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Om undersøkelsen 

Kontaktperson hos Gjensidige Bjarne Aani Rysstad 

Prosjektansvarlige hos Synovate Håkon Kavli og Nils Petter Strand 

Metode Telefonintervju 

Innsamlingsperiode 4. – 8. Mai 2009 

Målgruppe Norges befolkning, 15 år eller eldre. 

Antall intervju 4200 intervju 

- 200 intervju i hvert fylke 

- 400 intervju i Akershus 

- 400 intervju i Oslo 

Vekting og feilmarginer Resultatene på totalnivå er vektet på kjønn, alder og fylke i henhold til offentlig 

statistikk om befolkningssammensettingen. 

Utvalgsundersøkelser er alltid beheftet med feilmarginer. Feilmarginen varierer 

med antall intervjuer og svarfordelingen på det enkelte spørsmål. Men som 

en hovedregel må resultatene på totalnivå tolkes innenfor feilmarginer på +/- 

0,6-1,4 pp. Fylkesvis er feilmarginene på +/- 3,1-7,1 pp. (for fylker med 200 

intervjuer) og +/- 2,2-5,0 pp. (for fylker med 400 intervjuer). I tabellverket er 

signifikante forskjeller mellom en undergruppes resultat og totalresultatet 

markert i tabellenes celler. 

Prosjektnummer 86891 



Bekymring for 

ulykker 
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Erfaring med dramatiske situasjoner 
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At helsevesenet ikke fungerer når du eller

en av dine nærmeste har trengt

behandling

Brann eller branntilløp egen husstand, det

siste året

Dramatiske situasjoner som følge av

ekstreme værforhold, det siste året

Nei, ingen av disse

2008

2009

Spm: Har du selv opplevd noe av følgende? 

% 

(Note: Ordlyd endret i 2009 for ”det siste året”. Unntak: ”At helsevesenet ikke fungerer...”) 

Base: N=4220 

• Blant de yngste (under 25 år) er 

det flere som har vært utsatt for 

brann og ekstremvær enn i 

øvrige aldersgupper. 

• Nord-norge er overrepresentert 

både i ekstremværopplevelser 

og tilfeller hvor helsevesenet 

ikke har fungert. 
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Erfaring med dramatiske situasjoner 
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Spm: Har du selv opplevd noe av følgende? 

- At helsevesenet ikke fungerer når du eller en av dine nærmeste har trengt behandling 

% 

Base: N=4220 
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1 av 3 er i ganske eller svært stor grad 

bekymret for at helsevesenet skal svikte 
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At helsevesenet ikke

fungerer når du eller en

av dine nærmeste

trenger behandling

Ditt hjem ødelegges av

brann

Dramatiske situasjoner

som følge av ekstreme

værforhold

Klar forverring av din

private økonomi

I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

% 

Base: N=4220 

• En klart større andel 

kvinner enn menn er 

bekymret. Det gjelder alle 

områder, med unntak av 

økonomi. 

• Personer med barn i 

husstanden er oftere 

bekymret for privat-

økonomi enn andre. 

• Personer som har 

opplevd en av 

hendelsene er gjerne mer 

bekymret enn gjennom-

snittet, også for at de 

andre hendelsene skal 

inntreffe. 
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1 av 3 er i ganske eller svært stor grad 

bekymret for at helsevesenet skal svikte 
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I svært stor grad

I ganske stor grad

I ganske liten grad

I svært liten grad

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- At helsevesenet ikke fungerer når du eller en av din nærmeste trenger behandling 

% 

Base: N=4220 
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1 av 4 er i ganske eller svært stor grad 

bekymret for brann i hjemmet 
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I svært stor grad
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I svært liten grad

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Ditt hjem ødelegges av brann 

% 

Base: N=4220 
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11 % er i ganske eller svært stor grad 

bekymret for ekstreme værforhold 
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Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Dramatiske situasjoner som følge av ekstreme værforhold 

% 

Base: N=4220 



© Synovate 2009 9 

16 % er i ganske eller svært stor grad 

bekymret for forverring av sin private økonomi 
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I svært stor grad
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I ganske liten grad

I svært liten grad

Ikke sikker

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Klar forverring av din private økonomi 

% 

Base: N=4220 
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Færre er bekymret for ulykker i 2009 enn i 2008 
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At helsevesenet ikke fungerer når du eller

en av dine nærmeste trenger behandling

Ditt hjem ødelegges av brann

Dramatiske situasjoner som følge av

ekstreme værforhold

Klar forverring av din private økonomi

2008

2009

% 

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 
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Færre er bekymret for sviktende helsevesen i 2009 

enn i 2008 

43
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Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- At helsevesenet ikke fungerer når du eller en av din nærmeste trenger behandling 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 
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Færre er bekymret for brann i 2009 enn i 2008 

37
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Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Ditt hjem ødelegges av brann 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 
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Færre er bekymret for ekstremvær i 2009  

enn i 2008 
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Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Dramatiske situasjoner som følge av ekstreme værforhold 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 
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2 av 3 som har opplevd svikt i helsevesenet 

er bekymret for at det skal skje igjen 
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en av dine nærmeste
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av brann
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situasjoner som følge

av ekstreme

værforhold

Ikke opplevd

Har opplevd

% 

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 
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2 av 3 som har opplevd svikt i helsevesenet 

er bekymret for at det skal skje igjen 
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68
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Ikke opplevd

Har opplevd
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Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- At helsevesenet ikke fungerer når du eller en av din nærmeste trenger behandling 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 



© Synovate 2009 16 

1 av 3 som har opplevd brann i hjemmet er 

bekymret for at det skal skje igjen 
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Ikke opplevd

Har opplevd
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Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Ditt hjem ødelegges av brann 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 
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1 av 3 som har opplevd ekstremvær er 

bekymret for at det skal skje igjen 

11
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Ikke opplevd

Har opplevd

% 

Spm: I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal inntreffe? 

- Dramatiske situasjoner som følge av ekstreme værforhold 

Andel som svarer ”i svært stor grad” eller ”i ganske stor grad” 

Base: N=4220 



Klima og 

privatbilisme 
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Færre ekstremsynspunkter på privatbilisme 

over tid 
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Spm: I hvilken grad tror du privatbilismen er i ferd med å forårsake alvorlige 

klimaendringer på jorden? 

% 

Base: N=4220 

• Flere kvinner enn menn tror 

privatbilismen forårsaker 

klimaendringer. 

• Oslo skiller seg ut med 16 % 

som tror privatbilismen 

påvirker klimaet i svært stor 

grad, mot 10% totalt. 

• Det er statistisk signifikant 

færre enn for 2 år siden som 

mener at privatbilisme i svært 

stor grad forårsaker 

klimaendringer.  

• Det er likevel fortsatt et flertall 

i befolkningen som mener at 

privatbilismen er i ferd med å 

forårsake klimaendringer i 

svært eller ganske stor grad. 
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Økende tro på utbygging av kollektivtilbud 
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kollektivtilbud

Redusere avgiftene på

miljøvennlige biler

Gjøre det biligere å reise

kollektivt

Få folk til å sykle eller gå

mer

Øke avgiften på bensin

Ingen av disse

Ikke sikker

2009
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% 

Spm: Hvilket av følgende virkemidler tror du har størst effekt for å redusere 

klimaskadelige gasser som kommer fra privatbilismen? 

Kun ett svar 

Base: Tror i ganske/svært stor grad av privatbilismen forårsaker klimaendringer (56% av total, N=2334)  

• Blant menn mener 27 % 

at reduserte avgifter på 

miljøvennlige biler er det 

mest effektive tiltaket. 

• I Oslo mener 46 % av 

kollektivutbygging er det 

beste tiltaket. 

• Fra 2007-09: Økt tro på 

kollektivtilbud. Minsket tro 

på reduserte avgifter.  



Forsikringssvindel 
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3 av 4 mener det er svindel å plusse på litt 

ekstra ved forsikringskrav 
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Det er forståelig

Det har ingen betydning

Det er svindel

Spm: Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav etter skade: 

Mener du dette er forståelig, har det ingen betydning, eller er det svindel?  

% 

Base 2009: N=4220 

• Blant personer under 25 år, mener kun 

40 % at det er svindel, mot 75 % totalt. 

• Aldersgruppen 40-59 år har størst 

andel som mener det er svindel (84%). 

• Andelen som mener det er svindel har 

økt sammenliknet med ’07 og ’08. 
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Base 2009: N=4220 

Aldersforskjeller i holdninger 

Spm: Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav etter skade: 

Mener du dette er forståelig, har det ingen betydning, eller er det svindel?  

Andel som synes ”det er forståelig” 

• Selv om de under 30 år trekker opp 

snittet, er det en nedadgående trend 

blant disse. Stadig færre unge mener 

det er forståelig å plusse på ekstra, og 

det er de unge som bidrar til den 

positive utviklingen totalt sett. 
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Under 30 år 30-39 40-49 50-65 66+

2009
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Base 2009: N=4220 

Aldersforskjeller i holdninger 

Spm: Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav etter skade: 

Mener du dette er forståelig, har det ingen betydning, eller er det svindel?  

Andel som svarer ”har ingen betydning” 
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Under 30 år 30-39 40-49 50-65 66+

2009
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Base 2009: N=4220 

Aldersforskjeller i holdninger 

Spm: Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav etter skade: 

Mener du dette er forståelig, har det ingen betydning, eller er det svindel?  

Andel som svarer ”Det er svindel” 
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Spm: Hvor sannsynlig tror du det er at forsikringsselskapene oppdager det, dersom man 

forsøker å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav etter skade? Er det... 

Base: N=4220 (Spørsmål kun stilt i 2009) 

Over halvparten tror det er ganske eller 

meget sannsynlig at svindel blir oppdaget 

• I aldersgruppen 25-39 år 

mener 51 % at det er lite 

sannsynlig at svindel blir 

oppdaget, mot 39 % 

totalt. 

• Menn har i mindre grad 

enn kvinner tro på at 

svindel vil bli oppdaget. 
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Base 2009: N=4220 

Aldersforskjeller for hvor sannsynlig man 

tror det er at svindel oppdages 
Spm: Hvor sannsynlig tror du det er at forsikringsselskapene oppdager det, dersom man 

forsøker å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav etter skade? Er det... 
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...at man blir anmeldt til politiet

...at man får redusert erstatningen

...at man mister erstatningen

...at man blir oppsagt som kunde

...eller får det stort sett ingen konsekvenser for

den det gjelder

Vet ikke

% 

Spm: Hva tror du er forsikringsselskapenes vanligste reaksjoner mot de som blir tatt for 

forsikringssvindel? Fører forsikringssvindel stort sett til... 

Flere svar mulig 

Base: N=4220 (Spørsmål kun stilt i 2009) 
 

Over halvparten tror de som blir tatt for 

forsikringssvindel blir politianmeldt 

• Flere kvinner enn menn 

tror politianmeldelse er den 

vanligste reaksjonen. 

• Blant de over 60 år er det 

kun 52 % som tror man blir 

politianmeldt, mot 59 % 

totalt. 

• ”Bare” ca 1 av 4 mener 

forsikringssvindel stort sett 

fører til at man blir oppsagt 

som kunde. 
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Under 30 år 30-39 40-49 50-65 66+
% 

Base 2009: N=4220 

Aldersforskjeller i antagelser om straffereaksjon 

Spm: Hva tror du er forsikringsselskapenes vanligste reaksjoner mot de som blir tatt for 

forsikringssvindel? Fører forsikringssvindel stort sett til... 

Flere svar mulig 



Privatøkonomi 
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Spm: Hvilke av følgende finansieringskilder tror du kommer til å være betydelige bidrag til 

din privatøkonomi i pensjonisttilværelsen? 

Flere svar mulig 

Base: N=4220 

Offentlig pensjonsordning stadig den 

vanligste finansieringskilden 

• Klare generasjonsforskjeller. Jo 
eldre aldersgrupper, jo større andel 
svarer offentlige pensjonsordninger. 

• Blant personer under 25 år er 
oppsparte midler det vanligste 
svaret. 

• I aldersgruppen 25-39 år er 
pensjonsordning hos arbeidsgiver 
det vanligste svaret. 

• Økende andeler på alle kategorier 
kan tolkes som at folk regner med å 
benytte flere finansieringskilder enn 
før. 2008 fremstår som den mest 
avvikende målingen. 
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Spm: Hvis du hadde blitt lottomillionær, hva ville du prioritert av følgende alternativer: 

Flere svar mulig 

Base: N=4220 

Note: Sparing i bank og sparing fond/aksjer var samme svaralternativ i 2008. 

Over 60 % ville brukt en lottopremie til å 

nedbetale lån 

• Kvinner vil oftere spare i bank, 

reise, pusse opp og jobbe 

mindre. 

• Mens menn vil oftere spare i 

fond/aksjer. Nedbetale lån  

• For personer over 60 år er 

sparing i bank og reising de 

mest utbredte alternativene. 

• Økning på alle kategorier, 

men rangeringen er den 

samme som i 2008. 
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Spm: Hvis du tenker ca. ett år tilbake i tid: Sparer du mer nå, sparer du mindre eller 

sparer du omtrent like mye som før? 

Base: N=4220 

2 av 3 sparer som før 

• De yngste utmerker seg i  både 

sparer mer-gruppen og sparer 

mindre-gruppen. Blant personer 

under 25 år sparer hele 34 % mer 

enn i fjor, mot 20 % i snitt. Mens 

19% i samme gruppe nå sparer 

mindre (mot 10 % i snitt). 
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Spm: Har du økt sparingen i banken, i fond eller aksjer, nedbetaler du mer på boliglånet 

eller er det andre ting? 

Base: Sparer mer nå enn for ett år siden, N=726 

De fleste som sparer mer sparer i bank 

• I aldersgruppen 40-59 år 

svarer så mye som 36 % at de 

nedbetaler mer på boliglånet, 

mot 24 % totalt. 
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Spm: Vet du hva ”fripoliser” er? 

Base: N=4220 

Mindre en 1 av 4 vet hva en fripolise er 

• Flere menn enn kvinner sier at de 

vet hva fripoliser er (30% mot 

16%). 

• Blant de under 25 år sier kun 3 % 

at de vet hva fripoliser er, mot 23 

% totalt. 
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Spm: Har du noen gang sammenlignet betingelser og avkastning hos de ulike tilbyderne 

av pensjonssparing? 

Base: N=4220 

Kun 15 % har noen gang sammenlignet 

ulike tilbydere av pensjonssparing 

• En moderat, men signifikant 

kjønnsforskjell. Blant menn har 17 

% sammenlignet tilbydere, mot 12 

% blant kvinner. 

• I aldersgruppen 40-59 år har 19% 

sammenlignet betingelser hos ulike 

tilbydere, mot 15 % totalt. 



Bakgrunnsvariabler 
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Spm: Hva er din alder? 

Base: N=4220 

Alder 
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Spm: Er du student? 

Base: N=4220 

Student 
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Spm: Har du hjemmeboende barn under 18 år i husstanden? 

Base: N=4220 

Barn i husstanden 
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Base: N=4220 

Kjønn 


