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Tenk at det er hele 
28 år siden vi hadde 
kontakt første gang!
Du er en av 12 000 som deltok i første runde av 
Ung i Norge-studien i 1992. Du deltok også i 1994 
og 1999, og nå sist i 2005. Nå har det faktisk gått 
hele 15 år siden sist. 

I studien vår har vi fulgt deg og flere tusen 
andre helt fra dere var i tenårene til dere nå er 
i 40-årene. Ikke verst? Studien er enestående i 
Norge, men også i internasjonal sammenheng har 
den vakt oppsikt. Nå tar vi kontakt igjen.

Alt vi har lært
 Dine svar har gitt verdifulle data om viktige faser av livet. Vi har analysert og skrevet 

artikler og bøker. Vi har holdt foredrag. Svarene dine er brukt i forskning og undervisning, 
og til å utvikle forebyggende tiltak for barn og unge. Fagfolk og politikere har vært
takknemlige for all kunnskapen de har fått. For hvor skadelig er det å bruke mye hasj?  
Hvordan klarer ungdom overgangen til yrkeslivet? Hvor mange strever med usikkerhet 
og ensomhet i Norge? På en rekke områder har vi fått sikrere kunnskap. 

Fortell oss om 40-årene!
 Til høsten skal vi gjennomføre en ny runde med spørreskjemaer. Vi ønsker å få vite mer 

om hverdagen din som 40-åring. Er du i jobb? Trives du? Har du kjæreste eller partner? 
Hva er du opptatt av i denne livsfasen? Hvordan har du taklet koronapandemien og en litt 
annerledes hverdag? 

Kort om deltagelsen
 Om noen uker vil du motta et spørreskjema i din digitale eller fysiske postkasse, eller på 

sms. Vi håper virkelig du blir med denne gangen også. Dess flere som deltar, dess bedre 
data får vi. Fortsatt er undersøkelsen konfidensiell. Dersom du deltar, bli du med i treknin-
gen av kr 50 000.

Nysgjerrig på hva vi fant sist?
 Sammen med invitasjonen til å delta får du en smakebit på noen av resultatene fra studien

så langt. I hvilken aldersfase føler man seg oftest ensom? Hvor mange har faktisk prøvd 
hasj? Hvordan henger kristen tro sammen med sex og samliv? Har flere kvinner enn menn 
vært plaget av psykiske problemer?

Du kan også få mer informasjon om enda flere funn fra Ung i Norge ved å gå inn på 
undersøkelsens nettside: ung-i-norge.no.

Om du ønsker å vite mer kan du kontakte oss på 920 46 108 
eller sende en e-post til unginorge@oslomet.no.

Beste hilsen

Tilmann von Soest Willy Pedersen Aurora Berg
Professor i psykologi Professor i sosiologi Prosjektkoordinator



Noen resultater  
fra Ung i Norge

Ensomhet
Ungdomstiden og ung voksen alder kan være krevende. Båndene til foreldrene løsner,  
og samtidig må vi håndtere nye relasjoner til venner. Mange får kjærester, men ikke alle.  
For noen fører denne tiden til økt følelse av ensomhet. Studier viser at mange studenter 
opplever å være ensomme og isolerte. Hvor mange av dere har følt på ensomhet?

I Figur 1 ser vi at følelsen av en-
somhet økte fra 13-årsalderen til 
midten av 20-årene. Men så flatet 
kurven ut, og falt i andre halvdel 
av 20-årene. Alt tyder altså på at 
ungdomsårene kan være utfor-
drende. Men utover i 20-årene 
faller ofte livet mer på plass, og vi 
får nye, nære relasjoner, kanskje 
stabile vennskap eller en fast 
partner.  

Er det forskjeller etter kjønn?  
Figur 2 viser at kvinner oftere er mer 
ensomme enn menn. Noe av dette 

skyldes antakelig at menn opplever 
det som vanskeligere å fortelle om 
negative følelser, og da rapporterer 
de kanskje om mindre ensomhet. 

Vi har også undersøkt andre 
faktorer. Betyr det noe at du er 
enebarn? Figur 3 viser at enebarn 
er litt mer ensomme enn andre 
i starten på tenårene, men at 
forskjellene er små når vi nærmer 
oss 20 år. Så øker forskjellene 
igjen i slutten av 20-årene. Da 
blir enebarn mer ensomme enn 
barn med søsken. Våre resultater 

stemmer godt overens med annen 
forskning. Søsken får nok mindre 
kontakt med hverandre i overgan-
gen til voksenlivet, men søsken-
konflikter minsker også over tid, 
og søsken kommer etter hvert 
emosjonelt nærmere hverandre. 

Men det viktigste vi finner er 
at en god del faktisk opplever 
å være ensomme fra slutten av 
tenårene og inn i 20-årene. Vi tror 
nok at det har blitt mer åpenhet 
rundt dette, og her har forskning 
spilt en viktig rolle.    

Figur 1: Utvikling av ensomhet

Figur 2: Utvikling av ensomhet 
blant kvinner og menn
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Figur 3: Utvikling av ensomhet blant 
de som har og ikke har søsken
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Bruk av hasj
Narkotikapolitikken har vært i radikal endring de siste årene. Den såkalte Rusreformkomiteen 
foreslo nylig å avkriminalisere bruken av narkotika. Blant de illegale rusmidlene står hasj i en 
særstilling, med klart flest brukere. Dere husker kanskje at vi, hver gang vi har vært i kon-
takt med dere, har spurt om dere har brukt hasj.

I Figur 4 vil dere se at dette over 
tid summerer seg til drøyt én av 
tre. Det er altså temmelig mange av 
dere som minst en gang har brukt 
hasj. Vi ser at de første prøvde hasj 
ved inngangen til tenårene, så blir 
kurven markert brattere mot slut-
ten av tenårene og inn i tjueårene, 
og deretter flater den ut. 

I Figur 5 ser vi nærmere på 
hvor mange som har brukt hasj 
siste år. Vi ser mønsteret enda 
tydeligere her: Toppen av kurven 

finner vi i alderen 18–24 år. Ved 
rundt 30 år faller kurven markert. 
Det er langt mindre vanlig å bruke 
hasj når du har passert 30 år. 
Det store flertallet har bare brukt 
stoffet noen få ganger. 

I Figur 6 ser vi hvor mange som 
har brukt hasj 10 ganger eller mer 
siste året. Vi ser at aldersfordelin-
gen er omtrent den samme som i 
forrige figur, men at andelen som 
bruker hasj er mye lavere. Toppen 
når vi også her ved starten av 

20-årene. Men merk at det bare 
er drøyt 3 % dette gjelder. Det er 
altså nokså mange som prøver og 
eksperimenterer med hasj, men 
bare en liten minoritet utvikler 
mer omfattende bruk. Dette er et 
av temaene vi har skrevet mye 
om, og både fagfolk og politikere 
har vært svært interessert i hva 
vi har funnet. Våre funn spiller 
inn i det arbeidet som nå pågår 
fra politikernes side for å utforme 
narkotikapolitikken i Norge.   

Figur 4: Prosentandel som har brukt hasj i løpet av livet

Figur 5: Prosentandel som har 
brukt hasj det siste året
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Figur 6: Prosentandel som har brukt 
hasj mer enn 10 ganger det siste året
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Kristendom, sex og samliv
Kristen tro har tradisjonelt spilt en stor rolle for når og hvordan unge mennesker lever ut 
sin seksualitet. Hva med de av dere som ser seg selv som kristne i vår studie? Vi stilte flere 
spørsmål om dette – både om dere tror på Gud, og om dere deltar i gudstjenester. Vi delte 
dere opp i fire grupper: halvparten av dere hadde ikke noe kristent engasjement, resten 
fordelte seg jevnt oppover langs kurven, og 7 % var det vi kalte «aktive kristne». 

I Figur 7 viser vi hvor mange av 
dere som hadde klint med noen 
ved 15-års alderen, som hadde 
hatt samleie før dere var 16 år, og 
som ennå ikke hadde hatt samleie 
ved fylte 21 år, etter grad av 
kristent engasjement. Det er store 
forskjeller her. Det var fire ganger 
så mange aktive kristne som ikke 
hadde hatt samleie da de var 21 
år, men samtidig mange flere blant 
dem uten kristent engasjement 

som var tidlig ute – både med å 
kline og å ha samleie. Funnene 
tyder altså på at normer knyttet 
til det å være kristen spiller en 
nokså stor rolle blant deltakerne i 
denne studien. De fleste av dere 
er født på 1970-tallet, og da var 
det fortsatt få muslimske ungdom-
mer i Norge. I dag er det mange 
flere, og fra andre studier vet vi 
at denne gruppa påvirkes særlig 
sterkt av sin religion.

Figur 7: Religiøst engasjement og seksuelle erfaringer
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Kjønnsforskjeller i psykiske helseplager
I lang tid har vi visst at omtrent dobbelt så mange voksne kvinner som menn er plaget  
av depresjon, men da Ung i Norge ble satt i gang, visste vi lite om hvorfor og når disse 
kjønnsforskjellene oppstår. Ung i Norge var en av de første studiene som kunne vise til  
kunnskap om dette. 

I Figur 8 viser vi at gutter og jenter 
i snitt har omtrent like mye psykis-
ke plager tidlig i ungdomsårene. 
For gutter forblir nivået stabilt 
gjennom hele ungdomstiden og 
ung voksen alder – fra 13 år til  
31 år. Bildet er derimot helt  
annerledes for jentene: Vi ser en  
betydelig økning i psykiske plager 
fra 13 år til omtrent 18-årsalderen, 
og en nedgang igjen i 20-årene. 

Så hva kan årsaken være til 
økte forskjeller gjennom ung-

domsårene? Vi fant at jenter 
ble mer misfornøyd med eget 
utseende, og at dette fører til 
flere bekymringer for mange 
jenter. Jenter som kom tidlig inn i 
puberteten hadde også en større 
sannsynlighet for å få psykiske 
problemer.  

I 20-årene faller mye på plass 
i folks liv, og vi ser at psykiske 
plager blant kvinner går markert 
ned. Men hvordan er situasjonen 
nå når dere har kommet inn i 

40-årene? Har bildet for menn 
endret seg like lite som det 
gjorde gjennom ungdomsårene 
og ung voksen alder? Og hva med 
kvinnenes psykiske plager, har 
nedgangen gjennom 20-årene 
holdt seg stabil, eller har plagene 
økt på nytt? Dette er noe av det 
vi håper å finne svaret på når vi 
gjennomfører en ny runde av  
Ung i Norge i høst. 

Figur 8: Kjønnsforskjeller i psykiske plager
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