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Bakgrunn for undersøkelsen 

 

Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt bekymringsmeldinger fra 

skolehelsetjenesten, politi, skole og rusforebyggende gruppe om økende bruk av rusmidler blant 

kommunens ungdomsskoleelever. Misbruk av narkotika skal også være økende.  Familiesenteret 

ønsker gjennom en spørreundersøkelse å finne ut om dette stemmer. I tillegg ønsker vi å møte 

ungdommene med informasjon og samtaler.  

Denne spørreundersøkelsen gir ikke bare viktig informasjon til oss, men bringer også temaet på 

bane blant ungdom i kommunen. Vi håper også at ungdommene blir oppmerksomme på at det 

finnes flere etater i kommunen de kan kontakte hvis de ønsker informasjon eller noen å prate 

med. 

Vårt hovedmål er å få et overblikk over elevenes bruk av rusmidler. Vi ønsker også å få innblikk i 

deres holdninger til egen rusbruk. 

Familiesenteret ønsker å gjennomføre denne undersøkelsen hvert 2. år, for å fange opp 

eventuelle svingninger i bruken av rusmidler, men også for å møte ungdommene jevnlig på dette 

temaet. I tillegg har det kommet signaler fra politisk hold om at man ønsker tallmateriale for å 

bedre kunne vurdere kommunens ressursbruk. 

Rustjenesten foretok en liknende undersøkelse i 1999 og 2000. Denne undersøkelsen bygger i 

hovedsak på disse, i tillegg til at vi har hentet inn momenter fra ”Ungdom og Rusmidler” fra 2009 

(heretter omtalt som SIRUS 2009) . 

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Familiesenteret og ungdomsskolene i 

kommunen. Dette samarbeidet vil bli videreført, og målet er å ha et felles fokus på forbyggende 

arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Undersøkelsens forløp 

 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført klassevis i 9. og 10. klassene i Nordreisa 26 og 31. mai. 2011. 

Klasselærer og en representant fra Familiesenteret var til stede i klasserommet mens elevene 

besvarte skjemaet. 

I alle undersøkelser forekommer feilkilder (Jfr SIRUS 2009). Respondentene underrapporterer 

eller overrapporterer av ulike årsaker. Det kan også komme inn feil ved at elevene ikke husker helt 

korrekt tilbake i tid. Generelt regner man at feilkildene regnes som noe mindre når man har tatt 

med hele massen og ikke bare et utvalg av elever. Noen feilkilder ser vi forekommer ut fra 

materialet, som dobbeltkryss eller svar som ikke står i samsvar med andre svar. Dette er imidlertid 

marginalt. Elevene ser ut til å ha tatt undersøkelsen seriøst og svart samvittighetsfullt. 

Det var 104 av 129 elever som deltok. Dette relativt høye fraværet kan forklares med at 

undersøkelsen ble foretatt en av de siste dagene i skoleåret. Dette kan ha gitt utslag på resultatet 

av undersøkelsen. 

Vi har valgt å ikke skille mellom 9. og 10. klassetrinn. Dette fordi vi har et relativt lavt elevantall og 

ønsker å bevare anonymiteten på best mulig måte. Vi vurderer også et slikt skille som lite 

relevant. 

I denne rapporten framstiller vi resultatene i tall og ikke i prosent. Det relativt lave tallet på 

respondenter gjør at resultatet kan bli misvisende ved bruk av prosent.  
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Del 1 

Deltakelse 

 

Skoleåret 10/11 var det 129 elever på 9. og 10. klassetrinn som kunne delta i denne undersøkelsen. 

68 gutter og 61 jenter. 1o4 av disse var til stede denne dagen og fylte ut spørreskjemaet.  

Kjønnsfordelingen blant de som deltok var: 

 

Gutter 56 

Jenter 48 
 

 

Inntak av alkohol 

 

Første del av undersøkelsen går på ungdommenes inntak av alkohol. De ble først bedt om å svare 

på om de har smakt de forskjellige typene alkohol og videre angi hvor ofte de drikker. 

 Øl/Cider/Rusbrus Vin Brennevin 
 

 Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter 
 

Ikke prøvd 6 5 12 14 31 22 
 

Prøvd/drikker 50 43 44 34 25 26 
 

Av disse:       

Prøvd 1 gang 19 14 26 15 8 5 
 

Drikker 1-2 ganger i 
uka 

4 1 0 0 1 0 
 

Drikker 1-2 ganger i 
mnd 

7 12 3 1 8 9 
 

Drikker sjeldnere 20 16 15 18 8 12 
 

 

Det er 11 elever, 7 gutter og 4 jenter som oppgir at de ikke har vært i kontakt med rusmidler. 
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De elevene som oppga å ha smakt brennevin ble bedt om å angi om de hadde drukket pol-

brennevin eller hjemmebrent. 

 

 Gutter Jenter 

Pol-brennevin 19 17 

Hjemmebrent 17 20 

Begge deler 13 12 

 

Ikke alle elevene som hadde smakt brennevin oppga type. 

Vi ser av undersøkelsen at en relativ høy andel av elevene har et ”jevnt” forbruk av alkohol. 

I følge SIRUS 2009 har 50% av landets 15/16 åringer smakt øl. 35% har smakt vin og sprit. Vi ser av 

våre tall at dette ligger noe høyere for Nordreisas 9. og 10. klassinger. 

Rusbruk har gått ned blant ungdom de senere år (SIRUS 2009). Manglende tall i Nordreisa de 

senere år, gjør at vi ikke kan si om dette stemmer her. Sammenligner vi det vi fant i 1998 og 2000, 

ser vi at økningen i bruk av rusmidler var høy mellom disse undersøkelsene.  Tallene i 2011 

stemmer i hovedsak med det vi finner i 2000, bortsett fra Øl/Cider/Rusbrus, der vi ser at andelen 

har blitt høyere. I følge SIRUS (2009) er tendensen også på landsbasis at det er øl og rusbrus som 

blir mest benyttet. Nordreisa ligger også over dette nivået. 

Tallet for bruk av hjemmebrent må anses som høyt i Nordreisa. I følge SIRUS 2009 ligger bruken 

av hjemmebrent på landsbasis på 15%. 

Debutalderen for alkohol på landsbasis ligger på ca 15 år. Vi har ikke tallmateriale for dette i 

Nordreisa. 
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Narkotika, sniffing og tabletter 

 

Her svarte elevene på om de har forsøkt narkotika, sniffing eller tabletter. De ble også bedt om å 

angi hvor ofte de hadde inntatt dette i løpet av det siste ½ året. 

 

 Narkotika Sniffing Tabletter 
 

Hvor ofte i løpet av de 
siste 6 mnd? 

Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter 

Ikke prøvd 54* 46 55* 44** 56 46** 
 

Prøvd 1 2 0 2 0 1 
 

Av disse:       

1-4 ganger i løpet av 
siste 6 mnd 

1 2  2   
 

5-10 ganger i løpet av 
siste 6 mnd 

      
 

11-25 ganger i løpet av 
siste 6 mnd 

      

1 gang i uka eller mer       
 

Brukt men ikke angitt 
mengde 

   2  1 

 

*En gutt har ikke svart på spørsmålene om narkotika og sniffing.  

**2 jenter ikke svart om bruk av sniffing. Jente ikke svart på spørsmål om bruk av tabletter. 

 

De tre elevene som har krysset av for at de har prøvd narkotika, krysser av for bruk av 

marihuana/hasj. En av disse krysser også for bruk av GHB.  

I følge SIRUS 2009 oppgir 2,8% å ha forsøkt cannabis. Med det relativt begrensede 

tallmaterialet vi besitter synes dette likevel sammenlignbart med det vi finner. Når det 

gjelder tallene for sniffing er dette høyere på landsbasis enn det vi finner blant våre 

ungdommer. 

I 2000 oppga et langt større antall av elevene i Nordreisa at de hadde forsøkt sniffing.  

Vi kan kanskje anta en underrapportering her, når tallene er så ulike fra 2000 og fra SIRUS 

2009. Erfaringer fra rustjenesten ved Familiesenteret viser at sniffing også går i 

”epidemier”, slik at bruken kan være høy en periode for så å gå ned igjen.  
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Egenvurdering 

 

Elevene er blitt bedt om å vurdere om de mener de har nok kjennskap til rusmidler, 

virkning og skader. I tillegg har de fått spørsmål om de ønsker mer informasjon. 

 

 Gutter Jenter 
 

 Ja Nei Ja Nei 

Nok kunnskap 
om rusmidler* 

47 8 33 14 

Ønske om 
informasjon* 

27 28 24 24 

 

*På disse spørsmålene har noen ikke svart og noen krysset på begge. Disse er ikke tatt med i dette 

materialet. 

 

Selv om mange har krysset av for at de ikke trenger mer informasjon, har de aller fleste 

krysset av for hvilken etat de ønsker informasjon fra. Her var det anledning å sette flere 

kryss. 

 

Hvor få 
informasjon 
fra? 

Skole Foreldre Ungdommens 
hus 

Rustjeneste Helsestasjon Andre 

Gutter 
 

30 8 1 8 16 3* 

Jenter 
 

16 8 2 16 20 2* 

 

*Andre: ”Alle”, Lege, Rusmisbrukere/noen med erfaring m rus, venner. 

Det er 8 jenter og 8 gutter som ikke har krysset av for hvor de vil få info fra. Vi ser her at 

guttene og jentene svarer noe ulikt. Vi har ikke grunnlag til å si noe om hva som er 

bakgrunnen for dette. 
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Del 2 

Elevenes forhold til rus 

 

Siste del av undersøkelsen skulle kun besvares av de som hadde inntatt rusmidler. I denne 

delen ønsket vi å gå litt mer i dybden av hva elevene selv mente om sin bruk av rusmidler. 

Det var noe begrensede besvarelser på siste del. Enkelte har besvart bare noen av 

spørsmålene. Vi gjengir likevel resultatene med de forbehold det måtte være. De endelige 

tallene her bygger på besvarelsene til 70 elever, 38 gutter og 32 jenter. 

Elevene ble først spurt om de noen gang hadde følt seg ruset, og om å angi hvor ofte i 

løpet av de siste 6 måneder. 

 

 Gutter Jenter 
 

Ikke beruset  20 3 
 

Beruset* 16 28 
 

Av disse:   

1-4 ganger siste  
6 mnd 

4 19 

5-10 ganger siste 
6 mnd 

6 5 

11-25 ganger siste 
6 mnd 

1 2 

1 gang i uka eller 
mer 

1 0 

Ikke svart 2 1 
 

 

*3 elever hadde krysset av for å ha vært ruset, men ikke angitt hvor ofte. 3 elever besvarte ikke dette 

spørsmålet. 

I  SIRUS 2009 kommer det fram at 40% av landets 15 og 16 åringer har følt seg beruset de 

siste 6 måneder. Dette tallet ser vi er høyere for Nordreisas elever, da spesielt blant 

jentene. 
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Hvor får ungdommene tak i rusmidler? 

 

 Hos jevnaldrende Hos voksne 
 

 Gutter Jenter Gutter Jenter 
 

Alkohol 
 

13 22 13 21 

Narkotika 
 

1    
 

Tabletter 
 

   1 

 

Her var det mulighet til å sette flere kryss. 17 gutter og 2 jenter har ikke svart hvor de får 

tak i alkohol, til tross for at de har oppgitt å ha inntatt dette. 

 Jentene som har krysset av for at de har prøvd narkotika oppgir ikke hvor de har fått tak i 

dette. 

 

Hvem er de sammen med når de drikker/ruser seg? 

 

Sammen med:* Gutter Jenter 
 

Skolekamerater 19 
 

15 

Bekjente som er 
eldre 

14 24 
 

Foreldrene 
 

1 1 

Andre voksne 
 

0 3 

 Ikke svart 
 

15 3 

*Her har flere krysset av på mer enn ett alternativ.  

De aller fleste har krysset av for at for at de drikker/ruser seg med jevnaldrende og 

voksne. Bare et fåtall har krysset av at de kun drikker med jevnaldrende. 8 elever krysset 

av at de kun drikker sammen med personer som er eldre enn dem. 
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Ønske om endring av rusatferd 

 

Elevene fikk spørsmål om de ønsket å endre sitt forhold til rus.  

 

 Gutter Jenter 
 

Ønsker ikke endre 28 22 
 

Vil bruke mindre 0 2 
 

Vil gjerne slutte 2 5 
 

Ikke svart 8 3 
 

 

En av elevene som har et høyt forbruk som også innbefatter narkotika, oppgir ønske om å 

slutte. De fleste elevene med relativt høyt/jevnt forbruk oppgir at de synes at deres 

forbruk er helt fint. 

 

Press 

 

Ungdommene fikk spørsmål om de noen gang har følt seg presset til å drikke/ruse seg.    

8 elever oppgir at de har følt seg presset. 

 

Presset til rus Gutter Jenter 
 

Ja 2 6 
 

Nei 35 24 
 

Ikke svart 1 2 
 

 

Når vi sammenligner de som oppgir at de har vært utsatt for press oppgir de fleste av 

dem at de har et ønske om å slutte eller bruke mindre rusmidler. Samtlige av de som har 

vært utsatt for press sier de har gjort noe dumt i ruset tilstand. 
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”Gjort noe dumt” i ruset tilstand 

 

33 elever har krysset av for at de har gjort noe dumt i ruset tilstand. 

 

Gjort noe dumt i 
ruset tilstand? 

Gutter Jenter 

Aldri 
 

13 12 

Noen ganger 10 15 
 

Mange ganger 
 

5 3 

Ikke svart 
 

10 2 

 

Mange av dem som svarer at de har gjort noe dumt i ruset tilstand, svarer likevel at de 

synes de har et ok forhold til rus. 

 

Ønske om å snakke med noen 

  

På spørsmål om de kunne tenke seg å snakke med noen om sitt forhold til rus, svarte 8 elever 

”Ja”. 15 av de 70 elevene har ikke besvart dette spørsmålet. 

 

Snakke 
med noen 

Gutter Jenter 

Ja 2 6 
 

Nei 24 23 
 

Ikke svar 12 3 
 

 

Som det framgår av tabellene, har en del gutter ikke svart på noen av spørsmålene i siste del. 

Dette er gutter som har et lavt forbruk, eller kun har smakt en eller flere av alkoholtypene. Disse 

kan ha funnet noen av spørsmålene lite relevante. 
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Oppsummering 

 

• 104 elever svarte på undersøkelsen i mai 2011. 

• Vi ser av undersøkelsen at forbruket av alkohol er høyere i Nordreisa enn det som 

er funnet i landet for øvrig. 11 elever oppgir at de ikke har smakt/drukket alkohol.  

• Inntak av hjemmebrent er like vanlig som Pol-brennevin. Bruken av hjemmebrent 

ser da ut til å være langt høyere i Nordreisa enn landsgjennomsnittet.  

• 3 elever oppgir å ha forsøkt narkotika. Dette ligger omtrent på nivå med landet for 

øvrig. 

• 2 elever oppgir at de har forsøkt å sniffe. Dette ligger under landsgjennomsnittet, 

samt under det tallet vi fant i 2000. 

• 44 elever oppgir at de har vært beruset de siste 6 månedene. Jentene klart oftere 

enn guttene. Dette er også tall som ligger over landsgjennomsnittet. 

• Få oppgir at de ønsker mer informasjon om rusmidler. De krysser likevel av at de 

ønsker informasjon fra skole, helsestasjon og rustjeneste. 

• Ungdom får alkohol av voksne og jevnaldrende eller får voksne til å handle for seg. 

De drikker/ruser seg også ofte sammen med personer som er eldre enn seg. 

• Majoriteten synes de har et greit forhold til rus, og ønsker ikke å endre det. Det er 

likevel enkelte som ønsker å slutte eller bruke mindre. 

• 8 elever oppgir at de har følt seg presset til å ruse seg. 

• 33 ungdommer oppgir at de har gjort noe dumt i ruset tilstand, 8 av disse oppgir at 

de har gjort noe dumt mange ganger. 

• 8 elever krysser av for at de ønsker å snakke med noen om sitt forhold til rus. 


