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OM UNDERSØKELSEN



OM UNDERSØKELSEN

Digital spørreundersøkelse sent til respondentene via Cint's
web panels

Deltakerne i hovedstadsregionene i Sverige, Norge, Danmark
og Finland, med en alder på 18-80 år og med representative
andeler i forhold til kjønn og alder.

Periode for innsamling av svar 12. april til 12. mai 2017

Antall respondenter:
Sverige: 1012
Norge: 1004
Danmark: 1044
Finland: 1123

Opinionsinstitutt: United Minds
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OM RESPONDENTENE



GEOGRAFISK BOSTED

24%
INDRE BY INDRE DEL

AV YTRE BY
LANDLIG
OMRÅDE

25% 32% 17%
YTRE DEL

AV YTRE BY
*Sentrale

deler av byen
med tydelig
urbant miljø

*Områder med
visse urbane

miljøer i ytre by, og
med nær tilknytning

til indre by

*Områder med en
viss grad av urbant
miljø, men uten nær
tilknytning til indre by

*Områder som
ligger utenfor
byen og som
ikke har et

urbant miljø

Hvilket av nedenstående alternativer beskriver best området du bor i? N: 1004 *1 % Vet ikke



ALDERS- OG KJØNNSBALANSE

KJØNN ALDER BAKGRUNN

14%

43%

25%

18%

18-25 26-45 46-65 66 +

Kjønn: N: 1004
Hvilket år er du født? N: 1004
Er dine foreldre født i Norge eller utenlands? N: 1004

Kvinne:
50%

Mann:
50%

72%

13%

14%
1%

Begge mine
foreldre er født i
Norge

En av mine
foreldre er født i
et annet land

Begge mine
foreldre er født i
et annet land

Vet ikke/vil ikke
svare



LIVSSITUASJON

BOLIGSITUASJONFAMILIESITUASJON

Hva av det følgende beskriver best din situasjon? N: 1004
Hvilket av de nedenstående alternativene beskriver best boligen du bor i? N: 1004

1%

1%

5%

6%

7%

23%

24%

33%

Ingen av de ovenstående

Vet ikke/vil ikke svare

Single with children living at home

Bor med andre

Bor hos foreldre

Gift/samboer med hjemmeboende barn

Bor alene

Gift/samboer uten hjemmeboende barn

34 %

14 %21 %

31 % Borettslag/sameie

Eierseksjon

Leid bolig

Enebolig/rekkehus



UTDANNELSE OG SYSSELSETTING

SYSSELSETTINGUTDANNELSE

Hva er din høyeste fullførte utdannelse? N: 1004
Hva er din hovedsysselsetting? N: 1004

4 %

22 %

23 %

48 %

3 %
Grunnskole

Videregående skole

Utdannelse etter
videregående, kortere
enn 3 år

Utdannelse etter
videregående, 3 år
eller lenger

Vet ikke/vil ikke svare
4%

6%

9%

13%

18%

50%

Ingen av de ovenstående

Arbeidssøkende/arbeidsledig

Selvstendig næringsdrivende

Student

Pensjonist

Lønnstaker på heltid eller deltid



POLITISK TILKNYTNING

Hvilket politisk parti hadde du stemt på hvis det var valg i dag? N:1004

24%

21%

13%

3%
5% 5%

7%
6% 6%

11%



INNTEKTSNIVÅ

PERSONLIG MÅNEDLIG INNTEKT GJENNOMSNITTSINNTEKT I OMRÅDET

Hvilket av følgende intervaller faller din månedsinntekt før skatt inn under? N: 1004
Hvilken av følgende påstander passer best med din oppfatning av gjennomsnittsinntekten i ditt område?
Gjennomsnittsinntekten (landsgjennomsnittet) i Norge er NOK 43300.N: 1004

13%

25%

32%

30%

Ønsker ikke å oppgi

42 000+ NOK i måneden

25 000 - 41 999 NOK i måneden

Mindre enn 24 999 NOK i måneden

22%

33%

30%

11%

4%

Den gjennomsnittlige inntekten i mitt boområde
er mye høyere enn landsgjennomsnittet

Den gjennomsnittlige inntekten i mitt boområde
er litt høyere enn landsgjennomsnittet

Den gjennomsnittlige inntekten i mitt boområde
er omtrent den samme som landsgjennomsnittet

Den gjennomsnittlige inntekten i mitt boområde
er litt lavere enn landsgjennomsnittet

Den gjennomsnittlige inntekten i mitt boområde
er mye lavere enn landsgjennomsnittet



12

MISFORNØYDE
MENNESKER



ET FLERTALL ER MISFORNØYD MED DEN NÅVÆRENDE
SAMFUNNSUTVIKLINGEN,
FORSKJELLER I INNTEKT OG TRO PÅ FREMTIDEN

Blant de som har lav
tro på fremtiden er

56% misfornøyd, mot
32% blant de som

har høy tro på
fremtiden.

38%

57%

6%

43%

51%

6%

42%

51%

7%

Fornøyd:

Misfornøyd:

Vet ikke:

Hvor fornøyd er du med den nåværende samfunnsutviklingen? N: 1004

54% 39% 8%Total

Hvor fornøyd er du med den nåværende samfunnsutviklingen?

Fornøyd Misfornøyd Vet ikke



FORSKJELLIGE SYNSPUNKTER FRA DE SOM
ER MISFORNØYD MED UTVIKLINGEN AV SAMFUNNET I FORHOLD

TIL DERES OMRÅDER OG BYEN…

Spesielt de som bor i områder
med lave inntekter er misfornøyd
med samfunnsutviklingen
• 54% er misfornøyd med samfunnet i områder med inntekter som

er lavere enn gjennomsnittet, og i områder med inntekter over
gjennomsnittet er 33% misfornøyd. I områder med høye inntekter
er 62% fornøyd med samfunnsutviklingen, og bare 32% er fornøyd
i områder med lave inntekter.

Klare forskjeller mellom visse
områder i indre by og ytre by
• Forskjellen blir mer fremtredende når du sammenligner

lavinntektsområder i ytre by med høyinntektsområder i indre by. I
disse ytre byområdene er 60% misfornøyd sammenlignet med
32% i de tilsvarende indre byområdene.

32%

29%

24%

36%

23%

19%

14%

28%

...opplever at ikke er for alle, uansett
inntektsnivå

...opplever at ikke er for alle, uansett
etnisitet

...ikke føler deg velkommen i

...ikke føler deg trygg i

Fornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen

Finnes det områder i din by som du… N: 1004

Finnes det områder i din by som du…



… OG OGSÅ SMÅ FORSKJELLER I DEMOGRAFI

Kjønn Utdanningsnivå Inntektsnivå

41%

36%

46%

61%

Kvinne

Mann

Fornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

32%

40%

43%

65%

54%

49%

42 000+ NOK i
måneden

25 000 - 41 999
NOK i måneden

Mindre enn 24
999 NOK i
måneden

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen
Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Hvor fornøyd er du med den nåværende samfunnsutviklingen? N: 1004

37%

40%

56%

52%

Post upper secondary school
education, 3 years or more

No post upper secondary
school education, or post
upper secondary school

education less than 3 years

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen
Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen



MER ENN HALVPARTEN AV DE SOM BOR I OSLO TROR DE VIL GJØRE DET BEDRE
ENN FORELDRENE SINE ØKONOMISK, OG BLANT MENN OVER HALVPARTEN

Eldre er positive i forhold til
sin økonomiske fremtid
• I den eldste aldersgruppen, de som er eldre enn 66 år,

tror 7 av 10 at de vil gjøre det bedre enn foreldrene
sine, sammenlignet med 46% i den yngste gruppen (-
25 år).

Folk i områder med høye
inntekter har tendens til å tro
at de vil gjøre det bedre enn
foreldrene, sammenlignet
med folk i andre områder
• Folk i områder med lavere inntekter enn

gjennomsnittet er litt mer positive enn negative til sine
muligheter til å gjøre det bedre økonomisk enn sine
foreldre. 4 av 10 tror de vil gjøre det bedre, og bare
24% tror de vil gjøre det dårligere. I områder med over
gjennomsnittlig inntekt tror mer enn halvparten at de vil
gjøre det bedre enn foreldrene, og bare hver sjuende
person (14%) tror de vil gjøre det dårligere.

46%

30%

19%

5%

56%

26%

14%

4%

56%

20%

19%

4%

Bedre enn foreldrene:

Samme som
foreldrene:

Verre enn foreldrene:

Vet ikke:
Med tanke på din økonomiske situasjon i framtiden, tror du at du vil få det… N: 1004

53% 28% 15% 4%Total

Med tanke på din økonomiske situasjon i framtiden, tror du at du
vil få det...

… bedre enn foreldrene dine
… de samme mulighetene som foreldrene dine
… verre enn foreldrene dine
Vet ikke



KONKLUSJONER:
MISFORNØYDE MENNESKER

En majoritet er misfornøyd med
den nåværende
samfunnsutviklingen, og disse
menneskene har en tendens til
lav tro på fremtiden og bor i
områder med lave inntekter

Misfornøyde mennesker føler i større grad at
det finnes områder i byen som ikke er ment for
alle, uansett etnisitet og inntektsnivå.

Demografiske faktorer som
kjønn, inntektsnivå og
utdanningsnivå gir små
forskjeller i dette spørsmålet

Menn er mer forhøyd med samfunnsutviklingen
enn kvinner og det er små forskjeller i forhold til
høyere inntekter og høyre utdanningsnivå, som
viser større tilfredshet.

.
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BOLIG OG
NÆROMRÅDE



FOLK HAR BLITT MINDRE FORNØYD MED
BOOMRÅDENE SINE SIDEN 2016

• Sammenlignet med 2016 har folk blitt mindre fornøyd
med sine områder, og folk var også mer intenst
fornøyd da.

• Antall personer som var meget fornøyd med området
sitt forrige år, er redusert til halvparten.

Lavinntektsområder er
mindre fornøyd
• De som bor i områder med lavere enn gjennomsnittlig

inntekt er mindre fornøyd med området sitt enn andre.
I høyinntektsområder er 85% misfornøyd,
sammenlignet med 60% i områder med lave inntekter.

2017

2016

78%

91%

76%

88%

89%

92%

77%

87%

Hvor fornøyd er du med ditt område? N: 1004

50%

21%

42%

57%

7%

16%

1%

3%

1%

2%

2016

2017

Meget fornøyd Ganske fornøyd Ikke spesielt fornøyd Slett ikke fornøyd Vet ikke



84% ER FORNØYD MED SIN
NÅVÆRENDE LIVSSITUASJON

En liten reduksjon i hvor
fornøyde folk er med
livssituasjonen
• Sammenlignet med 2016 er har den generelle

livssituasjonen endret seg litt til det verre, men ikke mye.
I 2016 var 88% fornøyd, og nå i 2017 er 84% fornøyd.

Folk med høy tro på
fremtiden er mer fornøyd
• Folk som har høye forhåpninger for fremtiden er mer

fornøyd med livssituasjonen (87%) enn de som har lav
tro på fremtiden (73%).

…det gjelder også de eldre
• Eldre mennesker er mer fornøyd med livssituasjonen sin

enn yngre. Blant de over 66 år er 94% fornøyd,
sammenlignet med 81% blant personer under 25 år.

2017

2016:

84%

88%

82%

82%

86%

86%

83%

85%

Andel av Meget fornøyd og Fornøyd

Hvor fornøyd er du med din nåværende bosituasjon? N: 1004

40%

38%

48%

46%

9%

12%

2%

3%

1%

1%

2016

2017

Meget fornøyd Ganske fornøyd Ikke spesielt fornøyd Slett ikke fornøyd Vet ikke



FLERE MENNESKER SIER AT DE KAN PÅVIRKE SIN
BOSITUASJON I STOR GRAD

15% 64%
De eldre opplever at de har
størst påvirkning
• 70% av personer over 66 føler at de kan påvirke sin

bosituasjon i stor grad, sammenlignet med 54% av
personer under 25 som føler at de har minst påvirkning over
sin bosituasjon.

De med høyere inntekt kan
påvirke sin bosituasjon i større
grad
• Personer med høyere inntekt føler at de kan påvirke sin

bosituasjon mer enn personer med lavere inntekt, 8
henholdsvis 5 av 10.

I stor gradI liten grad

I hvilken grad opplever du at du har mulighet til å påvirke din boligsituasjon? N: 1004

7%

6%

8%

9%

22%

18%

26%

33%

32%

31%

4%

2%

2016

2017

1 = I meget liten grad 2 3 4 5 = I meget stor grad ? = Vet ikke



FOLK ER NÅ LITT MINDRE VILLIG TIL Å FLYTTE
UT AV DET OMRÅDET DE BOR I NÅ

• 70% vil nå bli i sitt nåværende område hvis de hadde
valget, litt mer enn i 2016. Antall mennesker som ønsker
å bo et annet sted er redusert, men ikke vesentlig.

Aldersgruppen 26-45 er mest
ivrig etter å flytte
• 1 av 3 personer mellom 26-45 ville flytte til et annet

område hvis de kunne, og blant de over 66 var det kun
15%.

I likhet med mennesker som
bor i lavinntektsområder
Nesten halvparten (45%) av menneskene i områder med
lavere enn gjennomsnittlig inntekt ville heller bo i et annet
område, sammenlignet med 20% for de i områder med
høyere inntekt enn gjennomsnittlig, og den enkeltes inntekt
har ikke så mye å si. Det er ingen vesentlig forskjell
mellom de som bor i landlige områder eller ytre byområder
sammenlignet med de i indre by.

65% 68% 63%

31% 28% 32%

4% 4% 5%

Hvis jeg fikk velge, ville jeg bo i mitt
nåværende område:

Hvis jeg fikk velge, ville jeg heller bo i
et annet område:

Vet ikke:

67%

70%

27%

25%

7%

4%

2016

2017

Hvis jeg fikk velge, ville jeg bo i mitt nåværende område

Hvis jeg fikk velge, ville jeg heller bo i et annet område

Vet ikke

Hvis du ser på boområdene i Osloregionen, ville du helst bo i det område hvor du bor i dag eller i et annet område? N: 1004



BEBOERE I OMRÅDER MED INNTEKT UNDER
GJENNOMSNITTET KJENNER GJERNE FLERE MENNESKER
FRA ANDRE TYPER OMRÅDER

Klar forskjell mellom folk i
områder med høy og lav
inntekt
• I områder med høy inntekt er det 65% som stort sett

kjenner mennesker som bor i samme type område, mens
kun 45% av personene i lavinntektsområder samtykker i
dette.

Beboere som er fornøyd med
sitt område omgås stort sett
med folk fra samme type
område
• 62% av personene som er fornøyd med sitt område sier

at de stort sett kjenner mennesker i samme type område,
sammenlignet med 49% av personene som ikke er
fornøyd med sitt område.

58%

32%

10%

37%

57%

7%

53%

40%

7%

59% 33% 8%Total

De fleste jeg kjenner bor i områder som ligner på mitt

Enig Uenig Vet ikke

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004

Enig:

Uenig:

Vet ikke:



BOLIGMULIGHETENE ER SAMMENLIGNBARE I OMRÅDER MED
FORSKJELLIG INNTEKT, MEN IKKE JOBBMULIGHETENE

Blant folk med høyere tro på fremtiden er 67% enig i at de fleste har gode forutsetninger for å få
en jobb i sitt område, og bare 37% av de med lav tro på fremtiden er enig.

60%

45%

27%

45%

13%

10%

De fleste har gode forutsetninger
for å skaffe seg en jobb i området

der jeg bor

De fleste har gode forutsetninger
for å skaffe seg en bolig i området

der jeg bor

Enig Uenig Vet ikke

66%

44%

39%

44%

De fleste har gode forutsetninger for å
skaffe seg en jobb i området der jeg bor

De fleste har gode forutsetninger for å
skaffe seg en bolig i området der jeg bor

Respondenter som er enig:

Gjennomsnittlige inntekten lavere enn landsgjennomsnittet

Gjennomsnittlig inntekt høyere enn landsgjennomsnittet

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004



FORSKJELLER MELLOM MENNESKER SOM ER FORNØYD OG
MISFORNØYD MED SAMFUNNSUTVIKLINGEN KNYTTET TIL
ERFARINGER FRA OMRÅDENE

Kvinner føler seg litt mindre
trygge
• 38% av kvinnene sier at det finnes områder der de ikke

føler seg trygge, sammenlignet med 25% av mennene.

Eldre føler seg mest trygge
• Blant de over 66 år er det kun 25% som sier at det

finnes områder i byen der de ikke føler seg trygge.
Aldersgruppen 46-65 føler seg minst trygge, og 35%
sier at de ikke føler seg trygge der de er.

Inntektsnivå utgjør ingen
vesentlig forskjell og landlige
områder har større trygghet
• Cirka 3 av 10 i alle inntektsgrupper føler seg utrygge i

visse områder i byen sin. Kun 19% som bor i landlige
områder føler seg utrygge, mye færre sammenlignet
med folk som bor i byen.

Finnes det områder i din by som du…

24%

6%

18%

18%

18%

20%

23%

26%

32%

28%

5%

14%

14%

18%

16%

19%

23%

28%

19%

4%

23%

24%

20%

24%

29%

32%

36%

Ingen av de ovenstående

Vet ikke

… føler det er utilgjengelig for folk med ulike …

...ikke føler deg velkommen i

...opplever at ikke er for alle, uansett alder

...har vanskelig for å komme deg til, pga. dårlige…

...opplever at ikke er for alle, uansett etnisitet

...opplever at ikke er for alle, uansett inntektsnivå

...ikke føler deg trygg i

Misfornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen

Fornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen

Total

Finnes det områder i din by som du… N: 1004



TRYGGHETEN HAR ØKT SIDEN 2016

Færre føler at det finnes
områder de ikke føler seg
trygge i. Flere mener nå at
det finnes områder som ikke
er ment for alle, uansett
alder og inntekt.

Finnes det områder i din by som du…

18%

18%

20%

23%

26%

32%

14%

17%

22%

24%

24%

38%

...opplever at ikke er for alle, uansett alder

...ikke føler deg velkommen i

...har vanskelig for å komme deg til, pga. dårlige
kommunikasjoner

...opplever at ikke er for alle, uansett etnisitet

...opplever at ikke er for alle, uansett inntektsnivå

...ikke føler deg trygg i

2016 2017

Finnes det områder i din by som du… N: 1004



FOLK SOM ER FORNØYD MED SINE
OMRÅDER FØLER SEG TRYGGERE DER

Eldre føler seg tryggere enn
yngre
• Blant de under 25 er det 75% som føler seg trygge,

sammenlignet med 92% av de som er eldre 66 år.

Trygghet spiller en stor rolle
for hvorvidt folk er fornøyd
med sitt område eller ikke
• Forskjellene i erfaringer hos mennesker som er

fornøyd med områdene sine og de som ikke er det, er
store i forhold til opplevelse av trygghet. 88% av de
som er fornøyd føler seg trygge i sine områder,
sammenlignet med 65% av de som er misfornøyd.

83% 77% 89% 77%Jeg føler meg
trygg i mitt område

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]

83%

65%

88%

2017

Jeg føler meg trygg i mitt område

Fornøyd med område Ikke fornøyd med område Totalt



BEBOERE I HØYINNTEKTSOMRÅDER FØLER SEG
TRYGGERE I SITT OMRÅDE PÅ KVELDSTID

Yngre personer føler seg
ikke trygge om kvelden
• Av personer under 25 år er det 67% som føler seg

trygge når de beveger seg i sitt område på kveldstid,
sammenlignet med 82% av de over 66 år.

Forskjellene tilsvarer de vi
finner for trygghet i folks
områder generelt, men
unntak av kjønn
• Kvinner føler seg generelt tryggere i sine områder enn

menn, men på kveldstid føler kun 71% av kvinnene
seg trygge, sammenlignet med 84% blant menn.

• Forskjellen mellom folk som er fornøyd med sitt
område og de som ikke er det, er 82% mot 60%. Folk
som bor i områder med lavere enn gjennomsnittlig
inntekt føler seg mindre trygge på kveldstid enn de
som bor i områder med høyere enn gjennomsnittlig
inntekt.77% 70% 76% 61%

77%

82%

60%

2017

Jeg føler meg trygg når jeg beveger meg i mitt område om
kvelden eller natten

Gjennomsnittlige inntekten lavere enn landsgjennomsnittet

Gjennomsnittlig inntekt høyere enn landsgjennomsnittet

Totalt

Jeg føler meg trygg når
jeg ferdes i mitt område
om kvelden eller natten

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]



KONKLUSJONER: BOLIG OG NÆROMRÅDE

Store forskjeller mellom
høyinntekts- og lavinntekts-
områder i forhold til
muligheten til å få en jobb,
men i forhold til å få en
bolig er den generelt lav.

Eldre er mer fornøyd og
føler seg vesentlig tryggere
i sine områder enn yngre
personer

Forskjellene i muligheten for å få jobb er
store mellom høyinntekts- (66%) og
lavinntektsområder (39%). Det er ingen
forskjeller mellom inntektsområder i
muligheten for å få bolig – og generelt er
den forholdsvis lav (45%).

Personer som er eldre enn 66 år er mer
fornøyd med sin bosituasjon og sine
områder, og de føler seg også mye
tryggere i sine områder sammenlignet
med personer under 25 år. På den annen
side føler unge mennesker i større grad at
de er i stand til å påvirke sin bosituasjon
enn de eldre.

Folk er mindre fornøyd med
sine områder og med sin
livssituasjon

91% av de som svarte var fornøyd med
sine områder i 2016 og for 2017 er tallet
nede i 78% og tilfredsheten med
livssituasjonen er redusert fra 88% i 2016
til 84% i 2017.
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SAMFUNN OG
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DE MED HØYE INNTEKTER
OPPLEVER BEDRE HELSE

• Samme type tendenser finnes i alle grupper, relatert til
inntekt. I områder med lave inntekter her 46% god
helse, mens det samme tallet i høyinntektsområder er
62%.

Misfornøyde mennesker har
dårligere helse
• Blant de som er misfornøyde med samfunnsutviklingen

sier 52% at de har god fysisk helse (69% blant de som
er fornøyd). Det er også en stor forskjell i helse mellom
de med høy og de med lav tro på fremtiden, 80% mot
28% sier at de har god balanse mellom arbeid og fritid.

Kvaliteten i relasjoner øker
med høy alder
• 49% av de over 66 år sier de har gode relasjoner, og

for de under 45 år er tallet nærmere 3 av 10.

Hvordan opplever du din egen velvære?

Hvordan opplever du din egen velvære? N: 1004 [Andel som svarte God eller Meget god]

49% 47%

59%

47% 45%

61%62%
68%

73%
66%

53%

79%
73%

76%

84%

72% 73%

85%

Fysisk helse Mental helse Forhold Balanse mellom
arbeid og fritid

Optimisme
angående
framtiden

Selvstendighet

Mindre enn 24 999 NOK i måneden 25 000 - 41 999 NOK i måneden 42 000+ NOK i måneden



DE STØRTE BEKYMRINGENE ANGÅENDE BOLIG;
ØKENDE PRISER OG ET STADIG MER
KONKURRANSEPREGET MARKED

Hvis du tenker på den nåværende utviklingen i Oslo. Hvor bekymret er du for følgende aspekter?

16%

13%

7%

9%

6%

8%

6%

8%

5%

5%

5%

5%

3%

4%

3%

37%

33%

34%

33%

24%

27%

27%

25%

27%

25%

25%

21%

21%

17%

18%

25%

32%

34%

30%

36%

38%

37%

34%

40%

42%

44%

39%

38%

33%

35%

14%

19%

21%

26%

23%

24%

26%

30%

24%

24%

23%

31%

33%

42%

40%

7%

4%

5%

3%

11%

3%

4%

4%

4%

4%

3%

5%

5%

4%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lengre avstander til grunnleggende tjenester for barn
Forverring av grunnleggende sosiale tjenester i området der jeg bor

Mer utrygghet i forstedene
Økt immigrasjon
Økt segregering
Økt kriminalitet

Mer utrygghet i sentrumsområdet
Den økende urbaniseringen fører til færre grønne områder

Økt ulikhet mellom forskjellige bydeler
Stigende arbeidsledighet

Økt sosial ulikhet
Mangel på boligmuligheter

Enkelte grupper har blitt mer avhengig av velferdsordninger
Stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet

Økte boligkostnader

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



81% 75% 75% 76%

3 AV 4 RESPONDENTER ER BEKYMRET FOR
ØKTE BOUTGIFTER

3%

4%

3%

18%

23%

12%

35%

37%

32%

40%

33%

51%

3%

4%

1%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økte boutgifter

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke 85%

av de som sa at de har
liten påvirkning på sin

livssituasjon er
bekymret over økte

boutgifter,
sammenlignet med 72%
av som sa at de har stor

påvirkning

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



BEKYMRINGER FOR ET KONKURRANSEPREGET
BOLIGMARKET BLIR MER VANLIG BLANT RESPONDENTENE
MED ØKENDE ALDER

47% 65% 72% 75%

4%

5%

3%

17%

21%

13%

33%

37%

28%

42%

34%

54%

4%

4%

3%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Et stadig mer konkurransepreget boligmarked

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

8 av
10

av de som er eldre
enn 45 år er

bekymret for stadig
økende konkurranse
på boligmarkedet, og
68% av de under 25

år er bekymret.

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



SPESIELT DE SOM ER MISFORNØYD MED SAMFUNNS-
UTVIKLINGEN ER BEKYMRET FOR ØKENDE AVHENGIGHET AV
VELFERDSORDNINGER BLANT VISSE GRUPPER

82% 67% 72% 70%

3%

4%

3%

21%

25%

18%

38%

39%

34%

33%

26%

42%

5%

5%

3%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt avhengighet av velferdsordninger blant visse grupper

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

Ingen vesentlig
forskjell mellom

gruppene når det
gjelder bekymringer
for dette aspektet

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



67% 71% 81% 69%

5%

5%

6%

21%

23%

18%

39%

42%

35%

31%

26%

38%

5%

4%

3%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Mangel på bomuligheter

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

FOLK SOM ER FORNØYDE MED
SAMFUNNSUTVIKLINGEN ER LITT MINDRE BEKYMRET
FOR MANEGLEN PÅ BOMULIGHETER

Ingen vesentlig
forskjell mellom

gruppene når det
gjelder bekymringer
for dette aspektet

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



3 av
4

av de mellom 46-65
år er bekymret for

økte sosiale
ulikheter, mot færre
enn 6 av 10 blant de

under 25 år.74% 72% 75% 67%

5%

5%

5%

25%

31%

17%

44%

44%

44%

23%

17%

32%

3%

3%

2%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økte sosiale ulikheter

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

3 AV 4 BLANT DE SOM ER MISFORNØYD MED
SAMFUNNSUTVIKLINGEN
ER BEKYMRET FOR ØKTE SOSIALE ULIKHETER

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



66% ER BEKYMRET FOR ØKENDE ARBEIDSLEDIGHET

79% 63% 67% 66%

5%

6%

4%

25%

29%

22%

42%

43%

40%

24%

18%

31%

4%

4%

4%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økende arbeidsledighet

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke 7 av
10

innbyggere i ytre by
er bekymret for

økende
arbeidsledighet,

sammenlignet med 6
av 10 blant

innbyggerne i indre
by og i landlige

områder.

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



65% 62% 70% 64%

5%

5%

4%

27%

30%

23%

40%

40%

40%

24%

20%

30%

4%

4%

3%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt ulikhet mellom forskjellige områder i byen

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

7 AV 10 AV DE SOM IKKE VAR FORNØYD MED SAMFUNNS-
UTVIKLINGEN ER BEKYMRET FOR ØKTE ULIKHETER MELLOM
FORSKJELLIGE OMRÅDER I BYEN

58%

av beboerne i områder
med gjennomsnittlige
inntekter er bekymret
for økt ulikhet mellom

områder i byen,
sammenlignet med

over 7 av 10 i
lavinntektsområder

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



65% 66% 68% 64%

64% ER BEKYMRET FOR AT FORTETTING I BYEN
VIL GIMINDRE GRØNTOMRÅDER

8%

9%

7%

25%

28%

22%

34%

36%

34%

30%

24%

35%

4%

4%

2%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt fortetting i byen vil føre til mindre grøntområder

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

Ingen vesentlig
forskjell mellom

gruppene når det
gjelder bekymringer
for dette aspektet

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



51% 55% 65% 63%

UTRYGGHET I INDRE BY ER EN LIKE
STOR BEKYMRING

6%

7%

5%

27%

29%

27%

37%

37%

35%

26%

23%

31%

4%

4%

2%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt utrygghet i indre by

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

Ingen vesentlig
forskjell mellom

gruppene når det
gjelder bekymringer
for dette aspektet

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



NESTEN 7 AV 10 AV DE SOM IKKE ER FORNØYD MED
SAMFUNNSUTVIKLINGEN ER BEKYMRET FOR ØKT
KRIMINALITET

65% 72% 77% 62%

8%

9%

9%

27%

32%

22%

38%

37%

37%

24%

19%

31%

3%

3%

1%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt kriminalitet

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

68%

av kvinner,
sammenlignet med

55% av menn er
bekymret for økt

kriminalitet

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



6 AV 10  ER BEKYMRET FOR ØKT SEGREGERING

71% 48% 77% 59%

6%

7%

4%

24%

29%

19%

36%

35%

38%

23%

19%

30%

11%

9%

9%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt segregering

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

2 av
3

av lønnsmottakere
med mer enn NOK 42

000 per måned er
bekymret for økt

segregering,
sammenlignet med

55% av de med mindre
enn NOK 24 999 per

måned

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



BEKYMRINGER FOR IMMIGRASJON VARIERER I ALDERS-
GRUPPER OG MELLOM GRUPPER SOM ER FORNØYD OG
IKKE FORNØYD MED SAMFUNNSUTVIKLINGEN

57% 65% 61% 55%

9%

7%

12%

33%

37%

29%

30%

33%

23%

26%

19%

34%

3%

3%

2%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Økt immigrasjon

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

44%

av de under 25 år er
bekymret for økt
immigrasjon, mye
færre enn blant de

som er eldre enn 46
år, der tallet er 62%.

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



MER ENN HALVPARTEN AV RESPONDENTENE
ER BEKYMRET FOR UTRYGGHET I DRABANTBYENE

av personene som ikke
er fornøyd med sitt

område er også
bekymret for økt

utrygghet i
drabantbyene,

sammenlignet med
53% av de som er

fornøyd med sitt eget
område

51% 67% 80% 55%

7%

7%

6%

34%

36%

30%

34%

34%

35%

21%

18%

25%

5%

5%

3%

Total

Fornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Utrygghet i drabantbyene

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

62%

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



REDUSERT TILGANG TIL GRUNNLEGGENDE
INNBYGGERTJENTESTER ER ET PROBLEM SPESIELT
FOR ELDRE

av de under 25 år er
bekymret over redusert

tilgang til
grunnleggende

innbyggertjenester,
sammenlignet med

55% av de over 65 år.
60% 66% 59% 50%

13%

13%

13%

33%

36%

29%

32%

33%

32%

19%

14%

24%

4%

4%

2%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Redusert tilgang til grunnleggene innbyggertjenester (f.eks. post,
bank og helsetjenester)

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

42%

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



DET LAVESTE NIVÅET PÅ BEKYMERINGER
GJELDERLENGRE AVSTANDER TIL GRUNNLEGGENE
TILBUD FOR BARN

40% 53% 52% 39%

16%

17%

15%

37%

40%

36%

25%

25%

26%

14%

12%

16%

7%

6%

7%

Total

Fornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen

Lengre avstander til grunnleggende tilbud for barn

Overhodet ikke bekymret Ikke noe særlig bekymret Ganske bekymret Veldig bekymret Vet ikke

47%

av de som har barn
som bor hjemme er
bekymret for lengre

avstander til
grunnleggende tilbud
for barn, og blant de

som ikke har barn som
bor hjemme er det bare
35% som er bekymret

Tenk på den nåværende utviklingen i Oslo-regionen. Hvor bekymret er du angående de følgende temaene? N: 1004



7 AV 10 MENER DET ER ET PROBLEM AT RIKE
OMRÅDER BLIR RIKERE OG AT FATTIGE OMRÅDER BLIR
FATTIGERE

89% 84% 86%

87% 72% 78%

66% 69% 70%

70% 63% 60%

68% 67% 66%

Enig

63%

66%

70%

72%

83%

Barn som vokser opp i lavinntektsområder har færre
muligheter til å lykkes enn barn som vokser opp i

høyinntektsområder

Det er et økende problem at det finnes ulikheter i
velferden i forskjellige bydelene

Det er et problem at rike områder i byen blir rikere,
mens fattige områder blir fattigere

Det er for dyrt å bo i indre by i min by

For at man skal kunne ta tak i problemene, er det
viktig å anerkjenne de sosiale problemene som finnes i

området

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]



GROVT REGNET HVER FJERDE PERSON MENER
AT IKKE DE VIL HA RÅD TIL Å BLI BOENDE I SITT
OMRÅDE I FREMTIDEN

83% 79% 76%

74% 71% 80%

69% 62% 85%

76% 76% 76%

19% 31% 29%

23% 23% 26%

25% 36% 37%

Enig

26%

27%

37%

68%

73%

74%

75%

Jeg tror at vi kommer til å ha flere hjemløse i mitt
område i fremtiden

Jeg tror ikke jeg kommer til å ha råd til å bli boende i
mitt område i fremtiden

Det er viktigere å pusse opp offentlige steder enn
boliger

Det er det viktig at alle byområdene kjennetegnes av å
være blandet

Den nåværende situasjonen på boligmarkedet fører til
at unge mennesker må bo lengre med foreldrene sine

Jeg bor gjerne utenfor indre by hvis det er enkelt å
komme seg dit

Det er like viktig å ruste opp/renovere eldre boliger
som å bygge nye

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]



67% 57% 71%

NESTEN 7 AV 10 OPPLEVER ØKTE SOSIALE
ULIKHETER I OSLO

67%
opplever økte sosiale ulikheter i Oslo

Folk som ikke er fornøyd med
sitt område sier at ulikhetene
øker mer dramatisk
• 33% av de som ikke er fornøyd med sitt område mener at

sosiale ulikheter har økt dramatisk, dobbelt så mange
som blant de som er fornøyd med området sitt (17%).

Eldre opplever økte sosiale
ulikheter
• 7 av 10 personer over 66 år, sammenlignet med 54% av

de under 25 år opplever økte sosiale ulikheter i Oslo.
Yngre mennesker er mer nøytrale i sine meninger om
emnet.

Hvordan mener du at den sosiale ulikheten har endret seg i Oslo-området? N: 1004

67% 19% 6% 8%

Endring i sosiale ulikheter

Økt Verken økt eller blitt redusert Redusert Vet ikke



KONKLUSJON: SAMFUNN OG TRYGGHET

Bolig og økt
avhengighet av
velferdsordninger er
de største
bekymringene.

Kriminalitet,
segregering og
immigrasjon er
aspekter som folk ikke
er så bekymret for

Her fremstår forskjellene mellom
folk som er fornøyd og misfornøyd
med samfunnsutviklingen klart, og
misfornøyde mennesker er mye
mer bekymret for fremtiden i forhold
til bolig og avhengighet av
velferdsordninger.

Sammenlignet med andre
aspekter er folk ikke så bekymret
for økt kriminalitet, segregering
eller immigrasjon, men likevel er
cirka 6 av 10 bekymret for disse
tingene, og nesten 7 av 10 tror at
segregeringen har økt i Oslo.

Bedre helse blant folk
med høyere inntekt

De med høye inntekter opplever
bedre helse. Den viktigste faktoren
som gir en forskjell mellom
gruppene er mental helse og tro på
fremtiden. Folk med middels
inntekter opplever at de har nesten
like stor autonomi som de med
høye inntekter.

I alt er 27% av personene i Oslo
redd for dette. Tendensen er
sterkere i indre by. 32% av de
som bor i indre by tror ikke de vil
ha råd til å bo der i fremtiden.

Mange er redde for at
de ikke vil ha råd til å
bo i området sitt i
fremtiden



52

INNBYGGERDELTAKELSE



DE UNGE ER DEN GRUPPEN SOM HAR MER TRO PÅ
FREMTIDEN OG ER MER POSITIVET TIL NABOLAG MED
BLANDEDE INNTEKTSGRUPPER

Store forskjeller mellom de
med liten og de med stor tro
på fremtiden
• 12% flere av de med liten tro på fremtiden,

sammenlignet med de med stor tro på fremtiden, er
ikke enige i at nabolag med blandede inntektsgrupper
er bra for byens utvikling.

Unge mennesker er mer
overbevist om positiver
virkninger
• 74% av folk under 25 år tror at nabolag med blandede

inntektsgrupper er bra for byens utvikling, og kun 64%
av de over 66 år er enig.

66%

19%

16%

64%

18%

17%

72%

15%

14%

67% 18% 15%Total

Nabolag med blandede inntekter er bra for byutviklingen

Enig Uenig Vet ikke

Enig:

Uenig:

Vet ikke:

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004



73% MENER AT KOMMUNEN OG UTBYGGINGS-
SELSKAPENE MÅ SAMARBEIDE MER FOR Å FÅ
BYEN TIL Å BLI BEDRE

Aldersgruppen 26-
45 er uenige med
andre aldersgrupper,
spesielt de eldre

• 19% av de mellom 26 og 45 mener at
økt samarbeid er nødvendig,
sammenlignet med under 1 av 10 i
eldre aldersgrupper.70%

13%

16%

63%

17%

21%

71%

15%

13%

73% 14% 14%Total

Kommunene og byggselskapene må samarbeide mer, slik at byen
Oslo-regionen kan få en positiv vekst

Enig Uenig Vet ikke

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004

Enig:

Uenig:

Vet ikke:



DE SOM HAR BARN MENER AT INNBYGGERNE,
INKLUDERT BARN, MÅ HA STØRRE PÅVIRKNING PÅ
UTVIKLINGEN AV BYEN

• Blant de som har barn boende hjemme er 74% enig i
dette, sammenlignet med 63% blant de som ikke har
barn boende hjemme.

De med stor tro på fremtiden
ønsker også at innbyggerne
skal ha større påvirkning

• 69% av de med stor tro på fremtiden mener at
innbyggere, inkludert barn, skal ha mer påvirkning,
sammenlignet med 54% (liten tro på fremtiden).

66%

19%

15%

56%

27%

17%

65%

18%

17%

66% 19% 15%Total

Innbyggerne, inkludert barna, må ha større påvirkning i
byutviklingen

Enig Uenig Vet ikke

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004

Enig:

Uenig:

Vet ikke:



DE SOM HAR MIDDELS PÅVIRKNING MENER AT MER
INITIATIV FRA INNBYGGERNE VILLE HJELPE BYENS
UTVIKLING

De eldre er mer enig i dette
enn de yngre

• 71% av folk over 66 er enig, sammenlignet med
59% av de unge under 25.

Store forskjeller mellom de
med lav og middels
påvirkning

• Av de personene som anslår sitt nivå for påvirkning
på livssituasjonen til middels, mener 70% at
innbyggerne må ta mer ansvar, og for personer som
anslår at de har lav påvirkning er tallet 56%.
Personer med høy påvirkning ligger mellom disse,
med 66%.

66%

17%

16%

62%

22%

16%

66%

18%

16%

65% 16% 19%Total

Innbyggerne må vise langt mer initiativ når det kommer til
byutvikling

Enig Uenig Vet ikke

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004

Enig:

Uenig:

Vet ikke:



ØKENDE MULIGHETE FOR Å UTGJØRE EN FORSKJELL

Sammenlignet med 2016 føler
flere nå at de har muligheter til å
påvirke utviklingen i sitt område

• 34% i 2017 sammenlignet med 20% i 2016 føler at de
kan utgjøre en forskjell i sitt område. De som har
høyere inntekter anslår sine muligheter som høyere i
forhold til de med lavere inntekter.

2017

2016

21%

13%

34%

27%

28%

23%

Gode:

Gode:

20%

34%

62%

56%

18%

11%

2016

2017

Hvordan opplever du dine muligheter for å være med og påvirke
utviklingen av ditt område ved f.eks. nybygging av boliger,

offentlige steder og renoveringer?

Gode Dårlige Vet ikke

Hvordan opplever du dine muligheter for å være med og påvirke utviklingen av ditt område ved f.eks. nybygging av boliger, offentlige steder og renoveringer? N: 1004



FLERE MENNESKER I DE INDRE BYOMRÅDENE
FØLER AT DE KAN PÅVIRKE UTVIKLINGEN AV BYEN

Folk i den yngre
generasjonen føler at de
kan utgjøre en forskjell
• Det er forskjell mellom den opplevde evnen til å

påvirke byutviklingen mellom personer som er under
og over 45 år. Dette gjelder spesielt for de som er
under 25 år, og 6 av 10 føler at de har god mulighet til
å påvirke. 34% av de mellom 46-66 sier at de har god
mulighet til å påvirke, og dette er den laveste
registrerte prosentandelen.

Større muligheter til å
påvirke i områder i indre by
• Folk som bor i den indre delen av byen og har høy

inntekt føler at de har gode muligheter til å påvirke den
fremtidige utviklingen i sitt område (57%). Muligheten
til å påvirke ser ut til å være lavere for personer med
tilsvarende inntekt som bor i ytre deler av byen (46%).

28%

57%

14%

42%

47%

11%

39%

50%

12%

Gode:

Dårlige:

Vet ikke:

45% 45% 10%2017

Hvordan mener du potensialet ditt er til å påvirke den framtidige
utviklingen i området der du bor?

Gode Dårlige Vet ikke

Hvordan mener du potensialet ditt er til å påvirke den framtidige utviklingen i området der du bor? N: 1004



ET TILTAGENDE ØNSKE OM Å STYRKE MULIGHETENE
TIL Å PÅVIRKE UTVIKLINGEN I SITT OMRÅDE

61%

71%

28%

24%

10%

5%

2016

2017

Skulle du ønske at du hadde større muligheter for å påvirke
utviklingen av ditt område når det gjelder f.eks. nybygging av

boliger, offentlige steder og renoveringer?

Ja Nei Vet ikke

• Det har vært en gradvis økning i antall mennesker som
vil at deres meninger skal telle med i utviklingen av
deres området fra 2016 til 2017

2017

2016

69%

58%

64%

56%

72%

69%Ja:

Ja:

Skulle du ønske at du hadde større muligheter for å påvirke utviklingen av ditt område når det gjelder f.eks. nybygging av boliger, offentlige steder og renoveringer? N: 1004



POLITIKERNE OG FOLK SOM BOR DER HAR STØRST
ANSVAR FOR UTVIKLINGEN I OMRÅDET

66% 70% 67%

58% 63% 58%

54% 45% 48%

50% 56% 59%

39% 53% 39%

47% 52% 46%

68% 54% 48%

Hvor mye ansvar mener du de følgende aktørene har for utviklingen av
området du er bosatt i?

Hvor mye ansvar mener du de følgende aktørene har for utviklingen av området du er bosatt i? N: 1004 [Andel som svarte 4. Stort ansvar eller 5. Meget stort ansvar]

20%

16%

20%

25%

23%

32%

47%

26%

32%

31%

30%

33%

32%

23%

Embetsmenn

Private selskaper

Offentlige organisasjoner

Statlige kontorer

Bygningsselskaper

Menneskene som bor her

Politikere

Meget stort ansvar Stort ansvar

= 70%

= 64%

= 56%

= 55%

= 51%

= 48%

= 46%



KONKLUSJONER: INNBYGGERDELTAKELSE

Mulighetene for å påvirke
utviklingen i områdene
oppfattes som økende, og folk
ønsker også i enda større grad
å være en del av dette i
fremtiden
Det er stor interesse for å være en del av
utviklingen av byen gjennom f.eks. nye
eiendomsutviklingsprosjekter, offentlige steder
og renoveringsarbeid. Mulighetene anses som
økende, men fremdeles lave (34% i 2017).
Videre anser en majoritet at folk som bor i et
område har ansvar for å bidra til utviklingen i
dette området.

Politikere og innbyggere har
det største ansvaret når det
gjelder utvikling av
boligområder.

Det legges mye mindre ansvar på
utbyggingsselskaper og andre private
virksomheter
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TILGJENGELIGHET



34% 37% 29%

29% 29% 29%

23% 28% 27%

MANGEL PÅ GODE SKOLER OPPLEVES I
OMRÅDER MED LAVERE INNTEKTER

26%

29%

31%

32%

32%

28%

24%

28%

33%

Det mangler gode skoler i området der jeg bor

Det mangler et godt helsetilbud i området jeg er
bosatt i

Det mangler et grunnleggende tjenestetilbud som
minibank og posttjenester i området der jeg bor

Gjennomsnittlig inntekt høyere enn landsgjennomsnittet

Gjennomsnittlige inntekten lavere enn landsgjennomsnittet

Total

Enig

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]



26%

29%

31%

27%

27%

25%

28%

30%

37%

Det mangler gode skoler i området der jeg bor

Det mangler et godt helsetilbud i området jeg er

Det mangler et grunnleggende tjenestetilbud som
minibank og posttjenester i området der jeg bor

Innbyggere i landlige områder Innbyggere i indre by Total

SMÅ FORSKJELLER I OPPLEVELSE AV MANGLENDE
GRUNNLEGGENDE TJENESTER,
AVHENGIG AV HVOR DE BOR Mer enn én av tre personer

som bor utenfor byen
mangler noe innen
grunnleggende offentlige
tjenester
• 37% av innbyggerne i landlige områder sier at deres

område mangler grunnleggende tjenester som minibank
og postkontor, sammenlignet med én av fem
respondenter blant innbyggere i indre by. Det ser ut til å
være en forskjell i tilgangen på gode skoler og
helsetjenester også, men den er ikke vesentlig.

Unge
mennesker
forventer
dårligere
tilgang

… det ser ut til at
yngre mennesker
generelt er mer
misfornøyd med
tilgang til tjenester i
sitt område

Enig

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]



42% 42% 50%

26% 27% 38%

SÅRBARE GRUPPERS PERSPEKTIV BLIR IKKE ALLTID
TATT HENSYN TIL I FORHOLD TIL BYPLANLEGGING

Yngre mennesker er ikke så bekymret
for at de eldre ikke har påvirkning
• Folk under 25 år var den gruppen som var minst

bekymret for at eldre ikke har noen påvirkning på
byplanleggingen, 39% under 25 var enig,
sammenlignet med 48% over 66 år.

Familier føler at det ikke er rom for
barns synspunkter
• Blant de med barn som bor hjemme mener 36% at

barnas synspunkter sjelden blir hørt.

39%

44% 44%
48%

44%

- 25 26-45 46-65 66 + Total

Enig

Ved byplanlegging tas det
sjelden hensyn til eldre

mennesker i Oslo-regionen

Ved byplanlegging tas det
sjelden hensyn til barn i
Oslo-regionen

Ved byplanlegging tas det sjelden hensyn
til eldre mennesker i Oslo-regionen:

Ved byplanlegging tas det sjelden hensyn
til barn i Oslo-regionen:

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]

36%

26%
29%

Barn Ingen
barn

Total

Enig



TILGJENGELIGHETEN I BYEN
REDUSERES VED HANDIKAP

76% 57% 63%

20% 32% 39%

21% 25% 26%

Enig

25%

34%

65%

Det er vanskelig med fysisk tilgang for
funksjonshemmende til aktiviteter i området der

jeg bor

Dagens byplanlegging er ikke tilpasset folk med
funksjonshemminger

Fysisk tilgang for funksjonshemmede til aktiviteter,
gjør at de kan delta og bli sosialt akseptert

Er du enig i de følgende uttalelsene? N: 1004 [Andel som svarte Enig]



INFRASTRUCTURE IS VERY IMPORTANT TO
MORE PEOPLE WITH
LOW INFLUENCE ON THEIR SITUATION OF LIVING

There is a difference in
how important proper
infrastructure is when it
comes to job market
access. More people in
low income areas say
proper infrastructure is
very important for
these purposes.15%

18%

19%

23%

24%

64%

64%

55%

54%

56%

Tilgang til arbeidsmarkedet

Tilgang til et godt helsetilbud

Tilgang til en god utdannelse

Tilgang til sosiale aktiviteter

Tilgang til fritidsområder

Low level of influence

4. 5. Meget viktig

22%

26%

29%

33%

32%

57%

56%

53%

47%

53%

High level of influence

4. 5. Meget viktig

Hvor viktig vil du si det er med en ordentlig infrastruktur (offentlig og privat transport) innenfor de følgende områdene i området du er bosatt i? N: 149/647



KONKLUSJONER: TILGJENGELIGHET

Sosialt sårbare personer har
noen ganger begrensede
muligheter til å delta i
byplanleggingen

Når folk med barn blir eldre ser det ut til at de
anser at barn og eldre har begrensede
muligheter til å delta i samfunnsutviklingen. Det
er stor forskjell mellom de som er fornøyd og
misfornøyd med den nåværende
samfunnsutviklingen, i forhold til om de føler at
de generelt er en del av byen. Forskjellene er
spesielt stor når det gjelder områder som folk
ikke føler seg trygge i og områder der folk ikke
føler seg velkomne.

Infrastruktur er veldig viktig,
spesielt for folk som ikke har
særlig mye påvirkning

Som det ble nevnt i Inclusive City 2016, er
”transportfattigdom” nå et viktig emne. Dette
innebærer at dårlig infrastruktur reduserer
tilgjengeligheten og mulighetene til å delta i
samfunnet og de offentlige tjenestene som
tilbys.
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OPPSUMMERING OG
KONKLUSJONER



OPPSUMMERING
BOLIG OG
NÆROMRÅDE

INNBYGGER-
DELTAKELSE

TILGJENGE-
LIGHET

MISFORNØYDE
MENNESKER

SAMFUNN OG
TRYGGHET

En majoritet er
misfornøyd med den
nåværende
samfunnsutviklingen, og
disse menneskene har en
tendens til lav tro på
fremtiden og bor i
områder med lave
inntekter

Demografiske faktorer
som kjønn, inntektsnivå
og utdanningsnivå gir
små forskjeller i dette
spørsmålet

Folk er mindre fornøyd
med sine områder og
med sin livssituasjon

Store forskjeller mellom
høyinntekts- og
lavinntektsområder i
forhold til muligheten til å
få en jobb, men i forhold
til å få en bolig er den
generelt lav.

Eldre er mer fornøyd og
føler seg vesentlig
tryggere i sine områder
enn yngre personer

Bedre helse blant folk
med høyere inntekt

Bolig og økt avhengighet
av velferdsordninger er
de største bekymringene.

Kriminalitet, segregering
og immigrasjon er
aspekter som folk ikke er
så bekymret for

Mange er redde for at de
ikke vil ha råd til å bo i
området sitt i fremtiden

Mulighetene for å påvirke
utviklingen i områdene
oppfattes som økende, og
folk ønsker også i enda
større grad å være en del av
dette i fremtiden

Politikere og innbyggere har
det største ansvaret når det
gjelder utvikling av
boligområder.

Sosialt sårbare personer
har noen ganger
begrensede muligheter til
å delta i byplanleggingen

Infrastruktur er veldig
viktig, spesielt for folk
som ikke har særlig mye
påvirkning



EN ØKENDE ENGSTELSE FOR ET EKSKLUDERENDE
SAMFUNN DER BOLIG ER
EN AV DE STØRSTE BEKYMRINGENE

• En majoritet er ikke fornøyd med samfunnsutviklingen,
og likeverdet oppfattes som svekket

• Engstelsen for at boligmarkedet og økende boutgifter er
større enn bekymringene for økt kriminalitet,
segregering og immigrasjon



MANGLENDE LIKEVERD I ALT FRA
JOBBMULIGHETER TIL HELSETJENESTER

• Helse har blitt et spørsmål om klasse, og de med høyere inntekter opplever at de har bedre helse enn de
med lavere inntekter.

• Områder med lavere inntekter opplever dårligere jobbmuligheter og noe dårligere tilgang til forskjellige
sosiale tjenester

• Utryggheten og følelsen av at byen ikke er åpen for alle er økende, og det er stort sett avhengig av hvor
du bor og inntektsnivået.

• Mennesker har kontakt med andre mennesker i lignende livssituasjoner, og jo rikere desto bedre er en
tendens.



INNBYGGERNE ØNSKER Å ENGASJERE
SEG MER OG FØLE ANSVAR

• Innbyggerne anses for å ha nesten like stort ansvar for utviklingen av byen som politikerne

• Folk føler at muligheten til å engasjere seg som innbygger har økt, og de ønsker å spille en enda
større rolle




