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Hva er det egentlig som er viktigst 
for velgerne?

Av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita

Dette notatet oppsummerer noen hovedfunn om hva norske velgere mener er de viktigste 
saksområdene ved dette stortingsvalget, samt i hvilken grad de mener at det er viktig å lykkes med 
ulike politiske målsettinger innenfor de viktigste saksområdene. På denne måten fremkommer et 
mer kvalifisert bilde av hva velgerne forventer gode svar på av politikerne. 

Funnene bygger på en landsrepresentativ meningsmåling blant 1431 personer over 18 år, gjennom-
ført mellom 3. og 11. august 2021, utført av Respons Analyse på oppdrag fra Civita.
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Meninger om det norske samfunnet i dag og i fremtiden
En viktig del av bakteppet for en nærmere tolkning av hva velgerne opplever som viktig nå, og kanskje 
særlig når man skuer litt fremover, tegnes av hvordan velgerne ser på det norske samfunnet i dag  
og i fremtiden i det store og hele. Ett av spørsmålene lød: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med det 
norske samfunnet?» Gjennomsnittscoren på en skala fra 0 til 10 var på hele 7,1, hvilket er på  
nesten like høyt nivå som et tilsvarende spørsmål om selvopplevd livskvalitet (Spm.: «Alt i alt,  
hvor fornøyd er du med livet ditt for tiden?»), hvor tilsvarende score i den samme undersøkelsen var 
7,2. 

Norske velgere er med andre ord meget godt fornøyd med det norske samfunnet i dag. Men  
dette bildet endrer seg merkbart når vi retter blikket mot fremtiden og lodder graden av enighet  
eller uenighet i påstanden: «Jeg tror Norge blir et bedre land å bo i om 10 år, sammenlignet med i 
dag.» Tar vi utgangspunkt i gjennomsnittscoren, som var 2,9 på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt 
enig), tilsvarer dette 4,8 på en skala fra 0 til 10. Med andre ord gir velgerne uttrykk for mer usikkerhet 
og bekymring for fremtiden, i kontrast til den positive opplevelsen av situasjonen i dag. 

Som en nærmere titt på svarfordelingen under viser, gir de under 35 år uttrykk for noe større 
fremtidsoptimisme, sammenlignet med de over 55 år. Når det gjaldt synet på situasjonen i det 
norske samfunnet i dag, finner vi motsatt mønster. De over 55 år er mest tilfredse, mens de under 
35 år gir uttrykk for en mer dempet tilfredshet. 

Også i synet på Norge i fremtiden finner vi noe større avvik fra gjennomsnittet når vi ser på 
velgernes partitilhørighet (partiet de stemte på ved forrige stortingsvalg). De som valgte Frp og 
«Andre» i 2017 er klart mest pessimistiske, mens de som valgte Venstre og SV fremstår som de mest 
fremtidsoptimistiske.

Figur 1: Hvor uenig eller enig er du i følgende påstand? 
«Jeg tror Norge blir et bedre land å leve i om 10 år, sammenlignet med i dag» 
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Det registrerte gapet mellom vurderingen av det norske samfunnet i dag, sammenlignet med et 
mer fremtidsskuende blikk på landet, er også observert i andre målinger over tid. I den mangeårige 
holdningsundersøkelsen Norsk Monitor ble det observert et skifte i en mer fremtidspessimistisk 
retning i 2015, og at de pessimistiske forventningene siden den gang har holdt seg relativt stabilt 
høyere enn de fremtidsoptimistiske. 

Det er derfor ikke grunn til å tro at vi nå har å gjøre med et nytt skifte i pessimistisk retning. Men  
gapet mellom nåsituasjonen og fremtidsbildet utgjør likevel et interessant funn, fordi det under-
streker viktigheten av fremtidige politiske beslutninger, som jo nettopp handler om å mestre 
fremtiden. Sagt på en annen måte er det grunn til å anta at velgerne nå opplever at det kommende 
valget er viktig, og følgelig legger mer engasjement i svarene på hva de opplever er viktigst nå og 
fremover. 

De viktigste saksområdene ved stortingsvalget
La oss derfor ta en nærmere titt på hvilke saksområder som synes å fremstå som viktigst på  
det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. I undersøkelsen ble de ulike saksområdene forsøkt 
formulert mest mulig nøytralt og symmetrisk, uten normativt ladete begreper. Svarfordelingen 
fremgår i figur 2. 

Figur 2: Hvilke av følgende saker er de to viktigste for din stemmegivning ved stortingsvalget?     
(Alle svar i prosent) *

*I en tidligere versjon ble feil skala oppgitt i denne figuren. Det er rettet i denne versjonen.
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Siden det har vært vist til flere lignende målinger i mediene over de antatt viktigste saksområder 
sett fra velgernes side, er det særlig grunn til å understreke at denne undersøkelsen synes å 
vise at temaer rundt økonomi, næringspolitikk og sysselsetting kommer helt på topp, etterfulgt  
av temaene sosial utjevning (ulikhet) og miljø (klima). 

Dette gir en pekepinn på hva velgerne er mest opptatt av, men med et viktig forbehold: Saks-
områder er ganske generelle og sier ikke nødvendigvis noe om hva velgerne mer konkret er opptatt 
av. De mest relevante og diskuterte sakene lar seg ikke så lett fange inn i generelle saksfelt. Mange 
relevante spørsmål kan dessuten krysse ett eller flere saksområder. 

Hva er viktigst for velgerne blant de høyest prioriterte saksfeltene? 
Derfor har vi forsøkt å gå nærmere inn på noen mer konkrete og aktuelle spørsmål som hører  
hjemme blant en eller flere av de seks saksområdene som velgerne tilla størst viktighet. Det 
grunnleggende spørsmålet vi stilte var dette: «Hvor viktig opplever du at følgende (nærmere 
beskrevet) er for å sikre at Norge skal være et godt land å leve i, også i fremtiden?». På denne  
måten formidler også spørsmålene en broforbindelse mellom en nåsituasjon, som mange er 
tilfredse med, og fremtiden, som mange forbinder med langt større usikkerhet og bekymringer. 
Svarfordelingen på de enkelte spørsmålene, sortert etter grad av viktighet (på en femdelt skala  
fra «svært viktig» til «svært lite viktig» fremgår av figur 3. 

Det bør bemerkes at alle alternativer er formulert som målsettinger med utgangspunkt i et konkret 
formulert innsatsområde. Svarene gir derfor kun uttrykk for hvor viktig velgerne mener det er å 
lykkes med å innfri de ulike målbildene. 

Figur 3: Hvor viktig opplever du at følgende er for å sikre at Norge skal være  
et godt land å leve i, også i fremtiden?  
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Det kanskje mest slående med svarfordelingen er hvor sterk oppslutningen viser seg å være rundt 
viktigheten av de fleste av målformuleringene, med unntak av de to siste. Det er også grunn til å 
merke seg at andelen som svarer «svært viktig» ligger uvanlig høyt, med hele 61 prosent når det 
gjelder å lykkes med å få flere til å forsørge seg selv, basert på egen arbeidsinntekt – en bærebjelke 
i den norske samfunnskontrakten. Det er også bemerkelsesverdig å finne at de tre innsats- 
områdene som scorer høyest er kjennetegnet ved helt minimale forskjeller mellom ulike grupper 
i befolkningen, uansett om vi ser på kjønn, alder, geografi eller partitilhørighet. Vi kan dermed  
fastslå at det også eksisterer en tilnærmet unison oppslutning om viktigheten av å lykkes med å  
skape bedre muligheter for livslang læring, omskolering og kvalifisering til nye jobber og arbeids-
oppgaver, samt om å lykkes med å etablere flere vekstkraftige nye bedrifter i Norge. 

Et annet område hvor velgerne ser ut til å være svært samstemte i sine vurderinger er når det  
gjelder å sikre at den grønne omstillingen oppleves som rettferdig for de fleste. Her finner vi svært 
små avvik fra gjennomsnittet, også når vi ser på partitilhørighet.  

Når vi betrakter de to spørsmålene som adresserer det å motvirke en utvikling mot større  
økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet, og gjøre det lettere for unge i etableringsfasen å 
komme inn på boligmarkedet som eiere av egen bolig, gir også over 80 prosent av velgerne uttrykk 
for at de anser dette som ganske viktig eller meget viktig. Her tenderer rødgrønne velgere å score 
høyere enn borgerlige velgere.  

Konklusjon
Hovedfunnene i denne undersøkelsen er knyttet til oppslutningen om de innsatsområdene som en 
overveiende stor del av velgerne er enige om som viktige å lykkes med for at Norge skal være et  
godt land å leve i, også i fremtiden. Disse områdene kan forstås som en klar beskjed om hva velgerne 
krever svar på av politikerne før stortingsvalget.

Velgerne ber i stor grad om gode svar på dette (etter smått synkende viktighetsgrad): 

•	 Hvordan vi kan lykkes med å få flere i stand til å forsørge seg selv, basert på egen arbeidsinntekt.  
•	 Hvordan vi kan skape bedre muligheter for livslang læring, omskolering og kvalifisering til nye 

jobber og arbeidsoppgaver.
•	 Hvordan vi skal lykkes med å etablere flere vekstkraftige nye bedrifter i Norge.
•	 Hvordan vi skal lykkes med å motvirke en utvikling mot større økonomiske og sosiale 

forskjeller i samfunnet. 
•	 Hvordan vi skal gjøre det lettere for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet 

som eiere av egen bolig.
•	 Hvordan vi kan skape et skattesystem som stimulerer næringslivet til investeringer og 

nyskaping som kan skape flere arbeidsplasser.
•	 Hvordan vi kan sikre at den grønne omstillingen oppleves som rettferdig for de aller fleste.
•	 Hvordan vi skal lykkes med omstillingen fra olje- og gassvirksomhet til nye verdiskapende 

næringer.
•	 Hvordan vi skal lykkes med å gjennomføre mer effektive tiltak mot klimagassutslipp og 

forurensning av naturen.  
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Siden graden av enighet om viktigheten av disse prioriteringene er så stor blant velgerne, på tvers  
av en rekke skillelinjer, er det nærliggende å tillegge konklusjonen en parallell dimensjon. Hoved-
funnet i denne undersøkelsen kan også tolkes som et sett av prioriteringer som tegner en tydelig 
retning for fornyelse og forbedringer av den norske samfunnskontrakten, i et fremtidsrettet 
perspektiv – som et felleseie med bred alminnelig oppslutning i befolkningen. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på larspeder@civita.no eller civita@civita.no.

Forsidebilde: Flickr.com/Valgutstyr Fotograf: Tore Fjeld


