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Mange mener mye om unge voksne – for eksempel hvor de vil 

bo, hva de vil jobbe med, og hva de er opptatt av. Vi tar de unge 

på alvor og har spurt hva de mener. Undersøkelsen inneholder 

spørsmål om en rekke tema. Den dekker tilknytning til lands-

delen, miljø og bærekraft, bostedsvalg, arbeidsliv og utdanning, 

helse og livskvalitet og diskriminering. I tillegg til å presentere 

data fra undersøkelsen er tallene satt i en kontekst, med et rikt 

utvalg kilder: statistikk fra andre undersøkelser og registerdata,  

avisartikler og rapporter.

Alle svarene i både årets og tidligere års undersøkelser er 

publisert på telleren.kbnn.no.

Barometer 2022X:  
Ung i Nord



BAROMETER 2022X3

Unge har omfavnet den nordnorske identiteten  

og er stolte av landsdelens historie, natur og 

kultur. Nord-Norge er et godt sted å bo, men 

én av tre vurderer å flytte ut av landsdelen 

de neste fem årene. Mange av disse er usikre 

på utdannings- og karrieremulighetene i 

nord. Halvparten er misfornøyde med fylkets 

og kommunens involvering av befolkningen i 

beslutninger. Viljen til å delta i frivillig arbeid 

har gått ned noe fra i fjor.

Bærekraftige lån, aksjer og fond opptar flere 

enn i fjorårets undersøkelse. Flere er opptatt 

av lokal mat, og halvparten ønsker å reise 

miljøvennlig.

Pandemien har påvirket unges helse, livs- 

kvalitet og ensomhet, men unges helse har 

generelt blitt noe dårligere over tid, også før 

pandemien. 

Økte priser og renter gjør at flere er usikre  

på om de vil takle en uventet utgift, og er 

bekymret for økonomien sin. Like mange 

kvinner som menn sparer i fond, mens menn 

oftere har aksjer.

En trygg og stabil jobb har blitt noe mindre 

viktig, trolig på grunn av en rekordlav arbeids- 

ledighet. Det viktigste kriteriet ved valg av 

jobb er et godt sosialt miljø fulgt av 

interessante arbeidsoppgaver. Halvparten 

er helt eller delvis enig i at Nord-Norge gir 

gode karrieremuligheter, og 77 prosent av 

studentene i undersøkelsen forventer å få 

relevant jobb i landsdelen. Mange planlegger  

kompetansehevende tiltak det neste tiåret, 

og flere enn i fjor ser på digital undervisning 

som et foretrukket alternativ.

De unge voksne ønsker å ha et rikt tjeneste- 

tilbud rundt seg, og særlig er et godt helse- 

tilbud viktig. Mange er misfornøyde med 

transporttilbudet, reisetid ut av landsdelen 

og tiltak for å fremme vekst i innbyggertall i 

kommunen.

To av tre har opplevd eller observert diskrimi-

nering det siste halvåret. Vanligst er diskrimi- 

nering med bakgrunn i etnisk bakgrunn/ 

innvandring, fulgt av kjønn og seksuell orien-

tering. Kjønnsdiskriminering er mer vanlig i 

distriktet, mens etnisk diskriminering er mer 

vanlig i byene.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at 

årsakene til de fallende fødselstallene i lands-

delen er sammensatt, og at det er den totale 

belastningen med økonomi, tid, normer, bolig, 

bekymring for fremtiden og for dårlige offent-

lige tjenester som spiller sammen og gjør at 

færre velger å få barn.

Sammendrag
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Den nordnorske identiteten

Unge voksne har en sterk tilknytning til Nord-

Norge, og denne identiteten er viktigere enn 

hvilket fylke eller hvilken kommune man bor i. 

En forklaring kan være at mange av respon-

dentene har flyttet fra hjemkommunen for å 

studere eller finne jobb, og dermed ikke har 

så sterk tilhørighet til den nåværende bo- 

steds-kommunen. Den nordnorske identiteten 

er omtrent like viktig som den nasjonale. 

50 prosent sier de har en meget sterk tilknyt- 

ning til landsdelen, og 33 prosent har en 

sterk tilknytning. Til Norge har 41 prosent en 

meget sterk tilknytning og 43 prosent sterk  

tilknytning.

Tilknytning har mye å si for hvor man bosetter 

seg, og hvorvidt man vender tilbake til hjem-

kommunen eller regionen etter studier eller 

for å stifte familie (Sørlie mfl., 2012; Angell 

mfl., 2012). I undersøkelsen sier 71 prosent av 

de med sterk eller meget sterk tilknytning til 

landsdelen at de tror de vil bo der om 5 år. 

Bare 42 prosent av de med liten eller ingen 

tilknytning sier det samme.

Tillit og deltakelse i nord

Andel som føler seg meget sterkt knyttet til...

Norge

Nord-Norge

Fylket jeg bor i

Byen eller kommunen jeg bor i
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Andel som er helt eller delvis enig i at fylket/kommunen jeg bor i…

Tillit til de folkevalgte

De unge voksne er delt i sitt syn på arbeidet til 

sine lokal- og fylkespolitikere. Spesielt dårlige 

er de på brukerinvolvering, ifølge resultatene. 

52 prosent er helt eller delvis uenige i at fylket 

og kommunen tar hensyn til innspill fra inn-

byggerne i viktige beslutninger, og 54 prosent 

er uenige i at de jobber med å forbedre dette. 

Noe mer positive er respondentene til politi- 

kernes arbeid i seg selv. 36 prosent er uenige 

i at fylket og kommunen jobber for innbygg- 

ernes beste, mens 45 prosent er delvis eller 

helt enig i dette.

Til tross for delte meninger om politikere 

og deres arbeid er Norge og Nord-Norge 

i europatoppen på tillit til både politikere, 

politi og rettssystemet. Tall fra den europeiske 

samfunnsundersøkelsen viser at nordmenn, 

også respondentene fra Nord-Norge, har 

høy tillit. Dette er ikke noe nytt: Norge og de 

andre nordiske landene har lenge vært blant 

de landene i Europa som har høyest institus-

jonell tillit (Kleven, 2016).

Samfunnsundersøkelsen viser imidlertid 

at nordlendinger har mindre tillit enn inn-

byggerne lenger sør i landet, spesielt til 

Stortinget. Dette støttes også av DFØs inn-

byggerundersøkelser der folk i nord svarer 

at de er mer negativt innstilt til politikere.  

Stor avstand til makta trekkes frem som en 

forklaring.

Det er lite forskjell på tillit til politikerne mellom 

de nordligste fylkene. Forskjeller i utdannings- 

nivå gir større utslag, og de som har lang  

universitetsutdannelse, har høyest tillit.

Helt enig

Delvis enig

Nøytral

Delvis uenig

Helt uenig

Ingen formening
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23%
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17%

34%
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https://www.europeansocialsurvey.org/
https://www.europeansocialsurvey.org/
https://dfo.no/undersokelser/innbyggerundersokelsen-2021
https://dfo.no/undersokelser/innbyggerundersokelsen-2021
https://www.kbnn.no/artikkel/tillit-har-det-betydning-for-samfunnsutviklingen?
https://www.kbnn.no/artikkel/tillit-har-det-betydning-for-samfunnsutviklingen?
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Deltakelse i lokalsamfunnet

De fleste unge i undersøkelsen ønsker å delta 

i lokalsamfunnet på en eller annen måte. 

For mange er det bare å stemme ved valget. 

89 prosent oppgir at de gjør eller vurderer 

å gjøre dette. Siden valgdeltakelsen blant 

unge i kommune- og fylkestingsvalgene  

ligger på rundt 50 prosent, ville det vært et 

løft å ha en så stor deltakelse i utformingen 

av demokratiet. Både de med høy og lav tillit 

til politikerne melder om planer om å stemme.

Utenom å stemme er det flest som vil invol-

vere seg i frivillige organisasjoner og være 

frivillige på kulturarrangementer. Noe færre 

svarer dette enn i fjor. 37 prosent har vært 

eller vurderer å være aktiv i frivillige organisa- 

sjoner, og 37 prosent på kulturarrangementer. 

I fjor svarte henholdsvis 43 og 40 prosent 

det samme. Kvinner svarer i større grad enn 

menn at de deltar i frivillig kultur- og organ-

isasjonsarbeid.

Norge har en aktiv frivillig sektor som skaper 

store verdier. Tall fra Frivillighet Norge (Friv-

illighet Norge / Kantar, 2022) fra 2021 viser 

at 58 prosent hadde deltatt i frivillig arbeid 

det siste året. Før pandemien var deltakelsen 

høyere; i 2020 svarte 66 prosent at de hadde 

deltatt. Ifølge rapporten har mange blitt 

forhindret av å delta som følge av pandemien, 

og ønsker å bidra om muligheten dukker opp.

Respondentene har større terskel for å delta 

i aktiviteter som krever større forpliktelser 

eller kan være utsatt for motytringer. Færrest 

svarer de vil skrive debattinnlegg i media eller 

sosiale medier, delta i demonstrasjoner eller 

påta seg politiske verv. Deltakere i offentlig 

debatt blir ofte utsatt for hatefulle ytringer. 

En rapport fra 2018 (Likestillings- og diskrim-

ineringsombudet) viser at 9 prosent av alle 

kommentarer som ble undersøkt på NRK og 

TV2s Facebook-sider, inneholdt hat. Mange 

vegrer seg for å delta i debatten på grunn av 

dette (Øistad & Veledar, 2021).

Andel som har eller vurderer å involvere seg i utviklingen av sitt 
lokalsamfunn ved å …

Demnonstrasjoner

Delta i frivillige organisasjoner

Være frivillig på
kulturarrangementer

Påta meg politiske verv

Jeg vil ikke involveres

Aktivt medlem av
en organisasjon
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Stemme ved valg

Drive debatt i sosiale medier

Annet

Skrive debattinnlegg

Boikotte produkter
eller selskaper
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20%
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12%

89%
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Hvilke sider av Nord-Norge 
fremmer stolthet blant de unge?

Det er få som er uenig i at Nord-Norge er et 

bra sted å bo. Bare 15 prosent er delvis eller 

helt uenig med dette. Ikke overraskende tror 

et flertall av de som ikke trives, 73 prosent, at 

de trolig vil ha flyttet fra landsdelen om fem 

år. 40 prosent er helt enige i at Nord-Norge er 

et bra sted å bo, og 39 prosent er delvis enige.

«Det gjenstridige landet av ville fjell, endeløse 

vidder, karrige strender og et veldig hav», er 

en av beskrivelsene av Nord-Norge (Drivenes 

mfl., 1994), s. 11). Med et slik utgangspunkt er 

det ikke overraskende at unge i Nord-Norge, 

som i fjor, er nærmest samstemte om at 

naturen i landsdelen er noe å være stolte av. 

Landsdelens historie har mange høydepunk-

ter, fra et rikt fiske og reindrift på endeløse 

vidder til heltehistorier fra andre verdens- 

krig. 45 prosent mener Nord-Norges historie 

er noe å være svært stolt av, og ytterligere 

40 prosent svarer nokså stolt.

Mange er stolte av musikk og underholdning 

fra landsdelen. Det er både verdensstjerner 

og lokale helter å velge i. 28 prosent sier de er 

svært stolte av nordnorsk musikk og under-

holdning, mens 42 prosent er nokså stolte.

En del av de unge trekker også frem sports-

resultater, men her er det mer uenighet. De 

fra Nordland er mest stolte over nordnorske 

sportsresultater; dette er kanskje en effekt av 

de siste årenes fotballresultater.

Det er spesielt få som er stolte av Nord-

Norges politiske innflytelse og innflytelse 

i samfunnsdebatten. Dette så vi også i 

fjorårets undersøkelse. Det er langt fra Nord-

Norge til Stortinget, og på lister over Norges 

mektigste personer er nordlendinger en kuri-

ositet. Bare 2 prosent sier de er svært stolte 

av Nord-Norges politiske innflytelse, og 

3 prosent av innflytelsen i samfunnsdebatten. 

18 prosent er nokså stolte av disse sidene ved 

landsdelen.

Bare 42 prosent er nokså eller svært stolte av 

Nord-Norges økonomi, omtrent like mange 

som i fjor, til tross for at økningen i verdiskap-

ning i nord har vært høyere enn for landet det 

siste tiåret og arbeidsledigheten har vært lav.

Flytteplaner for de som mener at Nord-Norge er et bra, 
eller ikke bra, sted å bo.

Nord-Norge er et
bra sted å bo

Å arbeide i Nord-Norge gir
gode karrieremuligheter
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https://no.wikipedia.org/wiki/Makteliten_-_252_kvinner_og_menn_som_styrer_Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Makteliten_-_252_kvinner_og_menn_som_styrer_Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Makteliten_-_252_kvinner_og_menn_som_styrer_Norge
https://www.ssb.no/statbank/table/11713/
https://www.ssb.no/statbank/table/11713/
https://www.ssb.no/statbank/table/11713/


BAROMETER 2021X8

Andel som er nokså eller svært stolte av Nord-Norges …

Økonomi

Kunst og litteratur

Oppnåelser innen
vitenskap og teknologi

Innflytenlse i 
samfunnsdebatten

Politisk innflytelse i Norge
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Satsning på bærekraft

Natur

Historie

Musikk og underholdning

Sportsresultater

70%

52%

85%

96%

45%
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Unges holdninger til 
bærekraftige tjenester

Interessen og bekymringen for klimaen-

dringer og miljø har variert over tid og topper 

seg når konsekvensene av utslipp blir synlige. 

I 1980-årene greide verdenssamfunnet å 

stoppe bruken av KFK-gasser. Dette reddet 

ikke bare ozonlaget, men har også bidratt 

til å holde den globale temperaturen nede 

(Young mfl., 2021).

De siste årene har mer ekstremvær og store 

ødeleggelser rettet oppmerksomheten mot 

global oppvarming. Unge har klimastreiket, 

og land har satt seg ambisiøse mål om å 

kutte CO2-utslipp. Mange ønsker å bidra, 

og interessen for miljøvennlige alternati-

ver er stor. Nesten halvparten av de unge i 

undersøkelsen ønsker å reise på en miljøvenn- 

lig måte. Dette er på linje med fjorårets 

undersøkelse.
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Andel som mener følgende 
produkter og tjenester er  
ganske eller svært viktige.

Måten du reiser på
er miljøvennlig

Maten du handler
er produsert lokalt

Låne ditt er finansiert på
en bærekraftig måte

(grønne lån)

Fondene du sparer
i er bærekraftige

(grønne fond)

Aksjene du kjøper
er bærekraftige 45%

50%

42%

72%

47%
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Interessen for særlig grønne lån, men også 

grønne fond og bærekraftige aksjer, har 

økt siden i fjor. 42 prosent synes grønne lån 

er ganske eller svært viktig, og det samme 

mener 45 prosent om bærekraftige aksjer og 

50 prosent om grønne fond. I fjor svarte hen-

holdsvis 33, 40 og 47 prosent det samme.

Interessen for lokalmat er stor og økende, 

og tallene våre viser at 72 prosent synes 

dette er viktig. Det er en økning fra 65 

prosent i fjorårets undersøkelse. Salgstall fra  

Stiftelsen Norsk Mat viser at salget av lokal-

mat i dagligvarebutikker har økt fra år til 

år, noe som tyder på både mer interesse og  

tilgjengelighet.

Kvinner mener i større grad enn menn at 

bærekraftige investeringer, lokalmat og miljø- 

vennlige reiser er viktig. Det er også langt 

flere kvinner som ikke har noen holdninger til 

denne typen investeringer i det hele tatt. Dette 

reflekterer at menn generelt investerer mer i 

aksjer og fond, mens kvinner oftere setter 

pengene i banken. Henholdsvis 26 prosent 

og 31 prosent av kvinner i undersøkelsen har 

ingen formening om grønne fond og aksjer, 

mens bare 13 prosent og 14 prosent av menn 

ikke tar stilling til hvor viktig denne typen 

investeringer er.

https://stiftelsennorskmat.no/no/aktuelt/salgstall-lokalmat-2020-2021
https://stiftelsennorskmat.no/no/aktuelt/salgstall-lokalmat-2020-2021
https://stiftelsennorskmat.no/no/aktuelt/salgstall-lokalmat-2020-2021
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/kvinner-sparer-menn-investerer
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/kvinner-sparer-menn-investerer
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/kvinner-sparer-menn-investerer


Helse og 
livskvalitet

BAROMETER 2021X11

Etter to år med tidvis strenge tiltak for å 

begrense smitte og innleggelser er mye tilsyne- 

latende tilbake til normalt. I tillegg til effek-

ten av viruset har nedstenging og isolasjon 

påvirket både helse og livskvalitet. Levekår-

sundersøkelsen til SSB viser at nordmenn har 

blitt mindre fornøyde med livet under pande-

mien. 

I årets undersøkelse er det færre som er 

svært fornøyd med livet enn i fjor. 8 prosent 

svarer dette i år, mot 15 prosent i fjor. Til 

gjengjeld er det flere som totalt sett er enten 

fornøyde eller svært fornøyde og færre som er  

misfornøyde.

To av tre er i undersøkelsen fornøyde eller 

svært fornøyde med fysisk helse, like mange 

med psykisk helse. Det er omtrent like mange 

som i fjor, men litt flere er fornøyd med sin 

psykiske helse i år. Menn, de med høyere 

utdanning og de eldste i undersøkelsen er 

mest fornøyd med helsen sin. Unges egen-

vurderte helse har blitt noe dårligere over 

tid, ifølge SSBs levekårsundersøkelse, og 

nordlendinger rapporterer om noe dårligere 

helse enn resten av landet. Dårligere helse 

kan blant annet henge sammen med økt BMI 
hos voksne over tid og at Nord-Norge ligger i 

norgestoppen på fedme og har flere brukere 

av røyk og snus enn landsgjennomsnittet.

Andel som er fornøyd eller svært  
fornøyd med sin fysiske helse

Svært fornøyd

Fornøyd

Lite fornøyd

Misfornøyd

Ingen formening 1%

9%

24%

48%

18%
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https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/artikler/vi-har-blitt-mindre-fornoyd-med-livet-under-pandemien
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/artikler/vi-har-blitt-mindre-fornoyd-med-livet-under-pandemien
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/artikler/vi-har-blitt-mindre-fornoyd-med-livet-under-pandemien
https://www.ssb.no/statbank/table/11197
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Andel som er fornøyd eller svært 
fornøyd med sin psykiske helse

Hvor fornøyd er de unge med livet?

SSB og Folkehelseinstituttet har i undersøke- 

lser over tid stilt studenter spørsmål om helse 

og livskvalitet, og resultatene viser at flere 

har dårlig livskvalitet, og flere har psykiske 

lidelser og er ensomme. Det har vært spesielt 

problematisk under pandemien, med dårligere 

studentmiljø og mindre sosial kontakt.

Svært fornøyd

Fornøyd

Lite fornøyd

Misfornøyd

Ingen formening 1%

13%

20%

45%

22%
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Nøytral
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Litt misfornøyd

Svært misfornøyd

https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/studenters-levekar-2021.en-levekarsundersokelse-blant-studenter-i-hoyere-utdanning
https://studenthelse.no/
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Privatøkonomi i 
en turbulent tid

Mange er bekymret for  
privatøkonomien
Etter lang tid med lav rente og lav inflasjon 

har 2022 vært preget av høy inflasjon og 

både enkle og doble rentehevinger. Økono-

mer er uenige om hvorvidt rentehevingene er 

riktig medisin, men usikkerheten er stor. Sam-

tidig har store deler av befolkningen stram 

økonomi. Allerede før prisvekst, strømkrise og 

rentehevinger svarte mer enn én av fem nord-

menn at de ikke vil klare en uforutsett utgift.

I vår undersøkelse svarer 64 prosent, noe 

færre enn i fjor, at de vil klare en slik utgift 

uten å ta opp lån, mens 24 prosent trolig ikke 

vil klare det. Hele 68 prosent svarer at de 

har noe bekymring for privatøkonomien, og 

12 prosent av dem er svært bekymret. I fjor 

hadde 63 prosent minst noe bekymring, og 

8 prosent var svært bekymret. Større bekym- 

ring om økonomi er ikke uventet siden vi 

er inne i en periode med stigende priser og 

høyere lånekostnader.

Andel som er en god del eller svært  
bekymret for sin privatøkonomi

Svært bekymret

En god del bekymret

Litt bekymret

Ubekymret
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https://www.nrk.no/norge/mener-norges-bank-ma-roe-ned-rentetempoet-1.16111393
https://www.nrk.no/norge/mener-norges-bank-ma-roe-ned-rentetempoet-1.16111393
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/statistikk/fattigdomsproblemer-levekarsundersokelsen/artikler/900-000-nordmenn-vil-ikke-klare-en-stor-uforutsett-utgift
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Sparing og investering

Sparing i fond er mer populært enn noen gang. 

48 prosent av befolkningen har nå penger 

i aksjefond. Blant de unge i undersøkelsen 

svarer 56 prosent at de allerede har penger 

i fond, og ytterligere 20 prosent planlegger 

å starte fondssparing de neste fem årene. 

38 prosent eier aksjer. 

Det er like mange kvinner som menn som 

har penger i fond, mens for aksjer er menn 

overrepresentert. Blant de yngste kvinnene i 

undersøkelsen er det flere med penger i fond 

enn blant de yngste mennene. Det er de eldste 

som i størst grad har penger i fond og aksjer. 

Blant respondentene i alderen 30–34 år har 

71 prosent penger i fond og 49 prosent i aksjer.

Andel menn og kvinner som 
har penger i fond
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https://vff.no/news/2022/ny-undersokelse-rekordhoy-andel-nordmenn-som-har-penger-plassert-i-aksjefond
https://vff.no/news/2022/ny-undersokelse-rekordhoy-andel-nordmenn-som-har-penger-plassert-i-aksjefond
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De fleste, 86 prosent, har en sparekonto. 

76 prosent har BSU-konto. I 2020 fikk 32  
prosent i aldersgruppen i Norge BSU-fradrag, 

noe som tyder på at en stor andel bare skyter 

inn penger på kontoen enkelte år.
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Andel menn og kvinner som 
har penger i aksjer

https://www.ssb.no/statbank/table/10565
https://www.ssb.no/statbank/table/10565
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Utdanning og 
arbeidsliv

De fleste i undersøkelsen, 72 prosent, er enten 

i jobb eller er selvstendig næringsdrivende. 

18 prosent er under utdanning, og 2 prosent 

er lærlinger. Resten er utenfor arbeidslivet av 

ulike årsaker eller ønsker ikke å svare. Av de 

som er i jobb, tror 45 prosent at de vil bytte 

arbeidsgiver de neste to årene, og av de som 

er under utdanning, tror 77 prosent at de vil 

finne relevant jobb i landsdelen etter endt 

utdanning. I fjor svarte bare 62 prosent det 

samme, mens i 2020 forventet 76 prosent å 

finne seg relevant jobb.

Kvinnelige studenter i undersøkelsen tror i 

større grad enn menn at de vil finne relevant 

jobb i Nord-Norge. Dette kan ha sammen-

heng med at kvinner oftere enn menn jobber 

i offentlig sektor, som er større i Nord-Norge 

enn ellers i landet. Mange yrker der kvinner er 

overrepresentert, finnes over hele landet.
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Andel blant menn og kvinner som mener de vil finne relevant 
jobb i Nord-Norge etter endt utdanning.

Andel blant menn og kvinner som mener å arbeide i 
Nord-Norge gir gode karrieremuligheter

På spørsmålet om hvorvidt det å arbeide i 

Nord-Norge gir gode karrieremuligheter, er 

det imidlertid flere menn enn kvinner som 

sier seg enige. 57 prosent av menn er enige i 

dette og 48 prosent av kvinner, til tross for at 

det blant studenter er flere kvinner enn menn 

som forventer å finne relevant jobb i lands-

delen. Forklaringen er at spesielt kvinner 

uten høyere utdanning ser svært få karriere- 

muligheter i nord, sammenlignet med menn 

uten høyere utdanning.

For kvinner uten høyere utdanning er det 

bare 38 prosent som ser karrieremuligheter 

i nord, mot 61 prosent av menn. For de med 

lang høyere utdanning ser 60 prosent av 

menn karrieremuligheter, mot 66 prosent av 

kvinnene i undersøkelsen.
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Viktigste kriterier ved valg av jobb.

Høyest mulig lønn

Gode ledere

Mulighet til etterutdannelse
og faglig utvikling

Gode karrieremuligheter

At arbeidsstedet ligger
nært der jeg bor

Muligheter til å variere
arbeidssted og -tid
Gode ordninger for

pensjon og forsikring

At jeg kan være min egen sjef

Annet

Høy status

Mangfold på arbeidsplassen

At arbeidsgiver tar
bærekraft på alvor
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Godt sosialt miljø

Stabil og sikker arbeidsplass

At jeg kan jobbe med
interessene mine

29%

51%

58%
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Et godt sosialt miljø er viktigst 
ved valg av jobb

I valget mellom maks 3 av 14 kriterier for hva 

som er viktig ved valg av jobb, var i fjor en 

stabil og sikker arbeidsplass det nest viktigste 

kriteriet, etter et godt sosialt miljø på jobben. 

I år er kriteriet det fjerde viktigste, etter godt 

sosialt miljø, mulighet til å jobbe med sine 

interesser og høyest mulig lønn. Det kan tyde 

på at mange unge tar det for gitt at de kom-

mer seg i arbeid, og derfor ikke tenker på det 

som et viktig kriterium.

Norge har historisk hatt en av de laveste 

arbeidsledighetsratene i Europa, og den er 

nå på sitt laveste siden 1980-årene. Den lave 

ledigheten og det at økonomien har kom-

met seg etter pandemien, kan ha bidratt til 

at færre vektlegger jobbsikkerhet enn i fjor. 

Totalt har 58 prosent valgt godt sosialt miljø, 

51 prosent å kunne jobbe med sine interesser, 

29 prosent høyest mulig lønn og 29 prosent 

sikker og stabil arbeidsplass.

Menn legger større vekt på høyest mulig 

lønn og gode karrieremuligheter i sine valg, 

mens kvinner i større grad vektlegger faglig 

utvikling og en stabil og sikker arbeidsplass. 

De med høyest utdanning legger svært lav 

vekt på jobbsikkerhet og større på karriere- 

muligheter. 

Mangfold, bærekraft og status skårer lavt 

blant kriteriene. Det betyr ikke at det er 

aspekter som ikke betyr noe for responden-

tene, men det kommer i andre rekke etter 

andre kriterier. Én av tre unge svarte i en 

Opinion-undersøkelse i 2021 at arbeidsgivers 

klima- og miljøprofil påvirker deres jobbvalg. 

Det kan bety at særlig i et arbeidsmarked 

med lav ledighet kan arbeidsgivere tape 

kampen om arbeidskraften dersom konku- 

rrenter har en bedre bærekraftsprofil.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/UNE_RT_A_H
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/UNE_RT_A_H
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/helt-ledige
https://www.nettavisen.no/okonomi/1-av-3-unge-vil-vrake-arbeidsgivere-som-ikke-er-gronne-oljebransjen-vil-aldri-bli-gronn/s/12-95-3424199313
https://www.nettavisen.no/okonomi/1-av-3-unge-vil-vrake-arbeidsgivere-som-ikke-er-gronne-oljebransjen-vil-aldri-bli-gronn/s/12-95-3424199313
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De siste årene har utviklingen i digitale  

verktøy vært rask, og flere ser muligheter 

for å kunne løse oppgaver digitalt. Samtidig 

ønsker universitetene å få studentene til-

bake på campus. Selv om digitale løsninger 

gir fleksibilitet og fungerer godt i mange 

sammenhenger, viser undersøkelser blant  

studenter at fysisk tilstedeværelse er en for-

del for mange. I fjorårets SHOT-undersøkelse 

svarte bare 47 prosent av studentene at 

de var fornøyde med studentbyen, mot 

75 prosent i 2022 og 76 prosent i 2018. Det 

ble rapportert om dårligere studentmiljø og 

mer ensomhet enn både før pandemien og 

i 2022. SSBs studentundersøkelse fra 2021 

melder også om at mange studenter var lite 

tilfredse og ensomme.

Kompetansehevende tiltak

78 prosent av de spurte sier at de ønsker å 

utvikle kompetansen sin i løpet av de neste 

ti årene. Interessen har økt noe fra fjorårets 

undersøkelse og enda mer fra 2020. Omtrent 

halvparten er villig til å flytte for å lære nye 

ferdigheter, mens 71 prosent er villig til å bytte 

jobb for å utvikle seg. Svært mange forutset-

ter imidlertid at de kan motta støtte under 

utdanningen slik at privatøkonomien ikke blir 

påvirket. 27 prosent foretrekker fysisk under-

visning, mens 44 prosent foretrekker digitale 

løsninger.

Andel som er helt eller delvis enig i følgende påstander.

Jeg vil ta kompetansehevende
tiltak, men kun dersom det finnes

støtteordninger som gjør at det
ikke påvirker privatøkonomien

Jeg vil kun ta kompetansehevende
tiltak dersom jeg får velge tema fritt

Jeg vil velg digitalt
kompetansehevende

tiltak foran fysisk

Jeg kunne tenke meg å heve
egen kompetanse, men utenfor

sektoren jeg kommer i nå
45%

64%

44%

71%
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https://khrono.no/universitetene-snur-ryggen-til-digital-undervisning/713134
https://khrono.no/universitetene-snur-ryggen-til-digital-undervisning/713134
https://khrono.no/universitetene-snur-ryggen-til-digital-undervisning/713134
https://studenthelse.no/
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/studenters-levekar-2021.en-levekarsundersokelse-blant-studenter-i-hoyere-utdanning
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Unges bolig og bosted

Flytteplaner

Unge i nord er stolte av landsdelen sin. Av 

kultur, natur og en rik historie. Nord-Norge 

gir en identitet sterkere enn fylke og kom-

mune, og mange ønsker å bli i landsdelen. I 

vår undersøkelse svarer 66 prosent at de 

trolig vil bo i Nord-Norge om fem år. Det er 

samme andel som i fjor, mens det i 2020 var 

77 prosent som planla å bli værende i nord. 

Tall fra SSB viser at over 8 av 10 unge voksne 

i 2016 fortsatt bodde i landsdelen fem år 

senere. Befolkningsfremskrivingene spår en 

årlig netto nedgang for bosatte i nord for 

denne aldersgruppen på nesten 1 prosent det 

neste tiåret.

Blant dem som har planer om å flytte, er flere 

usikre på karrieremulighetene i regionen, og 

de er misfornøyde med utdanningstilbudet 

og helsetilbudet der de bor. Arbeid og utdan-

ning har alltid vært en viktig årsak til flytting, 

spesielt blant de som flytter langt (Sørlie mfl., 

2012). To av tre som sier de vil bo utenfor 

Nord-Norge, tror de vil bo i en større kommune 

enn de bor i nå. Bare 8 prosent tror de vil bo i 

en mindre kommune.

Forventet bosted om fem år
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Dette stemmer godt overens med hvor 

denne gruppen har valgt å bosette seg  

tidligere. Av de som flyttet til andre landsdel-

er mellom 2016 og 2021, bosatte 25 prosent 

seg i Oslo. Om vi tar med kommunene rundt, 

er tallet enda høyere. Ytterligere 15 prosent  

valgte Trondheim som bosted. 6 prosent  

valgte Bergen. Sentraliseringen er størst hos 

menn. 64 prosent av kvinner som har tenkt 

å flytte ut av landsdelen, tror de vil bo i en 

større kommune, mot 68 prosent av menn.

Internt i Nord-Norge er det ikke Bodø og 

Tromsø som har hatt størst nettoinnflytting 

blant unge voksne de siste fem årene. Følger 

vi gruppen som var bosatt i landsdelen i 

2016 til 2021, var det netto flere som valgte 

å flytte til kommunene med sentralitetsnivå 

4: Harstad, Alta, Hammerfest, Narvik, Vefsn, 

Rana, Fauske og Sortland. De store frafly-

ttingskommunene er likevel de aller minst 

sentrale.

De med høyere utdanning planlegger i mindre 

grad å bli i nord enn de uten. Dette er kjent 

fra tidligere undersøkelser (Angell mfl., 2012). 

De eldste i undersøkelsen er mest bofaste. 

Denne gruppen er i større grad ferdig med 

studier og har jobb, familie og bolig på plass.

Hva er viktig der du bor?
De unge voksne i undersøkelsen ønsker å 

ha mange tjenester og tilbud på plass for å 

kunne trives der de bor. Kanskje kan den sen-

traliserende flyttingen sees i lys av dette. Det 

viktigste av alt, som i fjor, er helsetjenester. 

81 prosent mener dette er svært viktig, og 14 

prosent svarer ganske viktig. Det har vært 

flere bitre kamper om lokalisering av helset-

jenester, og i 2021 fikk partiet Pasientfokus, 

som har nytt akuttsykehus til Alta som sin 

viktigste sak, en representant på Stortinget.

Ellers er både sosiale og kulturelle tilbud, ulike 

typer infrastruktur, næringsutvikling, steds- 

utvikling, utdanningsmuligheter og reisetid ut 

av landsdelen viktige aspekter ved lokalsam-

funnet. Sammenligner vi det som er viktig  

for folk, med det de er fornøyde med, er det 

kollektivtilbudet, reisetid til andre steder i 

Norge/verden, tiltak for å fremme vekst i 

innbyggertallet og helsetjenester som er 

svært viktig, mens respondentene er mindre 

fornøyd med stedet der de bor.

Hvor viktig mener du tjenestetilbudet er og hvor fornøyd er du?

Sentralitetsnivå

Nivå 3 (mest sentral) 67.6% -5.9 -3.993.6%

+2.4 +1.294.1%50.4%Nivå 4

-14.8 +1.199.0%47.8%Nivå 5

-9.4 -2.295.7%42.9%Nivå 6 (minst sentral)

4.8% -1.195.3%55.0%Totalt

Fornøyd Viktig

Helsetjenester
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Bolig og eierskap

Andelen som eier bolig i Norge, er høy sam-

menlignet med mange andre land i Europa. I 

2021 bodde 82 prosent i eid bolig. I Nordland 

er det litt flere som eier: 84 prosent, mens 

det i Troms og Finnmark gjelder 80 prosent. 

Over tid har andelen leieboere gått noe opp. 

Det kan skyldes at høyere boligpriser og økt 

ulikhet (Aaberge mfl., 2021) gjør det vanske-

ligere å komme inn på boligmarkedet. I noen 

områder kan høy arbeidsinnvandring ha gjort 

at andelen leieboere har økt, siden denne 

gruppen ofte leier bolig. 

Unge voksne er gruppen som i minst grad 

bor i eid bolig. Mange er studenter, har net-

topp etablert seg på et nytt sted eller har ikke 

spart opp nok egenkapital til å kjøpe selv. I 

undersøkelsen svarer 44 prosent at de eier 

egen bolig, og 10 prosent bor fortsatt hos 

foreldrene.

Halvparten av de som eier bolig, bor i ene-

bolig, og 13 prosent i rekkehus. Her er det ikke 

overraskende store forskjeller mellom bygd 

og by. I Bodø og Tromsø svarer 63 prosent at 

de bor i leilighet, mot 15 prosent i de minst 

sentrale kommunene (nivå 5 og 6). KBNNs 

boligrapport for 2022 viser at andelen som 

bor i boligblokker i Tromsø og Bodø, har økt 

med 60 prosent siden 2015. Unge voksne bor 

i større grad i blokk enn resten av befolkningen.

64 prosent av de som eier bolig, eier den sam-

men med partneren, og ytterligere 27 prosent 

alene. Ingen i undersøkelsen har svart at de 

eier bolig sammen med venner. Det har vært 

eksempler på samkjøp med venner de siste 

årene, men det ser ikke ut til å være et utbredt 

fenomen.

Eierforhold, bolig

Studentbolig

Leier privat bolig

Eier bolig

Bor hjemme hos foreldre
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44%
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https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2535-5988-2019-02-06
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2535-5988-2019-02-06
https://www.kbnn.no/artikkel/les-boligrapporten-2022-pa-fem-minutter
https://www.kbnn.no/artikkel/les-boligrapporten-2022-pa-fem-minutter
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Diskriminering

Diskriminering i ulike former er et problem for 

mange. I en SSB-undersøkelse om livskvalitet 

i 2021 svarte 23 prosent at de selv hadde 

blitt utsatt for diskriminering i løpet av det 

siste året (Støren & Rønning, 2021). Vanligst 

er diskriminering på bakgrunn av sykdom/

skade, kjønn og alder. Her er det naturlig-

vis store forskjeller mellom grupper. For 

eksempel har 39 prosent av innvandrere og 

47 prosent av barn av innvandrere oppgitt at 

de har opplevd diskriminering.

65 prosent av de unge voksne i undersøkelsen 

har enten opplevd eller observert diskriminer-

ing i løpet av det siste halvåret. Dette er færre 

enn i fjorårets undersøkelse, da 77 prosent 

svarte det samme. Mest utbredt er diskrimi 

nering basert på etnisitet: 41 prosent har 

observert eller opplevd dette. Deretter følger 

kjønn med 36 prosent og seksuell orientering 

med 27 prosent. Omtrent én av fem har sett 

eller opplevd diskriminering med bakgrunn i 

religion/tro, alder eller funksjonsevne.

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/Diskriminering
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/Diskriminering
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/Diskriminering
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Kvinner svarer oftere at de har vært vitne 

til eller blitt utsatt for diskriminering enn 

menn. Størst utslag er det for kjønnsdiskrimi- 

nering, men også på seksuell orientering og 

etnisk bakgrunn/innvandring har kvinnene 

i undersøkelsen vært mest utsatt. Byene er 

overrepresentert i diskriminering på etnisk 

bakgrunn og innvandring, trolig på grunn av 

et større mangfold i disse kommunene. På 

bygda er kjønnsdiskriminering mer utbredt 

ifølge undersøkelsen.

Diskriminering er et utbredt og alvorlig 

problem. Det kan gi folk ulike muligheter 

i arbeidslivet og sosialt, men det påvirker 

også livskvaliteten. SSB-undersøkelsen 

om livskvalitet (Støren & Rønning, 2021) 

viser klart at de som har opplevd diskrimi- 

nering, jevnt over er mindre fornøyd med 

livet. Resultatet finner vi også igjen i denne 

undersøkelsen. På en skala fra 1 til 7 på 

spørsmålet om tilfredshet med livet skårer de 

som ikke har opplevd eller observert diskrimi- 

nering, i snitt 4,1, mens de som har opplevd 

eller observert diskriminering, skårer 3,6.

Det er også tydelige forskjeller i flytteplanene 

til de som opplever eller er vitne til diskrimi- 

nering. 37 prosent av denne gruppen plan-

legger å bo utenfor landsdelen om 5 år, mot 

17 prosent av de som ikke har opplevd og 

observert diskriminering. Kanskje kan det å 

skape mer inkluderende lokalsamfunn bidra 

til å få flere til å bli boende eller flytte tilbake.

Andel som har opplevd ulike former for  
diskriminering de siste seks månedene.

Kjønn

Har ikke opplevd eller
observert diskriminering

Etnisk bakgrunn/innvandring

Annen form for diskriminering

Alder 19%

16%

41%

36%

35%

Seksuell orientering

Religion/trosretning

Nedsatt funksjonsevne

19%

21%

28%
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Hvorfor fødes  
det færre barn?

At vi får færre barn, er ikke noe nytt fenomen. 

På 1800-tallet fikk hver kvinne i Norge i snitt 

4,5 barn. Da krigen brøt ut i 1940, fikk de godt 

under 2. Etter noen større kull i etterkrigstida 

har fødselstallene stort sett fortsatt å dale. 

Tidligere har vi i Nord-Norge fått flere barn 

enn i andre landsdeler, men de siste 20 årene 

har forskjellen forsvunnet.

Årsakene til nedgangen er sammensatt og 

noe som har skjedd i omtrent alle land. Heldig- 

vis har barnedødeligheten falt, også i nyere 

tid. Kvinner har fått flere rettigheter og større 

mulighet til å bestemme selv. Folk venter  

lengre med å få barn, og gjennomsnittlig 

alder for førstegangsfødende kvinner er nå 

over 30. Vi ville vite mer om hva unge i nord 

mener er viktige årsaker til at færre barn 

fødes i landsdelen.

Resultatene bekrefter at det ikke er én, men 

mange årsaker til at flere ikke får barn, eller 

ikke får et barn til. 3 av 4 oppgir at de store 

utgiftene forbundet med å ha barn har stor 

betydning. Sammen med for lite økonomisk 

støtte gjør det at økonomien må være på 

plass før man får barn.

Andel som mener følgende forhold har stor betydning for at 
folk får færre barn.

For lite fritid

For kort foreldrepermisjon

For dårlige tjenester
(barnehage, skole, SFO)

Familie blir ansett som
mindre viktig enn før

Bekymrelse for
fremtiden
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For store utgifter
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https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-ntb-svangerskap/fallende-fruktbarhet-ogsa-pa-bygda/1279878
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-ntb-svangerskap/fallende-fruktbarhet-ogsa-pa-bygda/1279878
https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/fodte
https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/fodte
https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/fodte
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De siste årene har vært urolige, både i Norge 

og verden. Koronapandemien og krigen i 

Ukraina har dominert i media, sammen med 

konsekvenser som økte priser, mangel på 

enkelte varer og i ytterste konsekvens store 

ødeleggelser dersom krigen eskalerer. 64 

prosent i undersøkelsen sier at bekymring for 

fremtiden har stor betydning for fødselstal-

lene. Samtidig sier bare 14 prosent at et ønske 

om ikke å belaste klima og miljø er en viktig 

årsak. Kanskje er dette fordi andre fremtids-

bekymringer er noe folk er mer redde for skal 

ramme akkurat oss og våre barn, i alle fall her 

i Nord-Norge.

Samtidig økte fødselstallene noe i Norge 

under pandemien, selv med store bekym-

ringer både for pandemien i seg selv og for 

økonomiske konsekvenser i etterkant. En 

nærmere titt på tallene viser at fødsels- 

tallene gikk ned blant familier med usikre 

jobber, som ble hardt rammet av nedsteng-

ningen. Oppgangen skyldes familier med 

trygge jobber i offentlig administrasjon som 

fikk sitt andre eller tredje barn (Lappegård 

mfl., 2022). Dette er en gruppe som allerede 

er i en etablert familie, og som i stor grad kan 

jobbe fra hjemmekontor. Med trygge jobber 

og mindre stress i hverdagen ble det mer rom 

for å tenke på barn.

57 prosent svarer at det er vanskelig å finne 

stor nok bolig til å få flere barn. I byene har 

boligprisene over lang tid vokst mye mer enn 

konsumprisindeksen, og spesielt mange angir 

bolig som et problem i de mest sentrale kom-

munene. På bygda kan det være vanskelig å 

finne boliger på markedet (Nygaard, Lie & 

Karlstad, 2010; Bjøru mfl., 2022). Samtidig er 

det vanskelig å få lån til å bygge nytt.

Kvaliteten eller tilgjengeligheten til barne-

hage, skole og SFO er mange steder for dårlig, 

og spesielt i rurale kommuner oppgis dette 

som en viktig grunn til lavere fruktbarhet. I 

de minst sentrale kommunene (nivå 5 og 

6) svarer 59 prosent at dette er viktig. Bare 

39 prosent i byene svarer det samme. Selv om 

barnehagedekningen nå er mye høyere enn 

for noen tiår siden, kan avstandene til både 

barnehage og skole ha økt. I 1995 var det 865 

barnehager i Nord-Norge, i 2021 kun 615. Tre 

av ti grunnskoler i landsdelen har forsvunnet 

siden 2002.

Blant kvinnene i undersøkelsen er det spesielt 

mange som peker på for store utgifter, for 

kort foreldrepermisjon og bekymring for 

fremtiden som årsaker, sett i forhold til menn. 

Lengden på foreldrepermisjon og fedrekvote 

har vært mye debattert, og det har vært flere 

endringer etter at fedrekvoten først ble inn-

ført i 1993. Fra 2018 har fedre (eller medmor) 

hatt en kvote på 15 uker, og det har spesielt 

ført til uenigheter rundt ammeproblematikk.

I tillegg til alternativene i spørsmålet blir helse- 

tilbudet for gravide og fødende i distriktene 

trukket frem av flere som en årsak til ned-

gangen gjennom åpne svar. Denne årsaken 

stemmer bra med at forskjellen i fruktbarhet 

mellom by og bygd har gått ned. Helsetilbud 

og lokale fødeavdelinger skaper stort engas-

jement og store avstander til fødeavdelingen, 

særlig for førstegangsfødende, øker risikoen 

for komplikasjoner.

Resultatene viser at det ikke er én grunn til 

at fødselstallene faller. Det er totalbelastnin-

gen med økonomi, fritid, offentlige tjenester, 

fremtidsutsikter og bolig som gjør at det for 

mange ikke er plass til barn, eller et andre og 

tredje barn. Kompleksiteten i dette temaet 

støttes også av tidligere forskning (Hart & 

Kravdal, 2020; Dommermuth mfl., 2015), 

som peker på både økonomiske forhold,  

fleksibilitet i arbeidslivet, normer og forvent-

ninger i samfunnet, og pris og kvalitet på 

offentlige tjenester som forklaringer.

https://www.fremover.no/farre-og-farre-far-lan-til-bolig-pa-bygda-ordforeren-i-lavangen-er-fortvilt-det-er-ar-og-dag-siden-noen-unge-folk-sist-bygde-et-nytt-hus-her-i-kommunen
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/barnehagedekning-for-og-na
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/barnehagedekning-for-og-na
https://www.ssb.no/statbank/table/09220/
https://www.ssb.no/statbank/table/09546/
https://www.ssb.no/statbank/table/09546/
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-ntb-svangerskap/fallende-fruktbarhet-ogsa-pa-bygda/1279878
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-ntb-svangerskap/fallende-fruktbarhet-ogsa-pa-bygda/1279878
https://www.vg.no/spesial/2019/fodselsrigget/
https://www.vg.no/spesial/2019/fodselsrigget/
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Metode og definisjoner

Undersøkelsen ble gjennomført i 2022 av 

NORCE Norwegian Research Center AS på 

oppdrag fra Sparebank 1 Nord-Norge. Det 

ble åpnet for besvarelser 1. august, og siste 

svar kom inn 3. september.

Lenken til undersøkelsen ble spredt i bankens 

nettverk og på sosiale medier i perioden. 

Totalt fulgte 641 personer lenken til under- 

søkelsen. 295 av disse gikk gjennom alle 

sidene og trykte «Avslutt» på siste side. 

Respondentene hadde mulighet til å hoppe 

over spørsmål de ikke ønsket å svare på. Etter 

en gjennomgang av besvarelsene besto det 

endelige utvalget av 288 respondenter.

Målgruppen var bosatte i Nord-Norge i 

alderen 18–34 år. Det første spørsmålet i  

skjemaet var hvorvidt de var i denne mål-

gruppen. De som ikke svarte på dette, eller 

svarte at de var under 18 eller over 38, ble 

utelatt fra det endelige utvalget.

Det endelige utvalget ble vektet på kjønn, 

aldersgrupper (18–24, 25–29, 30–34 år) og 

sentralitetsnivå 3–6 (SSBs definisjon). 

Utvalget ble sammenlignet med nyeste til-

gjengelige befolkningsdata for regionen. For 

sentralitetsnivå ble faktisk bostedskommune 

fra SSB for 2021 benyttet, men ble frem-

skrevet til 2022 ved å bruke kommunevise 

endringer i formell (folkeregistrert) befolkning 

fra 2021–2022. Respondentene som tilhører 

grupper det var færre av i undersøkelsen enn 

i befolkningen, ble vektet opp, det vil si at 

deres svar teller noe mer enn de som tilhører 

grupper som var overrepresentert. Vektene 

varierer mellom 0,45 og 2,27.

Siden utvalget baserer seg på selvseleksjon, 

kan det være noe skjevhet i utvalget selv om 

det er vektet på de kriteriene vi kan si noe 

om. Det kan være at utvalget er en gruppe 

som er mer engasjert enn andre. Ser vi på 

spørsmålet om hvem som har eller vurderer 

å involvere seg i lokalsamfunnet (som ligger i 

begynnelsen av spørreskjemaet), har de som 

ikke fullførte skjemaet, i større grad svart 

at de ikke ønsker å involvere seg i lokalsam- 

funnet enn de som fullførte skjemaet. Det tyder 

på at utvalget kan bestå av over gjennom- 

snittet engasjerte mennesker som ønsker å si 

sin mening.

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128
https://microdata.no/discovery/variable/?variable=BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK&datastore=no.ssb.fdb&version=18&date=2020-01-01
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