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UNGE LIV

Ser vi på nyhedsmediernes overskrifter, har vi grund til 

at være bekymrede for vores unge. De trives ikke, de 

drikker, tager stoffer, er ligeglade med politik, bruger  

for mange år på deres uddannelser og er afhængige af  

sociale medier. Dykker vi ned under de mange stereo

type fremstillinger, er de unges hverdagsliv dog meget 

mere mangfoldigt. Det rummer besværligheder og ud

fordringer men også venskaber, kærlighed og håb for 

fremtiden.

I Unge liv belyser en række forskere kompleksiteten i de 

unges liv ved at sætte fokus på tilhør og udfordringer ud 

fra de unges eget perspektiv. Bogen viser blandt andet,  

at skellet mellem ”normale” og ”sårbare” unge måske 

ikke er så entydigt, som aviserne får os til at tro.

BOGSERIE
Samfund 
og rusmidler

I bogserien udforskes relationerne mellem  

samfund og rusmidler. Hvert bind stiller 

skarpt på et aktuelt og relevant tema, som 

belyses af forskere med baggrund i sam

fundsvidenskabelige fag som antropologi, 

kriminologi, politologi, jura, psykologi,  

sociologi og økonomi. Bidrag til serien 

bygger overvejende på empirisk forskning, 

og ud fra den præsenteres konklusioner og 

analyser, og der udvikles nye begreber og 

teoretiske implikationer. 

Bogserien bæres af en tværvidenskabelig 

tilgang til rusmidler, og målet er at øge  

vores viden, så vi som borgere og samfund 

har mulighed for at tage kvalificerede og 

informerede beslutninger om de altid  

aktuelle rusmiddelproblematikker. 
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Forord

Unge liv – tilhør og udfordringer er det fjerde bind i bogserien Samfund 
og rusmidler. Omdrejningspunktet i dette bind er ikke primært rusmid-
lerne, men de unges liv og tilhør i et bredere perspektiv. Med det menes 
et fokus på de unges hverdagsliv og et særligt fokus på de unges ople-
velser af udfordringer og tilhør – hvorvidt dette handler om at høre til i 
et bestemt geografisk område, at føle tilhør til bestemte fællesskaber, at 
tilhøre en bestemt uddannelsesmæssig gruppe osv. Ligesom de øvrige 
tre bind er antologien her baseret på den seneste empiriske forskning 
på Center for Rusmiddelforskning.
 Antologien er et produkt af en række menneskers indsats, natur-
ligvis først og fremmest bogens forfattere. Vi vil gerne takke for jeres 
bidrag og for jeres samarbejde undervejs i processen.
 Også tak til Social- og Indenrigsministeriet og Aarhus Universitet, 
som økonomisk har muliggjort udgivelsen af denne bog. Ligeledes tak 
til SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd for at støtte Signe 
Ravns arbejde med bogprojektet. Desuden en stor tak til alle de, der 
har hjulpet med at organisere og indsamle data, udskrive interviews 
og meget mere. Herunder ikke mindst tak til Natasha Al-Hariri, Laura 
Sofie Krebs og Lise Nordestgaard for hjælp og assistance i forbindelse 
med gennemførelsen af de to fokusgruppeundersøgelser.
 Endelig en meget stor tak til de flere tusinde unge, som med åbent 
sind har fortalt os om deres tanker, holdninger og om deres ressourcer 
og til tider meget svære udfordringer. Det er deres åbenhed, der har 
været bogens brændstof.

 Aarhus og Melbourne, maj 2016
Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
Signe Ravn, School of Social and Political Sciences, University of Melbourne, 
Australien
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Signe Ravn og Mads Uffe Pedersen

Unge er ofte genstand for diskussion, og historier om ‘den vilde ungdom’ 
trækker gerne overskrifter og avislæsere. Bekymringerne står i flok; det 
gælder de unges manglende trivsel, deres druk, deres stofbrug, deres 
manglende politiske deltagelse, deres afhængighed af at ‘være på’ via 
sociale medier, deres ‘fjumreår’ og dermed langsommelige vej gennem 
uddannelsessystemet osv. I nærværende antologi forsøger vi at dykke ned 
under disse stereotype fremstillinger af unge. Vi fokuserer i stedet på de 
unges personlige såvel som sociale udfordringer, deres oplevelse af at høre 
til, deres venskaber mv.; alt sammen med udgangspunkt i informationer, 
som de unge selv har givet os, enten ved at udfylde spørgeskemaer eller 
ved at deltage i kvalitative interviews. Med dette afsæt ønsker vi at vise, 
hvordan hverdagen ser ud fra de unges eget perspektiv, og på den måde 
bidrage til en mere nuanceret forståelse af, hvad det vil sige at være ung. 
Ungdomsliv handler ikke kun om venskaber, fester, kærlighed, interes-
ser og andre positive elementer. Unges liv rummer også udfordringer, 
hvoraf nogle måske i særlig grad hører ungdommen til (f.eks. at håndtere 
gradvist at stå mere og mere på egne ben), andre er en del af livet mere 
generelt (f.eks. vanskelige relationer), og atter andre kan siges at være 
særlige for unge i 2010’ernes senmoderne samfund (at leve op til det, 
vores samfund anser som særligt værdifuldt, f.eks. uddannelsesmæssigt). 
Endelig er der udfordringer af mere grundlæggende og omsiggribende 
karakter, som f.eks. svære psykiske eller fysiske problemer. Med andre 
ord kan man tale om mangfoldige ungdomsliv på godt og ondt.
 Det, der samler kapitlerne i denne antologi, er et analytisk fokus på 
tilhør og udfordringer i unges hverdagsliv. Som vi skal se, udforskes det-
te via en vifte af faglige vinkler og empiriske nedslag. Tilhør skal forstås 
bredt og kan således både handle om at høre til og måske endda føle sig 
hjemme i et bestemt geografisk område; at føle tilhør til bestemte fælles-
skaber, f.eks. baseret på parametre som etnicitet eller seksualitet eller cen-
treret omkring bestemte praksisser, f.eks. stofbrug; at tilhøre en bestemt 
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uddannelsesmæssig gruppe osv. (se f.eks. Thomson 2007). Udfordringer 
kan være personlige udfordringer som f.eks. ensomhed, angst, tempe-
rament og konflikter med omgivelserne. Men en af antologiens centrale 
pointer er også, at mange af de udfordringer, unge møder, handler om 
helt hverdagslige spørgsmål, som knytter sig til de sociale kontekster, de 
unge indgår i (se også Sørensen et al. 2011). Som flere af kapitlerne i bogen 
viser, kan dette handle om udfordringer i forhold til at høre til og føle, at 
man passer ind i bestemte fællesskaber, eller udfordringer knyttet til at 
udvikle og håndtere en nogle gange udfordret eller udfordrende identi-
tet. På den måde er det analytiske fokus på tilhør og udfordringer også i 
mange af kapitlerne to sider af samme sag, og ved at kaste lys over dette er 
det vores håb at bidrage til at bløde skellet mellem ‘normale’ og ‘sårbare’ 
unge op ved at vise kompleksiteten i alle unges hverdagsliv.
 Danske unge er ikke blot genstand for mediemæssig opmærksom-
hed, men også omdrejningspunktet for en række undersøgelser, her-
under store tværsnits- og forløbsundersøgelser, som giver detaljeret og 
nuanceret viden om unge i dag. Uden at det følgende på nogen måde er 
en udtømmende oversigt, kan denne forskning groft sagt deles op i en 
trivsels-orienteret gren og en mere hverdagslivs-orienteret gren. Hvad 
angår den trivsels-orienterede gren, er der tale om en trivsel i bred for-
stand. Emnemæssigt favner dette både over børn og unges sundhed, jf. de 
såkaldte Skolebørnsundersøgelser (se Rasmussen & Due 2010 for seneste 
rapport), og f.eks. materiel velfærd og sociale relationer (se Ottosen et al. 
2014). Mens denne forskningsgren ofte er baseret på store kvantitative 
undersøgelser, er der også inden for denne gren kvalitative studier af 
unges trivsel eller mangel på samme. Som eksempel på dette kan nævnes 
Sørensen og kollegers afdækning af, hvad der gør det ‘svært at være ung’ 
(Sørensen et al. 2011), baseret på kvalitative interviews (denne under-
søgelse har dog også et kvantitativt ben, se Nielsen et al. 2010). Inden 
for den hverdagslivsorienterede gren af forskningslitteraturen finder vi 
en række studier, som sætter unges hverdag og livsvilkår under luppen, 
både i bred forstand (se f.eks. Kofod og Nielsen 2005; Illeris et al. 2009; 
Ottosen 2012), men også med fokus på mere specifikke aspekter af dette 
hverdagsliv som f.eks. ensomhed (Pedersen 2014), rusmidler (Pedersen & 
Kolind 2010) eller unge bosiddende i landdistrikter og udkantsområder 
(Faber et al. 2014; Sørensen et al. 2014). Generelt finder vi inden for den 
hverdagslivsorienterede gren mange kvalitative studier, hvor de unge selv 
kommer til orde, men nogle af disse studier kombinerer også de kvali-
tative data med kvantitative data fra f.eks. spørgeskemaundersøgelser til 
at belyse de valgte problemstillinger.
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INtrodUktIoN

 Tematisk set favner nærværende antologi kapitler fra begge forsk-
ningsgrene, og empirisk set er den baseret på såvel kvantitative tvær-
snitsundersøgelser, som er kombineret med registerdata, og kvalitative 
analyser af såvel individuelle interviews, fokusgruppe-interviews og 
feltobservationer. De enkelte kapitler er bygget op omkring enten kvali-
tative eller kvantitative data, men i nogle af kapitlerne kan de kvalitative 
analyser være betinget af de kvantitative analyser og omvendt. F.eks. kan 
informanterne i kvalitative undersøgelser være udvalgt på baggrund af 
karakteristika i en større tværsnitsundersøgelse (se f.eks. kapitel 3 og 5), 
eller et særlig udviklet spørgeskema kan delvist være baseret på kvalita-
tive interviews og behandleres praktiske erfaring med unge med særlige 
sociale udfordringer (f.eks. udviklingen af UngMap i kapitel 1 og 2). Det 
anvendte datamateriale er forankret på Center for Rusmiddelforskning, 
Aarhus Universitet, hvor også alle forfatterne er eller tidligere har været 
ansat. I antologien er rusmidler og rusmiddelbrug imidlertid ikke det 
centrale omdrejningspunkt (f.eks. hvem bruger hvilke stoffer, omfang 
og hyppighed af brug, specifikke stofbrugs-praksisser osv.). I nogle af 
kapitlerne er rusmidlerne slet ikke til stede, mens de i andre er et element, 
der former noget andet, f.eks. psykisk trivsel og udsathed (f.eks. kapitel 1 
og 10), venne-relationer (kapitel 6) eller fest-praksisser og sociale grup-
peringer (kapitel 7).

Unge og ungdom i denne antologi
Som det vil blive klart, når man giver sig i kast med de enkelte kapitler, 
bygger antologien på en bred definition af ‘unge’. Mens hovedparten af 
de unge i de empiriske studier, som analyserne er baseret på, er mellem 
15 og 25 år, indbefatter et enkelt kapitel deltagere op i starten af 30’erne. 
Med dette brede aldersspænd er det indlysende, at ‘unge’ er en heterogen 
gruppe. Vi ønsker imidlertid ikke at definere unge ud fra en fast alders-
gruppe eller ungdom som en entydig fase med klare grænser til på den 
ene side barndom og på den anden side voksenliv. Sådanne inddelinger 
ender ofte med at være alt for rigide og overser, at disse definitioner 
ofte er kontekstbestemte. Det kan for eksempel være sådan, at man i 
ét system (det politiske system) er for ung til at stemme, når man er 17 
år, mens man i et andet (det strafferetslige system) er gammel nok til at 
blive straffet. Endelig er det at være ung også nogle gange et spørgsmål 
om at føle sig ung eller agere ‘ungt’ (Bennett 2007).
 Den brede definition af unge afspejler det faktum, at ungdom som 
livsfase i dag er langt mere udstrakt, end det var tilfældet tidligere (Fur-




