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1 Om innbyggerundersøkelsen 

Innbyggerundersøkelsen er en måling av hvordan innbyggerne i Norge vurderer offentlige 

tjenester, tillit til politikere, samt vurdering og tillit til forvaltningen og myndighetene som 

helhet. Utover dette måler undersøkelsen også blant annet hvor tilfredse innbyggerne er 

med sin tilværelse, og hvordan de opplever at det er å bo i Norge og i kommunen sin. Denne 

undersøkelsen gjennomføres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 

annethvert år, og ble for første gang gjennomført i 2010. I 2021 har den blitt gjennomført for 

sjette gang. 

Formålet med undersøkelsen er å bidra til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget knyttet til 

status og forbedringsbehov innenfor statlig styring, organisering, ledelse og kompetanse. 

Resultatene kan brukes av departementer, direktorater, kommuner og virksomheter, men 

også fungere som et bidrag til forskning, og som grunnlag for utvikling av forvaltningen som 

helhet. Ved å synliggjøre forbedringspunkter kan resultatene dessuten være et viktig 

grunnlag for utforming av ny politikk. I tillegg fungerer innbyggerundersøkelsen som en 

temperaturmåling av innbyggernes oppfatning av det offentlige og av politisk ledelse, og 

bidrar til å ivareta en prioritering av de som det offentlige er til for: innbyggerne selv. Slik 

bidrar innbyggerundersøkelsen også til en bredere debatt om hvordan det offentlige er, og 

hvordan Norge er som land å leve i.   

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen har tidligere blitt sammenstilt i rapporter som er å 

finne på DFØ sine nettsider. I år samles tall, tekst og figurer på en egen nettside i stedet for i 

en statisk rapport. Dette gjør at fremstillingen blir mer dynamisk, brukervennlig og 

tilgjengelig for de som ønsker å få innsikt i hva innbyggerne mener om Norge.   

I dette dokumentet presenterer vi mer metodisk informasjon om innbyggerundersøkelsen, 

hvordan data har blitt samlet inn, og hvordan utvalget er satt sammen. I tillegg informerer vi 

om betydningen av skalaendring, hvordan vi presenterer og tolker resultatene, samt et lite 

avsnitt om korona-pandemiens betydning for undersøkelsen. 

1.1 Utsendelse av undersøkelsen og svarprosent 

I år, som i 2017 og 2019, er det Kantar (tidligere TNS Gallup) som har stått for 

datainnsamlingen. Innbyggerundersøkelsen ble i mai 2021 sendt ut til et forhåndsstratifisert, 

tilfeldig utvalg av Norges befolkning. Utvalget blir trukket fra Folkeregisteret og omfatter 40 

000 personer over 18 år. Det ble trukket respondenter for hvert kjønn i fem aldersgrupper i 

hvert fylke. Erfaring viser at aldersgruppen 18-34 år er mindre tilbøyelige til å svare på 

spørreundersøkelser. Forhåndsstratifiseringen, altså oppdeling av befolkningen i grupper før 

utsendelsen, gjøres for å sikre et mer representativt utvalg. Dette ble gjort på bakgrunn av 

informasjon om geografisk tilhørighet, kjønn og alder. 

Alle personer over 70 år i utvalget, pluss de som har reservert seg mot digital utsending, ble 

lagt til i det analoge utvalget. Resten fikk tilsendt invitasjon per e-post. Av de totalt 40 000 
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utsendte invitasjonene ble 32 230 sendt digitalt og 7 770 sendt analogt. De fleste 

respondentene har fylt ut spørreskjema digitalt. Mottakere av spørreskjema på papir fikk 

muligheten til å svare på undersøkelsen digitalt.  

Totalt har innbyggerundersøkelsen i 2021 en svarprosent på ca. 25. Dette er en klart høyere 

svarprosent enn i 2017 og 2019.  

2010 2013 2015 2017 2019 2021 

43 41 41 20 18,5 25 

 

Totalt er det 9 535 respondenter som har fullført absolutt alle delene av undersøkelsen. For å 

sikre svar fra de som for eksempel ikke har fullført delen om egen bakgrunn har også noen 

hundre flere blitt inkludert i det endelige utvalget. Da utgjør det totale antallet respondenter 

9 913 respondenter til slutt, hvorav 5 023 har svart på spørsmål om forhold i Norge og 4 889 

har svart på spørsmål om forhold i kommunen. Vi viser til Kantar sin frafallsrapport for videre 

omtale av frafall, svarprosent og innsamlingsmetode. Den vil gjøres tilgjengelig på 

undersøkelsens nettsider.  

1.2 Innbyggerundersøkelsens innhold og tematikk 

Halvparten av utvalget ble tilsendt et skjema med spørsmål om forhold i kommunen, mens 

den andre halvparten ble tilsendt et skjema med spørsmål om forhold i Norge. Denne 

oppdelingen er gjort for å sikre at undersøkelsen ikke ble for lang. Alle spørreskjemaene har 

en felles del om tillit i starten, og en avsluttende del om fremtidsperspektiver samt en egen 

del om bakgrunn som alle respondentene har fått muligheten til å svare på uavhengig av 

type skjema.  

Tidligere ble det sendt ut én innbyggerdel og én brukerdel. I år har DFØ kun sendt ut 

innbyggerdelen. Årsaken til dette er at DFØ vurderer behovet for brukerdelen som dekt av 

virksomheters egne brukerundersøkelser. Disse har vokst i omfang og er ofte mer detaljerte 

enn hva DFØ leverte tidligere.  

De ulike temaene som respondentene til innbyggerundersøkelsen 2021 har besvart spørsmål 

om er blant annet: 

• Sosial tillit  

• Tillit til institusjoner, offentlige ansatte og politikere 

• Vurdering av og erfaring med tilbudet i kommunen 

• Vurdering av og erfaring med statlige, kommunale og fylkeskommunale tjenester 

• Egen evne til å påvirke politikken, og troen på påvirkningskraft gjennom politiske 

systemer 

• Egen deltakelse i politikken og samfunnet for øvrig  

• Hvordan det offentlige lytter til og samarbeider med innbyggerne 



Innbyggerundersøkelsen 2021 Om innbyggerundersøkelsen 

 

4 

• Egen bakgrunn, som utdanning og inntekt 

Årets undersøkelse har blitt sendt ut med noen endringer fra tidligere år. Noen spørsmål er 

nye i 2021, noen er tatt ut av spørreskjemaet, og noen har fått endret formulering av 

kvalitetsmessige årsaker. De aller fleste spørsmålene er likevel likelydende, og derfor mulig å 

sammenligne over tid. Mange spørsmål kan sammenlignes helt tilbake til 

innbyggerundersøkelsen ble avholdt første gang i 2010. Dette gir et godt kunnskapsgrunnlag 

om utvikling i forvaltningen og innbyggernes syn på det offentlige.  

Følgende spørsmål er lagt til i undersøkelsen i år: 

• En rekke spørsmål og påstander om tillit, som er et resultat av et samarbeid DFØ har 

med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Disse 

spørsmålene og påstandene er formulert etter OECD sitt rammeverk om drivere til 

tillit1.  Dette samarbeidet planlegger vi å videreføre 

• Spørsmål om nasjonal/internasjonal og lokal/regional deltagelse 

• Spørsmål om politisk interesse og troen på egne evner til å delta 

• Spørsmål om myndighetenes evne til å håndtere fremtidige utfordringer, for 

eksempel miljø 

• Spørsmål om respondenten har vært påvirket av koronapandemien 

Følgende spørsmål er tatt ut av årets undersøkelse: 

• Vurdering av konkrete statlige nettsider 

• Spørsmål om hvor godt Norge eller kommunen oppfyller forventninger som bosted, 

og hvor nært et ideal respondenten mener Norge eller kommunen er 

• Omsorgsbolig er tatt ut som spesifikk tjeneste til vurdering 

Følgende spørsmål har endret formulering: 

• Spørsmålet om hvor ofte respondenten bruker internett har fått mer nyanserte 

svaralternativer siden 2019 

• Spørsmål om korrupsjon og nepotisme var i 2019 samlet, men er i 2021 delt i to for å 

kunne nyansere 

• Spørsmålet om sosial tillit hadde i 2019 kun to svaralternativer, men i 2021 blir 

respondenten bedt om å rangere på den nye ellevepunktskalaen 

• Svarskalaen for de fleste spørsmålene er endret. Dette kan du lese mer om i del 1.3 i 

dette dokumentet 

Alle utregninger av svar er gjort med vekter for å sikre representativitet og representasjon. 

DFØ og Kantar sin vurdering er derfor at resultatene fra undersøkelsen i stor grad er 

representative, selv om det alltid vil være usikkerhet knyttet til resultatene. Vi rapporterer 

usikkerhet der vi ser på gjennomsnittskårer mellom grupper og over tid slik at det er tydelig 

hva som er mer og mindre sikre resultater.  

 
 

1 https://www.oecd.org/governance/oecd-guidelines-on-measuring-trust-9789264278219-en.htm 

https://www.oecd.org/governance/oecd-guidelines-on-measuring-trust-9789264278219-en.htm
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1.3 Om skalaendring 

I 2021 besluttet DFØ å endre skalaen som innbyggerne gir sine vurderinger på. Tidligere har 

skalaen vært en syvpunktsskala fra -3 til +3, hvor -3 betyr svært dårlig og +3 betyr svært godt. 

I 2021 har denne skalaen blitt endret til en ellevepunktskala fra 0 til 10, hvor 0 betyr svært 

dårlig og 10 betyr svært godt. Årsaken til denne endringen var å tilpasse skalaen til OECD sin 

standard, slik at man kan sikre mulighet for internasjonal sammenligning. I tillegg bidrar den 

nye skalaen til et mer nyansert bilde av innbyggernes vurderinger, og det er den 

dominerende skalaen for spørreundersøkelser internasjonalt. 

DFØ har bedt Kantar om å se nærmere på om skalaendringen kan ha hatt betydning for 

resultatene. Det kommer fram at dersom man ser på gjennomsnittsskårer, etter å ha 

standardisert til en skala fra 0 til 100, er det stort sett lite forskjell mellom resultatene fra 

ulike år. Vi kan ikke utelukke at endringen av svarskala påvirker resultatene og endringer 

over tid. Når det er sagt mener DFØ at endringer over tid i all hovedsak er til å stole på. 

Syvpunktsskalaen omtales som en bipolar skala, mens ellevepunktskalaen omtales som en 

unipolar skala. Litteraturen tilsier at dersom man bruker en bipolar eller unipolar skala med 

benevnelse kun på ytterpunktene, altså på 0 og 10 eller -3 og +3, er det stort sett veldig lite 

forskjell i resultatene. Kantar konkluderer etter en grundig gjennomgang med at endring av 

skala i all hovedsak har hatt liten betydning for resultatene, men det er likevel viktig å ha i 

bakhodet når man tolker årets resultater. Spesielt der man kun ser på prosentfordeling på 

kategoriene negativ, nøytral og positiv, kan ulikheter over tid skyldes skalaendring. Dersom 

man ser på vektet gjennomsnitt, er det jevnt over ganske trygt å sammenligne over tid og på 

tvers av kategorier. 

Noen spørsmål er stilt på en såkalt Likert-skala, som vil si at man forholder seg til fem 

alternativersom indikerer om man er enig eller uenig. Alternativene lyder «litt enig», «enig», 

«litt uenig» osv. Spørsmålene som krever svar på denne typen skala er i 

innbyggerundersøkelsen direkte sammenlignbare over tid så lenge spørsmålsstillingen er 

lik.  

1.4 Tolkning av skårene på skalaen fra 0 til 100 

Tidligere har det vært vanlig å snakke om gjennomsnittskårer på en skala fra 0 til 100. Dette 

er gjort også i år, og det er fra denne skalaen at gjennomsnittskårene blir kalkulert. Årsaken 

til at dette har blitt gjort tidligere er å sikre at man kan sammenligne vurderinger på tvers av 

kategorier, og på tvers av år. I tillegg er det noe mer intuitivt enn å presentere tall på den 

tidligere syvpunktsskalaen. I 2021 er fremstillingen ganske lik ettersom skalaen originalt går 

fra 0 til 10.  

De som svarer «vet ikke» eller «har ingen mening» o.l. tas ikke med i gjennomsnittskåren. 

Dermed er gjennomsnittsskårene tall som viser vurderingen til de som har tatt stilling til 

spørsmålet ved å angi et tall på skalaen. For noen spørsmål kan det hende at det er relativt 

få som har tatt stilling til spørsmålene. I disse tilfellene vil usikkerheten være høy, noe du kan 

se av figurene som presenterer konfidensintervall. I noen tilfeller viser vi kun 
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svarfordelingen, som kun sier noe om den faktiske svarfordelingen i undersøkelsen. DFØ 

tolker skalaen fra 0 til 100 på denne måten: 

• 0-50 poeng: dårlig til nøytralt inntrykk 

• 51-70 poeng: delvis godt inntrykk 

• 71-80 poeng: godt inntrykk 

• 81-100 poeng: svært godt inntrykk 

Som i andre undersøkelser der en bare spør et utvalg og ikke hele populasjonen, er det i 

innbyggerundersøkelsen knyttet usikkerhet til hvorvidt noen av endringene i skår skyldes 

endrete oppfatninger eller tilfeldigheter. For å ta høyde for denne usikkerheten har vi i 

rapporten bare kommentert på utviklinger og forskjeller i skår der 95 % konfidensintervaller 

for de to gjennomsnittsskårene ikke overlapper. Der det er kommentert at det er usikkerhet 

knyttet til endringene betyr det at konfidensintervallene overlapper.  

I figurene viser vi gjennomsnittskåren for de ulike årene. For noen figurer har vi imidlertid 

valgt å ikke legge inn usikkerheten for å forenkle den grafiske fremstillingen. Leseren bes 

derfor være obs på at der endringen fra ett år til et annet fremstilt i en graf er veldig liten så 

kan det være tilfeldigheter som er årsaken heller enn faktiske endringer i oppfatning. En del 

figurer fremstiller usikkerheten som gjør det enkelt å se reelle statistiske forskjeller.  

1.5 Kort om regresjon 

I noen tilfeller har vi undersøkt sammenhengen mellom flere variabler enn det som er mulig 

å fremstille ved å kun vise deskriptive figurer. Da har vi kjørt noen enkle regresjoner for å se 

hvordan de ulike variablene korrelerer, og på denne måten se en større sammenheng i 

dataene. Det vil si at vi har valgt ut en avhengig variabel av interesse, og sett på hvordan en 

eller flere uavhengige variable endrer utfallet. En avhengig variabel kan også kalles en 

responsvariabel eller utfallsvariabel, fordi det er den vi er interessert i å se på endring i. 

Uavhengig variabel kan også kalles forklaringsvariabel, fordi vi ønsker å se på hvordan disse 

variablene forklarer endringen i avhengig variabel.  

Vi har benyttet oss av både OLS (Ordinary Least Squares eller minste kvadraters metode), som 

er den «enkleste» formen for regresjon, og logistisk regresjon, som ofte benyttes når man har 

en utfallsvariabel som kun har to verdier. Tallene du ser i tabellene kalles 

regresjonskoeffisienter. Når det er en OLS-regresjon så viser disse tallene den predikerte 

endringen i utfallsvariabelen. Det betyr rett og slett hvor mye den forklaringsvariabelen 

endrer utfallsvariabelen, gitt at de andre variablene i regresjonen holdes konstant. Dersom 

det er en logistisk regresjon viser disse tallene sannsynlighet for at utfallsvariabelen går fra 

for eksempel 0 til 1. Dette tallet kan da ikke leses som direkte endring. Stjernene bak tallene 

viser om resultatet er signifikant, eller om sammenhengen er reell.  

Analysene som vi har utført har ikke testet ut alle variabler. Det kan derfor hende at det er 

andre variabler enn akkurat de vi har kontrollert for som er viktige forklaringsvariabler. 

Derfor må man ikke tolke disse tabellene som det eneste riktige svaret. Likevel kan disse 

regresjonene gi et litt mer nyansert bilde av sammenhengene i dataen, og gi indikasjoner på 
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hvordan flere av variablene kanskje fungerer sammen. Du kan finne regresjonstabellene på 

hver temaside på nettsiden til innbyggerundersøkelsen 2021.  
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2 Innbyggerundersøkelsens 

respondenter og deres 

representativitet 

Under følger korte beskrivelser av respondentene basert på en rekke bakgrunnsvariabler. 

Informasjon om kjønn, alder og geografisk plassering har vi allerede fra vi sender ut 

spørreskjemaene, og dette er derfor de bakgrunnsvariablene vi bruker mest. Annen 

informasjon vi ber respondentene å oppgi i spørreundersøkelsen, har enkelte valgt å ikke 

besvare. Derfor vil ikke alltid prosentene som gjengis i de kommende tabellene utgjøre 100 

til sammen, fordi prosenten regnes ut fra det totale antallet respondenter. Der vi vet hvordan 

Norges befolkning generelt fordeler seg på de ulike bakgrunnsvariablene vil vi sammenligne 

dette med innbyggerundersøkelsens utvalg og kommentere representativiteten.  

2.1 Kjønn 

Fordelingen av kjønn i vårt datasett er veldig jevnt med tall SSB har om hele Norges 

befolkning. Én respondent har ikke verdi på denne variabelen.  

 Antall svar Undersøkelsen Befolkningen 

Mann 5 054 51% 50% 

Kvinne 4 858 49% 49% 

2.2 Alder 

Fordelingen av alder i vårt utvalg har en overvekt av de fra 50 år og oppover. Dette er mindre 

representativt enn for eksempel tall vi har om kjønn og geografisk plassering. Én respondent 

har ikke verdi på denne variabelen. Alle variabler vektes basert på kjønn, alder og utdanning 

for at dette ikke skal påvirke resultatene DFØ formilder fra undersøkelsen.  

 Antall svar Undersøkelsen Befolkningen 

18-24 år 732 7% 9% 

25-34 år 1 204 12% 14% 

35-49 år 1 948 20% 20% 

50-66 år 2 671 27% 21% 

67- år 3 357 34% 15% 
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2.3 Utdanning 

Fordelingen av utdanning i vårt utvalg er noe mindre representativt enn mange av de andre 

bakgrunnsvariablene vi har. Vi har en overvekt av de med høyest utdanning i vårt utvalg. Alle 

variabler vektes basert på kjønn, alder og utdanning for at dette ikke skal påvirke resultatene 

DFØ formilder fra undersøkelsen. To prosent har ikke besvart spørsmålet. 

Høyest fullført utdanning Antall svar Undersøkelsen Befolkningen 

Grunnskoleutdanning/folkeskole/
realskole 

1 089 11% 25% 

Videregående 
opplæring/allmennfag/yrkesfag 

2 304 23% 37% 

Yrkesutdanning ved fagskole 1 256 14% 3% 

Utdanning ved 
universitet/høyskole 

4 930 50% 35% 

2.4 Geografi og sentralitet 

Vårt utvalg fordelt på fylker samsvarer godt med resten av Norge. Én respondent mangler 

informasjon om plassering. 

Fylke Antall 
svar 

Undersøkelsen Befolkningen 

Oslo 1 497 15% 13% 

Rogaland 817 8% 9% 

Møre og 
Romsdal 

429 4% 5% 

Nordland 413 4% 5% 

Viken 2 378 24% 23% 

Innlandet 647 7% 7% 

Vestfold og 

Telemark 

765 8% 8% 

Agder 541 6% 6% 

Vestland 1 122 11% 12% 

Trøndelag 883 9% 9% 

Troms og 

Finnmark 

454 5% 5% 
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Under følger en oversikt over hvordan vårt utvalg fordeler seg på SSB sin sentralitetsindeks2, 

hvor 1 representerer de minst sentrale kommunene og 6 representerer de mest sentrale 

kommunene. Også denne variabelen er hovedsakelig representativ i 

innbyggerundersøkelsen 2021.  

Sentralitet Undersøkelsen Befolkningen 

Mest sentral 22% 19% 

02 26% 25% 

03 24% 25% 

04 14% 16% 

05 8% 9% 

Minst sentral 4% 5% 

2.5 Sysselsetting og arbeid 

Under har respondentene svart på noen spørsmål om sin arbeidssituasjon. De aller fleste i 

vårt utvalgt er i inntektsgivende arbeid, men vi har også en god andel alderspensjonister. Det 

sistnevnte samsvarer med utvalgets fordeling på alder. To prosent har ikke besvart 

spørsmålet. Så langt i 2021 opplyser SSB om at det er 5 prosent arbeidsledige i Norge3, som 

vil si at innbyggerundersøkelsen har en liten overrepresentasjon av sysselsatte 

respondenter. 

Type sysselsetting Antall svar Undersøkelsen 

I inntektsgivende 

arbeid 

4 883 49% 

Uten fast arbeid 
(arbeidsledig) 

181 2% 

Elev/student 536 5% 

Alderspensjonist 3 174 32% 

På annen 

trygd/pensjon 

726 7% 

Hjemmeværende 73 1% 

Annet 147 1% 

De fleste i utvalget oppgir at de jobber i privat sektor, tett etterfulgt av ansatte i offentlig 

sektor. 34 prosent svarte ikke på spørsmålet.  

Sektor Antall svar Undersøkelsen 

 

 

2 Sentralitetsindeksen. Oppdatering med 2020-kommuner (ssb.no) 
3 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen  

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/413602?_ts=17085d29f50
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen
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Privat sektor 3 012 30% 

Offentlig sektor 2 904 21% 

Frivillig sektor 44 0.4% 

Har ikke 

inntektsgivende arbeid 

1 348 14% 

 

 

 

 

 

 

2.6 Inntekt 

Spørsmålet under reflekterer husholdningens samlede inntekt. Det er flest husholdninger 

som tjener fra 550 000 i året og oppover. Vi har en overvekt av respondenter som er gift og 

samboende, noe som kan tenkes å ligge bak det høye antallet respondenter i denne 

kategorien, spesielt dersom begge partnere har inntektsgivende arbeid. 10 prosent svarte at 

de ikke vet eller ikke ønsket å svare på spørsmålet. 3 prosent svarte ikke på spørsmålet.  

Inntekt Antall svar Undersøkelsen Befolkningen 

Inntil omtrent 150 
000 

143 1% 3% 

Fra omtrent 

150 000 til 249 999 

365 4% 6% 

Fra omtrent 250 
000 til 349 999 

641 7% 10% 

Fra omtrent 
350 000 til 449 999 

787 8% 10% 

Fra omtrent 
450 000 til 549 999 

1 072 11% 10% 

Fra omtrent 
550 000 til 749 999 

1 724 17% 16% 

Fra omtrent 

750 000 til 1 mill.  

1 552 16% 15% 

Over 1 mill. 2 313 23% 31% 

Vet ikke/vil ikke 

oppgi 

1 026 10%  

Stilling Antall svar Undersøkelsen 

Leder 1 367 14% 

Ansatt uten 

lederansvar 

3 358 34% 

Selvstendig 341 3% 

Har ikke 
inntektsgivende 

arbeid 

1 341 14% 
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2.7 Bruk av internett 

Det er over 80% som svarer at de bruker internett flere ganger om dagen. I 2019 var det ikke 

mulig å krysse av for at man bruker internett flere ganger om dagen. Da var tallet for de som 

valgte at de brukte internett daglig på omtrent 88%. Om man legger sammen de som har 

oppgitt at de bruker internett flere ganger om dagen og de som oppgir at de bruker internett 

én gang om dagen, så blir andelen jevn med tallene fra 2019. To prosent svarte ikke på 

spørsmålet.  

Bruk av internett Antall svar Undersøkelsen 

Flere ganger om 

dagen 

8 299 84% 

Én gang per dag 413 4% 

4-6 ganger i uken 238 2% 

1-3 dager i uken 252 3% 

Sjeldnere enn 1 
dag i uken 

156 2% 

Aldri 330 3% 

2.8 Innvandringsstatus 

Over 85% av respondentene oppgir å være født i Norge, og over 80% av respondentene 

oppgir at begge foreldrene er født i Norge. Tre prosent svarte ikke på spørsmålet om eget 

fødested, og to prosent svarte ikke på spørsmålet om foreldrenes fødested. SSB opplyser om 

at det er 18,5 prosent innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge i 20214. 

Andelen respondenter i disse gruppene er noe lavere i innbyggerundersøkelsen 

sammenlignet med den øvrige befolkningen.  

Fødested Antall svar Undersøkelsen 

Norge 
 

8 587 87% 

Norden 
 

180 2% 

Vest-Europa 

 

183 2% 

Sør-Europa 
 

50 1% 

EU-land i Øst-Europa 

 

188 2% 

 

 

4 https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-

innvandrerforeldre 
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Andre land i Øst-Europa 
 

34 0.3% 

Afrika 

 

88 1% 

Asia (inkl. Tyrkia) 
 

230 2% 

Nord-Amerika 
 

41 0.4% 

Sør-/Mellom-Amerika 
 

30 0.3% 

Oseania 

 

10 0.1% 

 

Foreldres fødested Antall svar Undersøkelsen 

Begge i Norge 8 325 84% 

Én i Norge 449 5% 

Ingen i Norge 963 10% 

 

2.9 Funksjonsevne 

Over 70% av utvalget oppgir å ikke ha nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som 

påvirker det daglige livet i 6 måneder eller mer. De to neste kategoriene er «Annet» og 

«bevegelseshemming». Fire prosent svarte ikke på spørsmålet.  

Funksjonsevne Antall 
svar 

Undersøkelsen 

Bevegelseshemming 697 7% 

Syns- eller 

hørselshemming 

302 3% 

Psykiske vansker 298 4% 

Utviklingshemming 29 0.3% 

Annet 890 9% 

Nei 7 399 75% 

2.10 Barn og familie 

Mer enn halvparten av utvalget oppgir å være gift eller registrert partner. To prosent svarte 

ikke på spørsmålet. SSB opplyser om at det er 34 prosent gifte i Norge i 2021, noe som er en 

lavere andel av befolkningen enn av andelen i innbyggerundersøkelsen5.  

 
 

5 https://www.ssb.no/statbank/table/05813/tableViewLayout1/  

https://www.ssb.no/statbank/table/05813/tableViewLayout1/
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Sivilstatus Antall 
svar 

Undersøkelsen 

Gift/registrert partner 5 152 52% 

Samboende 1 624 16% 

Ugift/ikke samboende 1 667 17% 

Tidligere gift 
(enke/enkemann/skilt) 

1 272 13% 

Noen respondenter oppgir at husholdningen består av 0 personer inklusive seg selv. Her er 

det grunn til å tro at de mener 0 utenom seg selv. Omtrent 40% av respondentene oppgir å 

være 2 personer i husholdningen, men også 1, 3 og 4 er relativt store kategorier. Svært få 

respondenter oppgir å være flere enn 5. To prosent svarte ikke på spørsmålet.  

Antall i 

husholdningen 
(inklusive deg 
selv) 

Antall svar Undersøkelsen 

0 458 5% 

1 1 867 19% 

2 4 038 41% 

3 1 228 12% 

4 1 346 14% 

5 522 5% 

6 107 1% 

7-10 46 0.5% 

11-19 49 0.5% 

20+ 40 0.4% 

Omtrent 64% av respondentene oppgir å ha 0 barn under 18 år. Dette kan ha noe å gjøre med 

overvekten av respondenter som selv er 50+ år. Ti prosent svarte ikke på spørsmålet.  

Antall barn 

under 18 

Antall svar Undersøkelsen 

0 6 353 64% 

1 1 056 11% 

2 1 085 11% 

3 327 3% 

4 53 0.5% 

5 9 0.1% 

6 2 0.02% 

8 1 0.01% 

9 1 0.01% 
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11 2 0.02% 

20 1 0.01% 

30 2 0.02% 

2.11 Sosial kapital/tillit 

De aller fleste respondentene oppgir at de stoler på andre. Kategorien 10, 8, og 7 er de 

høyeste kategoriene. Et fåtall oppgir en skår lavere enn 5. Det er dessuten få «vet ikke»-svar 

sammenlignet med tidligere gjennomførelser av undersøkelsen. Tre prosent svarte ikke på 

spørsmålet.  

Nivå av sosial 
tillit 

Antall svar Undersøkelsen 

0 En kan ikke 
være for forsiktig 

147 1.5% 

1 71 0.7% 

2 130 1% 

3 263 3% 

4 331 3% 

5 946 10% 

6 889 9% 

7 1 829 19% 

8 1 910 19% 

9 945 10% 

10 Folk flest er til 
å stole på 

1 994 20% 

Vet ikke/har 

ingen mening 

143 1.4% 
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3 Innbyggerundersøkelsen og Covid-19-

pandemien 

Det er vanskelig å si med sikkerhet om resultatene i årets innbyggerundersøkelse er påvirket 

av Covid-19-pandemien. I noen tilfeller er det rimelig å anta at vurderingene som 

innbyggerne gir i alle fall delvis er påvirket av dette, men dessverre har vi ikke nok 

informasjon i dataen til å fastslå noe. Det er likevel viktig å merke seg at 

innbyggerundersøkelsen i år ble sendt ut mens mange områder i Norge var under strenge 

restriksjoner i forbindelse med pandemien, og at dette selvsagt kan ha hatt en effekt på 

resultatene. Når man sammenligner vurderinger over tid, kan dette derfor være aktuelt å ha 

det med seg.  

3.1 Spørsmål om innbyggernes arbeidssituasjon 

under pandemien 

I årets innbyggerundersøkelse er ikke pandemien inkludert som et eget spørsmål, med 

unntak av om respondentenes arbeidssituasjon har blitt påvirket. De aller fleste oppgir at de 

ikke har blitt påvirket. Etter dette er det «hjemmekontor» og «annet» som er de største 

kategoriene. Andelen som er pålagt eller oppfordret til hjemmekontor kan henge sammen 

med at vi har mange respondenter med høy utdanning og høy alder. Fire prosent svarte ikke 

på spørsmålet.  

Påvirket av Covid-19? Antall svar Undersøkelsen 

Nei 6 393 65% 

Ja, jeg er pålagt eller 

sterkt oppfordret til å 
jobbe hjemmefra 

1 664 17% 

Ja, jeg er permittert 179 2% 

Ja, jeg har mistet 

jobben 

138 1.4% 

Ja, jeg er hjemme med 
barn 

53 0.5% 

Ja, annet 1 152 12% 
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