
Ingeborg Rossow, NOVA
24. oktober 2002

Noen foreløpige resultater fra ”Ung i Norge 2002”:

”Ung i Norge 2002” er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i februar 2002 blant et
nasjonalt representativt utvalg på 12000 elever i ungdomsskoler og videregående skoler. Det var svært
høy deltakelse i undersøkelsen, i alt 92% av bruttoutvalget svarte på spørreskjemaet (93% av
ungdomsskoleelevene og 91% av elever i videregående skole).
Følgende beregninger er gjort på den delen av datasettet fra ”Ung i Norge 2002” som omfatter ungdom
under 18 år. Det må tas forbehold om at den endelige kvalitetssikringen av datafilen ennå ikke er ferdig,
og at endelige tall derfor kan avvike noe fra tallene som presenteres her. Jeg antar at et slikt evt. avvik vil
være ganske lite.

Som ledd i en stor nasjonal kartlegging av pengespill og pengespillproblemer i den norske
befolkningen ble elevene i Ung i Norge 2002 blant annet stilt følgende spørsmål om spill på
gevinstautomater (spilleautomater med pengepremie):

•  Omtrent hvor mange ganger i løpet av det siste året har du satset penger på spilleautomat
(med pengepremie)?  Svaralternativ:  Flere ganger i uka, 1 gang i uka, flere ganger i måneden,
sjeldnere enn 1 gang per måned, og har ikke spilt siste år.

•  Tenk tilbake på siste uke, siste 7 dager. Hvor mange ganger har du spilt på spille automat (med
pengepremie)?  Instruksjon: Skriv tallet. Skriv 0 dersom du ikke har gjort det siste uke.

•  Tenk tilbake på siste uke, siste 7 dager. Omtrent hvor mye penger tror du at du brukte på
spilleautomat (med pengepremie)? Instruksjon: Skriv beløpet. Skriv 0 dersom du ikke har
brukt noe.

I tillegg har jeg tatt med fordelinger på et spørsmål om maksimalinnsats på pengespill, dette gjelder altså
alle typer av pengespill, og summen kan også representere samlet innsats på flere typer av spill i løpet av
en dag.
•  Omtrent hvor mye penger er det meste du har satset i pengespill på en dag?  Svaralternativ:

Mer enn 100 kr., 500 – 1000 kr., 100 – 500 kr., 20-100 kr., mindre enn 20 kr.,  har aldri satset
penger.

Svarfordelingene viser at mer enn halvparten (57%) av ungdommene under 18 år, oppgir å ha spilt
på gevinstautomat i løpet av siste år. En liten andel (7%) oppgir å ha spilt på gevinstautomater flere
ganger i uka siste år, og drøyt 13% har spilt en eller flere ganger i uka siste år. Andelen elever
under 18 år som oppgir å ha spilt på gevinstautomat en eller flere ganger i løpet av siste uke (de
siste 7 dagene før undersøkelsen), var 18%. Gjennomsnittlig forbruk på gevinstautomat siste 7
dager var på 16 kroner for alle ungdommer under 18 år, og på 70 kroner for de under 18 år som
hadde spilt på gevinstautomat siste uke.

Fordelingene viser videre at spill på gevinstautomater er vesentlig mer utbredt og hyppigere blant
gutter enn blant jenter (kfr tabellene), det å spille relativt hyppig (en gang i uka eller oftere) er mer



utbredt blant 16-17åringer enn blant de yngre tenåringene (13-14åringer). Gutter bruker også i
gjennomsnitt vesentlig mer penger per uke på gevinstautomater enn jenter, noe som i hovedsak
skyldes at gutter spiller oftere enn jenter. Tilsvarende er gjennomsnittsforbruket på
pengeautomater noe høyere blant 16-17åringer enn blant 13-14åringer.

Mer enn fire av fem ungdommer under 18 år har satset penger på pengespill noen gang, men en tredjedel
av de som har satset penger, har aldri satset mer enn 20 kroner, og i alt tre fjerdedeler av de som har satset
penger, har aldri satset mer enn 100 kroner. Om lag hver 20. ungdom under 18 år (som noen gang har
satset penger på pengespill) har satset mer enn 500 kroner på det meste.  Også når det gjelder
maksimumsinnsats, er høye beløp vesentlig mer utbredt blant gutter enn blant jenter, og mer utbredt blant
16-17åringer enn blant 13-14åringer (se tabellene nedenfor).

Tabeller:

Tabell 1. Fordeling av hvor ofte elevene oppgir å ha spilt på gevinstautomat siste år
etter alder

spilleautomat (med pengpremie) * hvor gammel er du Crosstabulation

52 117 133 152 178 632

3,4% 6,4% 7,1% 8,3% 8,9% 7,0%

83 104 120 148 165 620

5,4% 5,7% 6,4% 8,1% 8,3% 6,8%

93 144 155 142 182 716

6,1% 7,8% 8,3% 7,8% 9,1% 7,9%

552 635 664 647 692 3190

36,2% 34,5% 35,6% 35,5% 34,7% 35,2%

5 746 838 794 734 780 3897

100,0% 48,9% 45,6% 42,6% 40,3% 39,1% 43,0%

5 1526 1838 1866 1823 1997 9055

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du

Flere ganger i uka

1 gang i uka

Flere ganger i måneden

Sjeldnere enn 1 gang
per måned

Har ikke spilt siste år

spilleautomat
(med
pengpremie)

Total

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år
hvor gammel er du

Total

Tabell 2. Fordeling av hvor ofte elevene oppgir å ha spilt på gevinstautomat siste år
etter  kjønn

spilleautomat (med pengpremie) * er du gutt eller jente Crosstabulation

549 69 618

12,5% 1,6% 7,0%

479 102 581

10,9% 2,3% 6,6%

541 143 684

12,3% 3,3% 7,8%

1621 1492 3113

36,8% 34,0% 35,4%

1217 2588 3805

27,6% 58,9% 43,2%

4407 4394 8801

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente

Flere ganger i uka

1 gang i uka

Flere ganger i måneden

Sjeldnere enn 1 gang
per måned

Har ikke spilt siste år

spilleautomat
(med
pengpremie)

Total

Gutt Jente
er du gutt eller jente

Total



Tabell 3. Fordeling av andel av elevene som oppgir å ha spilt på gevinstautomat siste 7
dager  etter alder

Spilt på gevinstautomat siste uke * hvor gammel er du Crosstabulation

4 1247 1481 1531 1410 1552 7225

100,0% 86,1% 82,4% 82,5% 78,9% 78,7% 81,5%

202 317 325 376 419 1639

13,9% 17,6% 17,5% 21,1% 21,3% 18,5%

4 1449 1798 1856 1786 1971 8864

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du

Nei

Ja

Spilt på gevinstautomat
siste uke

Total

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år
hvor gammel er du

Total

Tabell 4. Fordeling av andel av elevene som oppgir å ha spilt på gevinstautomat siste 7
dager etter kjønn

Spilt på gevinstautomat siste uke * er du gutt eller jente Crosstabulation

2976 4090 7066

69,8% 93,5% 81,8%

1286 282 1568

30,2% 6,5% 18,2%

4262 4372 8634

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente

Nei

Ja

Spilt på gevinstautomat
siste uke

Total

Gutt Jente
er du gutt eller jente

Total



Tabell 5. Kategorier av oppgitt maksimumsinnsats i pengespill noen gang. Fordeling
etter alder

omtrent hvor mye penger er det meste du har satset i pengespill på en dag? * hvor gammel er du Crosstabulation

10 30 41 54 50 185

,6% 1,6% 2,2% 2,9% 2,5% 2,0%

17 35 53 67 91 263

1,1% 1,9% 2,8% 3,7% 4,5% 2,9%

115 214 253 274 383 1239

7,4% 11,4% 13,4% 14,9% 19,0% 13,5%

502 680 738 703 761 3384

32,3% 36,3% 39,1% 38,3% 37,8% 36,9%

1 585 567 498 471 460 2582

25,0% 37,6% 30,2% 26,4% 25,7% 22,8% 28,2%

3 326 349 306 265 269 1518

75,0% 21,0% 18,6% 16,2% 14,4% 13,4% 16,6%

4 1555 1875 1889 1834 2014 9171

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du
Count
% within hvor
gammel er du

Mer enn 1000 kr

500-1000 kr

100-500 kr

20-100 kr

Mindre enn 20 kr

Har aldri satset penger

omtrent hvor mye
penger er det meste
du har satset i
pengespill på en dag?

Total

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år
hvor gammel er du

Total

Tabell 5. Kategorier av oppgitt maksimumsinnsats i pengespill noen gang. Fordeling
etter kjønn

omtrent hvor mye penger er det meste du har satset i pengespill på en dag? * er du gutt eller jente
Crosstabulation

167 11 178

3,7% ,2% 2,0%

223 23 246

5,0% ,5% 2,8%

1021 179 1200

22,9% 4,0% 13,5%

1853 1437 3290

41,5% 32,3% 36,9%

874 1647 2521

19,6% 37,0% 28,3%

329 1152 1481

7,4% 25,9% 16,6%

4467 4449 8916

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente
Count
% within er du
gutt eller jente

Mer enn 1000 kr

500-1000 kr

100-500 kr

20-100 kr

Mindre enn 20 kr

Har aldri satset penger

omtrent hvor mye
penger er det meste
du har satset i
pengespill på en dag?

Total

Gutt Jente
er du gutt eller jente

Total



Gjennomsnittsbeløp brukt på gevinstautomat siste uke – alle under 18 år:
Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)  * er du gutt eller

jente

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)

29,4622 4098 242,65729
3,9901 4242 79,54516

16,5062 8340 179,74843

er du gutt eller jente
Gutt
Jente
Total

Mean N Std. Deviation

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)  * hvor gammel
er du

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)

,0000 4 ,00000
16,6821 1378 297,49684
16,9901 1712 174,75674
17,3217 1806 178,76055
13,4676 1745 82,72793
18,4158 1917 119,39584
16,6038 8562 177,94480

hvor gammel er du
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
Total

Mean N Std. Deviation

Gjennomsnittsbeløp brukt på gevinstautomat siste uke – alle under 18 år
som har spilt på gevinstautomat siste uke:

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)  * er du gutt eller
jente

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)

72,9801 1209 282,32481
57,0448 268 311,67725
70,0887 1477 287,82808

er du gutt eller jente
Gutt
Jente
Total

Mean N Std. Deviation

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)  * hvor gammel
er du

Antall kr. Spilleautomat (med pengepremie)

34,8525 183 157,44762
68,7671 292 324,08456
94,5112 313 421,03596
56,9722 360 164,46350
77,7487 398 241,25434
69,5304 1546 282,95794

hvor gammel er du
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
Total

Mean N Std. Deviation

Merknader:  Det er noen få elever som er 12 år på undersøkelsestidspunktet, hvilket betyr at de
har begynt ett år for tidlig på skolen. Disse er svært få og ikke representative for 12-åringer. Man



kan derfor se bort fra observasjonene for denne lille gruppen i tabellene som viser
aldersfordelinger.  Når man sammenlikner antall elever totalt i de ulike tabellene, vil man se at
dette varierer noe. Det skyldes at elever som ikke har svart på et enkelt spørsmål (f eks kjønn eller
hvor mange ganger man har spilt på pengeautomat siste uke), ikke inngår i tabellen. Generelt har
elevene vært flinke til å besvare alle eller de aller fleste spørsmålene, men det er altså noen som
har hoppet over enkelte eller flere spørsmål.


