
Problematisk brug af rusmidler 
blandt unge hænger sammen med 
bestemte former for impulsivitet
Hvordan bliver vi bedre til at forebygge, at unge får problemer med rusmidler eller andre potentielt 
afhængighedsskabende aktiviteter, såsom et stort forbrug af internet gaming eller pornografi?  
Én metode er at blive klogere på, hvilke unge vi skal være særligt opmærksomme på. Hos Center for 
Rusmiddelforskning er vi i gang med en undersøgelse, hvis foreløbige resultater peger på, at det er en 
god idé at have fokus på unge, der udviser bestemte former for impulsiv adfærd.
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Danske unge har Europarekord i at drikke sig fulde og 

nordisk rekord i cannabisbrug (1). Selvom langt de fle-

ste unge naturligt reducerer deres brug af rusmidler, i 

takt med at de bliver ældre, er et stort forbrug, mens 

de er unge, noget, der skal tages alvorligt. Udover at 

det selvfølgelig er alvorligt for den lille gruppe af unge, 

som udvikler et behandlingskrævende misbrug, er der 

også gode grunde til at interessere sig for den større 

gruppe af unge, hvor et aktuelt storbrug påvirker den 

unges muligheder negativt - her og nu eller på læn-

gere sigt. Herunder negative effekter på den unges 

uddannelse eller arbejde (fx i form af øget fravær, 

bortvisning pga. hash, mindre fokus på skolearbejde 

eller dårligere muligheder for at koncentrere sig og 

lære nyt); på den unges sociale relationer (fx at man 

under beruselse kommer i konflikt eller slagsmål med 

venner eller har seksuelt samvær med nogen, man 

bagefter fortryder); samt af den simple grund, at man 

øger risikoen for uheld og skader under beruselse (fx 

cykeluheld, spirituskørsel, faldulykker eller drukne-

ulykker). Endelig er hjernen i de unge år i gang med 

en kritisk udvikling, som kan blive negativt påvirket 
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af et stort forbrug af rusmidler. Fx er den yderste og forreste 

del af hjernen (præfrontal cortex), som bl.a. hjælper os med 

at stoppe op og overveje situationen, inden vi handler, først 

færdigudviklet i midten af 20’erne. 

 
Stort forbrug af fx gaming og pornografi  
kan også have negative konsekvenser
Ligesom med rusmidler er der nogle unge, som oplever 

problemer med at kontrollere andre former for aktiviteter, 

såsom gaming og pengespil. I kølvandet på at ludomani i 

2013 blev klassificeret som en adfærdsmæssig afhængig-

hed i den amerikanske diagnosemanual, DSM-5, har der 

været øget fokus på, om andre former for adfærd og akti-

vitet bør kunne klassificeres som en afhængighed, eksem-

pelvis ukontrolleret brug af internet-gaming (2), pornografi 

(3) og overspisning (på engelsk: binge eating) (4). I den 

nye udgave af den europæiske diagnose-manual, ICD-11, 

som udkom i 2018, er det for første gang blevet muligt at 

diagnosticere overdreven og ukontrolleret gaming som 

en adfærdsmæssig afhængighed. Denne bevægelse hen 

imod diagnosticering af overdreven og ukontrolleret brug af 

aktivitetsformer har udløst en del relevant kritik, fx i forhold 

til risikoen for, at vi overdiagnosticerer og sygeliggør selve 

det at have stærk lyst til noget (5), samt risikoen for, at vi 

opfinder nye diagnoser uden tilstrækkelig forskningsmæs-

sigt belæg (6). På den anden side kan der være en pointe i, 

at brug af fx gaming og pornografi for nogle unge udvikler 

sig til et problematisk brug, som påvirker den unges liv 

negativt. Fx kan overdreven brug af internet-gaming få 

negative konsekvenser for de unges uddannelse eller 

nære relationer, hvis de bruger så meget tid på at game, at 

det går ud over andre vigtige ting i deres liv, og de trods 

forsøg på at skære ned ikke er i stand til det. 

Ligesom med alkohol har danske unge 
Europarekord i brug af internet-ga-
ming(1), og har også et stort brug af 
pornografi(7). Der er således grund til 
at interessere sig for, hvilke unge vi 
skal være særlig opmærksomme på 
ift. risikoen for at udvikle problema-
tisk brug af både rusmidler og aktivi-
tetsformer som fx internet-gaming.

Impulsivitet som en risikofaktor?

Én af de psykologiske faktorer, som vi ved øger risikoen 

for, at man udvikler misbrug af rusmidler og/eller penge-

spil, er et højt niveau af impulsivitet (målt via spørgeskema 

eller computerbaserede opgaver) (8, 9). Samtidig kan et 

langvarigt misbrug af rusmidler være med til at gøre os 

mere impulsive, så det kan være vanskeligt at afgøre, hvad 

der kom først. Impulsivitet defineres ofte som en ”tendens 

til at handle og træffe beslutninger hurtigt og uovervejet 

på trods af negative konsekvenser”. Men der er voksende 

enighed om, at impulsivitet bedst forstås som bestående af 

forskellige delkomponenter (10, 11). En af de fremtræden-

de teoretiske modeller er den såkaldte UPPS-P Impulsive 

Behavior Scale (12), som netop tager højde for, at impulsivi-

tet består af flere komponenter. Ifølge modellen er der fem 

måder, vi kan være impulsive på:

• Tendens til at handle overilet i intense negative følel-

sesmæssige tilstande, fx når man er meget vred eller 

ked af det.

• Problemer med at planlægge og tænke ting igennem, 

inden man handler, fx tendens til at handle, inden man 

har overvejet, hvad konsekvenserne kan være.

• Problemer med at færdiggøre ting, fx fordi de er kede-

lige eller svære.

• Tendens til at være sensationssøgende, fx opsøge 

spænding og nye ting.

• Tendens til at handle overilet i intense positive følel-

sesmæssige tilstande, fx når man er meget glad eller 

begejstret.

De fem impulsivitetstræk kan måles med et spørgeskema 

med 59 spørgsmål. Spørgeskemaet er blevet anvendt i 

mange forskellige befolkningsgrupper og har vist sig stabilt 

at kunne adskille forskellige former for impulsiv adfærd 

på tværs af grupper og kulturer (13). Der er bl.a. en række 

studier, der peger på, at unge, som har en tendens til at 

handle overilet i intense negative/positive følelsesmæs-

sige tilstande, i højere grad har problemer med rusmidler. 

Der er kun lavet ganske få undersøgelser af modellen ift. 

problematisk brug af internet-gaming og pornografi, så der 

mangler undersøgelser på det område.

Vores danske undersøgelse af  
impulsivitet og problematisk brug
På baggrund af vores viden om de fem impulsivitetstræk 

var formålet med vores studie at undersøge, om nogle 

bestemte måder at være impulsiv på hænger sammen 

med en bred vifte af problematisk brug, inklusiv rusmidler 

(alkohol, cannabis og andre illegale stoffer) og aktivitetsfor-

mer (internet-gaming, pornografi og overspisning) blandt 

danske unge. Det er første gang, at man har undersøgt, om 

impulsivitet hænger sammen med så mange forskellige for-

mer for problematisk brug i den samme gruppe af unge, og 

første gang, at man har undersøgt de fem impulsivitetstræk 

blandt danske unge.

I alt deltog 109 danske unge (15-26 år; 69 % mænd) med 

et varierende brug af rusmidler. De unge havde tidlige-

re deltaget i en national spørgeskemaundersøgelse af 
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rusmiddelbrug blandt unge og blev på baggrund 

heraf inviteret til at deltage i vores undersøgelse. Det 

gjorde vi for at sikre, at vi fik et bredt forbrugsmønster 

repræsenteret i undersøgelsen. De unge udfyldte 

en række spørgeskemaer, for at vi kunne undersøge 

eventuelle sammenhænge mellem impulsivitetstræk 

og problematisk brug. Vi målte forskellige måder at 

være impulsiv på ved hjælp af UPPS-P-spørgeskema-

et (beskrevet ovenfor). 

I stedet for at måle, hvor meget de unge fx bruger 

cannabis eller pornografi, ville vi måle, i hvor høj 

grad de oplever problemer i forbindelse med deres 

brug. Fx om de har oplevet, at det har haft negative 

konsekvenser for andre vigtige ting i deres liv såsom 

uddannelse og vennerA. 

Resultater fra vores danske undersøgelse
Selvom om UPPS-P modellen skelner mellem fem 

former for impulsivitet, var det i vores data svært at 

adskille de to former, som handler om en tendens til 

at handle overilet, når man er stærkt påvirket af enten 

negative eller positive følelser. Vi valgte derfor at slå 

de to træk sammen til ét:

• Tendens til at handle overilet, når man er stækt 

følelsesmæssigt påvirketB.

Resultaterne pegede på, at øgede niveauer af særligt 

to former for impulsivitet hænger sammen med 

problematisk brug af alkohol, cannabis, andre illegale 

stoffer, pornografi og overspisning blandt unge:

• Problemer med at færdiggøre ting, fx fordi de er 

kedelige eller svære.

• Tendens til at handle overilet, når man er stærkt 

følelsesmæssigt påvirket, fx når man er vred eller 

begejstret.

Mere specifikt fandt vi (efter vi havde taget højde for 

deltagernes køn, alder, uddannelsesniveau og de an-

dre impulsivitetstræk) statistisk signifikante sammen-

hænge mellem: 

• Problemer med at færdiggøre ting og problema-

tisk brug af alkohol, illegale stoffer (andre end 

cannabis), pornografi samt overspisning

• En tendens til at handle overilet, når man er 

stærkt følelsesmæssigt påvirket og problematisk 

brug af cannabis samt overspisning.

• En tendens til at være sensationssøgende og 

problematisk brug af alkohol.

• Omvendt fandt vi ingen sammenhænge mellem 

de undersøgte impulsivitetstræk og problematisk 

brug af internet-gaming. 

Resultaterne i sammenhæng

Resultaterne fra vores undersøgelse peger som sagt 

på, at det især er to impulsivitetstræk, vi skal være 

opmærksomme på blandt unge, da et eller begge træk 

var forbundet med alle former for problematisk brug 

(med undtagelse af internet-gaming).

Det drejer sig om unge, 
som har svært ved at 
færdiggøre de ting, de 
er i gang med, fx fordi 
de oplever tingene som 
kedelige eller svære, samt 
unge med en tendens til 
at handle overilet, når de 
er stærkt følelsesmæssigt 
påvirkede, fx vrede eller 
begejstrede. 
 

Udover at det kan måles med UPPS-P-spørgeskema-

et, så er det også adfærd, som er let at observere fx 

i skolen.

Tidligere studier har også fundet sammenhænge mel-

lem disse to impulsivitetstræk og problematisk brug 

af forskellige rusmidler, og ludomani og overspisning 

er især blevet forbundet med en tendens til, at man 

handler overilet, når man er stærkt følelsesmæssigt 

påvirket (for gennemgang af litteraturen se (14)). Der 

er lavet ganske få undersøgelser ift. problematisk 

brug af pornografi, og det er første gang, det er blevet 

forbundet med problemer med at færdiggøre ting. De 

få studier, der er lavet ift. gaming (15), peger ligesom 

vores data på, at det er nogle andre faktorer end 

impulsivitetstræk, der er involveret i udviklingen af 

problematisk brug.

I forhold til den praktiske anvendelse af resultaterne 

er det vigtigt at have en dialog med unge med et højt 

impulsivitetsniveau om, hvad det betyder for dem 

at være impulsive, og hvad de med fordel kan være 

opmærksomme på. Her skal man huske, at det at 

være impulsiv i nogle situationer kan være adaptivt 

(dvs. en fordel), og i andre situationer kan det være en 

ulempe. Fx kan det være en fordel at være handle-

kraftig og turde tage chancer og prøve noget nyt, når 
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vi skal udvikle ideer eller møde nye mennesker. Men samtidig er 

det vigtigt, at vi som mennesker ikke kun er drevet af, hvad der 

er nyt og spændende, men også færdiggør de ting, vi er i gang 

med (fx i skolen eller på arbejdet), selvom det måske er kedeligt. 

I nogle situationer er det vigtigt, at vi nøje overvejer konsekven-

serne af vores valg og handlinger, fx hvis vi er berusede og gerne 

vil hurtigt hjem og er fristet af at tage bilen eller cyklen. Men i 

andre situationer kan der være brug for, at vi handler hurtigt og 

stoler på vores umiddelbare fornemmelse, fx hvis der er en, der 

har brug for akut hjælp. Det er en balancegang at have denne 

type af dialog med unge omkring deres impulsive træk, hvor man 

anerkender de unges ressourcer og kompetencer ved at have de 

forskellige personlighedstræk, men samtidig hjælper dem med at 

indse, hvornår disse træk kan være problematiske for dem selv 

eller andre.

Fremtidig forskning
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det er de øgede niveauer 

af impulsivitet, som øger risikoen for problematisk brug, eller 

omvendt. Men vi følger gruppen med årlige undersøgelser og 

håber på, at vi på sigt kan kaste lys på, om det er højere grad af 

impulsivitet, som øger risikoen for, at man udvikler et problema-

tisk brug, når eller hvis man begynder at bruge fx alkohol eller 

pornografi. 

Hvis du vil vide mere om studiet
Studiet laves i samarbejde med Dr. Valerie Voon fra Cambridge 

Universitet. Vi har for nylig udgivet resultaterne internationalt, så 

du kan læse mere om dem her: Rømer Thomsen, K., et al.,  

Impulsivity traits and addiction-related behaviors in youth. J 

Behav Addict, 2018. 7(2): p 317-330

(A)  Vi anvendte anerkendte og validerede spørgeskemaer til at måle   
 graden af problematisk brug af: alkohol (Alcohol Use Disorder  
 Identification Test), cannabis (Cannabis Use Disorder Identification 
 Test Revised), andre illegale stoffer (Drug Use Disorder  
 Identification Test), pornografi (Pornography Craving  
 Questionnaire), internet-gaming (Internet Gaming Disorder Scale 
 Short Format) og overspisning (Binge Eating Scale).

(B)  Dette er på linje med andre nye studier, hvor man har observeret   
  det samme og derfor også har kombineret de to træk.
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