unges utvikling. Det er ulike forklaringer på hvordan disse mekanismene virker. Innfor skoleforskningen
vises det blant annet til ulike egenskaper ved skolenes fysiske miljø, sosiale miljø og akademiske miljø. Videre vektlegges egenskapene ved relasjonen mellom lærere og elev, samt mellom foreldre og skolen.
I analysene finner vi også såkalte interaksjonseffekter mellom risikoopphopning og familie- og
skolebeskyttelse. I tabellen over ser vi at interaksjonseffekten mellom risikoopphopning og familiebeskyttelse reduserer omfanget av regelbrudd. Det kan tolkes dithen at familien ikke bare
har en direkte beskyttende virkning, men også en særskilt betydning for ungdom som ellers er
utsatt for risikoopphopning (buffereffekt). Tilsvarende viser analysene at interaksjonseffekten
mellom risikoopphopning og skolebeskyttelse bidrar til å redusere omfanget av psykiske plager.
Dette kan på samme måte tolkes som at en god tilknytning til skolen kan ha en spesielt god beskyttende virkning for ungdom som er omgitt av flere risikofaktorer.
I analysene har vi ikke testet ut hvorvidt betydningen av familie- og skolebeskyttelse endrer seg
med alderen. På bakgrunn av andre undersøkelser, er det imidlertid grunn til å tro at betydningen av familien som beskyttelse svekkes jo eldre ungdommene blir.
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Tabellen over viser også at nærmiljøet har en beskyttende virkning både på omfanget av psykiske plager og regelbrudd (-0,11). Sammenhengene er imidlertid gjennomgående noe svakere
enn for familie- og skolebeskyttelse. Det betyr likevel at det å ha et godt nærmiljø og nærtilbud
fremmer god psykiske helse og mindre regelbrudd blant ungdom. I tillegg finner vi en samspillseffekt mellom risikoopphopning og nærmiljøbeskyttelse, noe som betyr at ungdom med risikoopphopning har spesielt god beskyttelse ved å ha et godt nærmiljø. Tilsvarende nabolagseffekter
finner vi også eksempler på i litteraturen for øvrig. Blant annet har vi i rapporten vist til eksperimenter fra USA og andre undersøkelser som tyder på at kvaliteter ved nærmiljøet kan ha en positiv betydning også for utsatte ungdommer. Samtidig viser oppsummerende litteratur at resultatene er noe sprikende og at det er uklart hva slags mekanismer som ligger bak de beskyttende
virkningene i nærmiljøet. Flere har imidlertid pekt på at sosial kapital er et trekk ved et beskyttende nærmiljø.
Tabell 6.1 viser at deltakelse i organiserte aktiviteter har liten eller ingen beskyttende virkning
på omfanget av psykiske plager eller regelbrudd. Dette samsvarer ikke med resultatene vi fant i
kapittel 4 der det fremgikk at det var en forholdsvis klar (bivariat) sammenheng mellom deltakelse på den ene siden og psykiske plager og regelbrudd på den andre. Forklaringen på at sammenhengene forsvinner i analysemodellene er risikoopphopning. I utgangspunktet er det rimelig
å anta at det å delta i ulike aktiviteter bidrar til å fremme den psykiske helsen. Analysemodellen
viser imidlertid at de som deltar i aktiviteter også har lite eller ingen risikoopphopning. Det betyr at det heller er fravær av risikoopphopning, ikke deltakelse i seg selv, som forklarer at de har
lite psykiske plager. Videre betyr det at deltakelse ikke har noe selvstendig beskyttende virkning
utover at deltakelse sammenfaller med liten eller ingen grad av risikoopphopning. På samme
måte kan vi også forklare at analysemodellen ikke viser noen sammenheng mellom deltakelse i
organiserte aktiviteter og regelbrudd.
Analysemodellene viser også at ungdommenes sosiale relasjoner har liten eller ingen innvirkning på omfanget av psykiske plager. Selv om vi fant en slik sammenheng i de beskrivende analysene, viser regresjonsanalysen at disse sammenhengene også kan forklares med risikoopphopning. De med gode sosiale relasjoner har samtidig lite eller ingen risikoopphopning, og dermed
er det heller fravær av risikoopphopning (blant de med sosiale relasjoner) som bidrar til å redusere omfanget av psykiske plager. Analysene viser med andre ord at det å ha gode sosiale relasjoner i seg selv ikke beskytter mot psykiske plager, ut over det å ha lite eller ingen risikoopphopning.
Analysene viser at det er en positiv sammenheng mellom sosiale relasjoner og omfanget av regelbrudd (0,11). Det tyder på at det å ha et sosialt nettverk heller representerer en risikofaktor ut
over det vi måle med risikoopphopning. Samtidig må resultatene tolkes dithen at sosial deltakelse i seg selv ikke er en årsak til regelbrudd, men at regelbrudd foregår i en sosial kontekst eller av personer som har et relativt stort sosialt nettverk.
I rapporten har vi vist noen konstruerte eksempler på hvordan familie- og skolebeskyttelse kan
bidra til å redusere forekomsten av psykiske plager og regelbrudd. Et spørsmål er imidlertid
hvor stor forekomst det er av ungdom med risikoopphopning som samtidig har mye beskyttelsesfaktorer rundt seg. Analysene viser at denne forekomsten er forholdsvis liten. Samtidig kan
en lav forekomst være en indikasjon på at det er et potensiale i å styrke beskyttelsesfaktorene i
Agder. Dette underbygges også av at forekomsten av beskyttende faktorer varierer forholdsvis
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mye mellom skolene i Agder. For eksempel finner vi at andelen med høy familiebeskyttelse varierer mellom 29 og 59 prosent ved ungdomsskolene og mellom 13 og 50 prosent på de videregående skolene. Tilsvarende varierer andelen med skolebeskyttelse mellom 22 prosent og 49
prosent ved ungdomsskolene og med mellom 14 prosent og 60 prosent ved de videregående
skolene. Potensialet kommer også til uttrykk når vi ser hvor mye forekomsten av psykiske plager, regelbrudd og risikofylt rusbruk varierer mellom skolene. Blant annet finner vi at omfanget
av psykiske plager varierer mellom 5 prosent og 25 prosent i ungdomsskolen og mellom 12 prosent og 29 prosent i de videregående skolene.
Et formål med denne rapporten har vært å bidra til anvendelse av Ungdataundersøkelsen til det
lokale strategiske forebyggende arbeidet i Agder. Analysene i rapporten peker på noen beskyttelsesfaktorer som det er aktuelt å legge vekt på i dette arbeidet. Generelt tyder resultatene på at
det er beskyttende faktorer både i familien, skolen og i nærmiljøet. Som vist over, vil situasjonen i den enkelte kommune eller skole kunne variere både med hensyn til utfordringer og forebyggingspotensialet. Spørsmålet om hva som er aktuelt å gjøre for å forebygge og hvordan det
bør gjøres, er derfor ikke gitt ut fra analysene i denne rapporten. Vi har derfor også utarbeidet
fire regionrapporter i tilknytning til denne rapporten. Disse viser lokale tall for risiko og beskyttelse i hver enkelt kommune og skole. Formålet er at disse skal benyttes som grunnlag for å
definere lokale strategier. Vider har vi utarbeidet en veileder som støtte i arbeidet. Denne bygger
på den såkalte Trekantmodellen og gir et godt grunnlag til både å definere utfordringer, muligheter og konkrete forebyggende strategier.
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