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Om undersøkelsen: 

Kontaktpersoner hos Gjensidige Bjarne Aani Rysstad og Christian Haraldsen 

Prosjektansvarlige hos Synovate Erik Dalen  

Metode Telefonintervju (CATI) 

Innsamlingsperiode 16. april – 3. mai 2012 

Målgruppe Norges voksne befolkning, 15 år eller eldre. 

Antall intervju 4212 intervju 

- Ca. 200 intervju i hvert fylke 

- Ca. 400 intervju i Akershus 

- Ca. 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 107285  



Erfaring med og 
bekymring for 

uønskede 
begivenheter 
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Brann i elektriske husholdningsapparater, slike som 
tørketrommel, strykejern, komfyr, brødrister ol. 

2011 2012 

Så noen spørsmål om risiko for uønskede begivenheter og skader i 
dagliglivet. 
Spm: Har du selv opplevd noe av følgende? 

• Personer i alderen 40-59 år ser 
ut til å være mer utsatt  enn 
andre. Det gjelder særlig tap av 
arbeidsevne og brann i 
elektriske 
husholdningsapparater 

• Folk som bor i Oslo opplever 
klart hyppigere enn 
befolkningen ellers innbrudd og 
tyveri på reise i utlandet. 
Skyldes trolig mer reising. 

• Folk som bor i Telemark har 
oftere opplevd å bli skadd i 
bilkollisjon, innbrudd og brann i 
elektriske 
husholdningsapparater enn folk 
andre steder  



14-23% er meget eller ganske bekymret for de begivenhetene 
vi har spurt om. Flest for å bli skadd i bilkollisjon, færrest for 
innbrudd i boligen. I tillegg er rundt 40% ”litt bekymret”. 
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hjemme hos deg 

Bli utsatt for tyveri på reise i utlandet 

At du har innbrudd i boligen din 

Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret 

Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  

Base 2012: N=4212  



18% er meget eller ganske bekymret for at det skal oppstå brann 
i elektriske husholdningsapparater 
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2012 

Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- At det skal oppstå brann i elektriske husholdningsapparater, slike som tørketrommel, 
strykejern, komfyr, brødrister ol. hjemme hos deg 

Base 2012: N=4212  

•Kvinner er mer bekymret 
enn menn  

•Folk som bor i Hedmark 
mer bekymret enn andre 



20% er meget eller ganske bekymret for identitetstyveri, ned fra 
22% i fjor. Egentlig stabilt bekymringsnivå. 
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Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- At du blir utsatt for identitetstyveri 

Base 2012: N=4212 

•Kvinner er litt mer 
bekymret enn menn  
 

•Unge mindre bekymret 
enn eldre 

•Folk i Hedmark mer 
bekymret enn folk som bor 
andre steder 



14% er meget eller ganske bekymret for innbrudd i egen bolig. 
Dette er noe lavere enn i 2010 og 2011. 
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Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- At du har innbrudd i boligen din 

Base 2012: N=4212  

•Kvinner er  litt mer 
bekymret enn menn 

•Bare små variasjoner etter 
geografi 



23% er meget eller ganske bekymret for å bli skadd i en 
bilkollisjon mot 29% i fjor og 24% i 2010. 
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Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- At du blir skadd i en bilkollisjon  

Base 2012: N=4212 

•Kvinner er mer bekymret 
enn menn 

•Unge noe mer bekymret 
enn eldre 

•Ingen nevneverdige 
geografiske variasjoner 



22% er meget eller ganske bekymret for brann i 
hjemmet, mot 26% i fjor 
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Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- At ditt hjem skal ødelegges av brann  

Base 2012: N=4212 

•Kvinner er mer bekymret 
enn menn  



Snaue 1 av 4 er meget eller ganske bekymret for at de helt eller 
delvis skal tape arbeidsevne. Kanskje en svar nedgang siden 
2011 
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Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- At du helt eller delvis skal tape arbeidsevne 

Base 2012: N=4212 

•Kvinner er litt mer 
bekymret enn menn  

•Folk som bor i Hedmark er 
litt mer bekymret enn andre 



Snaue 1 av 5 er meget eller ganske bekymret for å bli utsatt for 
tyveri på reise i utlandet. Ingen endring siden i fjor. 
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Spm: Hvor bekymret er du for at følgende skal inntreffe?  
 

- Bli utsatt for tyveri på reise i utlandet 

Base 2012: N=4212 

•Kvinner er mer bekymret 
enn menn  

•Unge er mer bekymret enn 
eldre. Sannsynligvis fordi de 
reiser mer 



Flest (33%) mener faren er stor for å bli skadd i bilkollisjon når 
man kjører til ferie. Færrest (7%) når man kjører på vei med 
midtdelere. 
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Når du kjører til ferie 

Når du kjører på landevei 

Når du kjører i helgene 

Når du kjører på 4-felts motorvei 

Når du kjører bil til jobben 

Når du kjører på vei med midtdelere 

Meget stor fare Ganske stor fare Ganske liten fare Ingen fare Ikke aktuelt/ vet ikke 

Spm: Du svarte at du er bekymret for å bli skadd i bilkollisjon. Hvor stor tror 
du faren er for at du skal bli skadd i bilkollisjon i følgende situasjoner?  

Base 2012: Bekymret for å bli skadd i bilkollisjon. N=2764  



Variasjoner i synet på fare for å bli skadd i bilkollisjon 
blant dem som er bekymret for dette: 

 Når du kjører til ferie. Flere kvinner enn menn mener faren er stor. Bare 
små forskjeller mellom aldersgruppene. Folk som bor i Telemark mener 
hyppigst at faren er stor 

 Når du kjører på landevei. Små forskjeller mellom kvinner og menn og 
etter alder. Folk som bor i Troms mener hyppigere enn andre at faren er 
stor. 

 Når du kjører i helgene. Flere kvinner enn menn mener faren er stor. 
Unge mener faren er større enn eldre. Folk bosatt i Buskerud og i 
Nordland fylker mener hyppigere at faren er stor enn folk bosatt i andre 
fylker. 

 Når du kjører på 4-felts motorvei. Kvinner mener klart hyppigere enn 
menn at faren er stor og unge hyppigere enn eldre. Folk bosatt i 
Nordland mener hyppigst at faren er stor. 

 Når du kjører bil til jobben. Bare små forskjeller mellom undergruppene. 

 Når du kjører på vei med midtdelere. Unge svarer oftere enn eldre at 
faren er stor. Bare små geografiske variasjoner. 



Medienes omtale, at man selv har opplevd nestenulykke og hvor 
fort folk kjører i trafikken oppleves av flest å ha særlig stor 
betydning for folks bekymring for å bli skadd i bilkollisjon 
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Spm. Tror du hver av de grunnene jeg nå leser opp har særlig stor betydning 
for folks bekymring for å bli skadd i bilkollisjon? 

Base 2012: N=4212  

•Kvinner mener alle 
grunnene har særlig stor 
betydning oftere enn 
menn  

•Ungdom mener 
hyppigere enn andre at 
medienes omtale av 
trafikkulykker har særlig 
stor betydning 

•Eldre nevner oftere 
trafikkmengde og 
kjørehyppighet enn andre 

•Bare små geografiiske 
variasjoner 



Nesten ”alle” vil forbedre veier og jernbanenett 
fremfor å satse på lyntog. 
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2012 

Spm. Sett at myndighetene ville bruke mer penger på samferdsel, hvilket av 
disse to formål mener du pengene først og fremst bør brukes på? 

Base 2012: N=4200  

•Satsing på lyntog har litt 
høyere tilslutning  i fylker 
med storbyer (Oslo, Bergen, 
Trondheim, Stavanger) enn i 
andre fylker 

•Yngre mennesker støtter 
satsing på lyntog litt 
hyppere enn eldre. 



Forsikringssvindel 



Nesten 4 av 5 mener det er svindel å plusse på litt 
ekstra ved forsikringskrav. Svak nedgang siden 2011. 
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Det er svindel Det er forståelig Det har ingen betydning 

Spm. Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav til forsikrings-
selskapet etter en skade? Mener du dette kan være forståelig i visse tilfeller, slik at det kan 
godtas av og til, har det ingen betydning, eller er det en form for svindel som ikke kan godtas? 

% 

Base 2012: N=4212 

• Andelen som mener det er 
svindel har økt hvert år  fra 
2007-2011, men nedgangen 
i år bringer oss på samme 
nivå som i 2004 og 2010 

• Andelen som mener det er 
forståelig i visse tilfeller er 
høyere i Hedmark, Rogaland 
og Nordland enn i andre 
fylker. 

• Ungdom skiller seg sterkt 
negativt ut. Se egen figur. 



Unge klart mindre restriktive enn eldre 
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Spm. Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav til 
forsikringsselskapet etter en skade? Mener du dette kan være forståelig i visse tilfeller, slik at 
det kan godtas av og til, har det ingen betydning, eller er det en form for svindel som ikke kan 
godtas? 

Base 2012: N=4212 
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Vet ikke 
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Spm.:  Når det gjelder å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav til forsikringsselskapet 
etter en skade; tror du det er mange som gjør dette slik at det forekommer ofte, er det bare 
noen som gjør det slik at det forekommer av og til, eller er det så få som gjør det at det 
forekommer sjelden? 

Base 2012: N=4212 

Mange (30%) tror påplussing av krav til forsikrings-selskap 
forekommer ofte. Dette er en økning siden 2010. Hele 77% 
mener det forekommer ofte eller av og til 
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% 

Folk i etableringsfasen tror påplussing av krav til 
forsikringsselskap forekommer litt oftere enn andre 

Spm.:  Når det gjelder å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav til forsikringsselskapet 
etter en skade; tror du det er mange som gjør dette slik at det forekommer ofte, er det bare 
noen som gjør det slik at det forekommer av og til, eller er det så få som gjør det at det 
forekommer sjelden? 

Base 2012: N=4212 
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Spm: Hva tror du er forsikringsselskapenes vanligste reaksjoner mot de som blir tatt 
for å oppgi for stort tap ved skade eller tyveri? Fører dette stort sett til... 

Base 2012: N=4212 

Over halvparten tror de som blir tatt for forsikringssvindel 
får redusert erstatningen eller blir politianmeldt. En 
økende andel, nå 35%, tror man mister erstatningen. 

Flere tror på redusert eller 
tap av erstatning i år enn i 
fjor, og flere tror også på 

de andre reaksjonene 
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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 

Spm: Hva tror du er forsikringsselskapenes vanligste reaksjoner mot de som blir tatt 
for å oppgi for stort tap ved skade eller tyveri? Fører dette stort sett til... 

Base 2012: N=4212 

Over halvparten tror de som blir tatt for forsikringssvindel 
får redusert erstatningen eller blir politianmeldt. En 
økende andel, nå 35%, tror man mister erstatningen. 

Flere tror på redusert 
eller tap av erstatning 
i år enn i fjor, og flere 
tror også på de andre 

reaksjonene 
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Base 2012: N=4212 

Aldersforskjeller i antagelser om straffereaksjon 

Spm: Hva tror du er forsikringsselskapenes vanligste reaksjoner mot de som blir tatt 
for å oppgi for stort tap ved skade eller tyveri? Fører dette stort sett til... 



Nesten 4 av 5 synes å forstå gjensidigetanken i forsikring, at alle 
forsikringstakere ”spleiser” på å dekke tapet ved den enkeltes skade. Derfor 
er det andre forsikringskunder som taper hvis noen plusser på litt ekstra. 
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Spm.: Hvem tror du taper på at noen plusser på litt ekstra når det skal 
sendes inn krav til forsikringsselskapet etter en skade? Er det 
forsikringsselskapene, andre forsikringskunder, staten, andre eller ingen? 

Base 2012: N=4212  

•Ungdom tror selskapene 
taper i høyere grad enn 
andre. 

•Personer i midlere 
aldersgrupper tror 
hyppigst at andre 
forsikringskunder taper 



Økonomiske 
forventninger 
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2010 2011 2012 

Spm.: Hvis du tenker tilbake på de siste 12 månedene, hvordan har din 
privatøkonomi utviklet seg? Har den blitt... 

Base 2012: N=4212 

Mange nordmenn har opplevd bedret privatøkonomi 
siste 12 måneder, like mange som i fjor, og klart flere 
enn dem som har opplevd utvikling til det verre. 

•Menn har oftere  
opplevd bedring  
enn kvinner 
 
•Unge oftere enn eldre 
 
•Folk i Oslo oftere enn i  
landet ellers 
 
•Folk uten arbeid har  
opplevd forverring  
oftere enn andre 
 
•Klart flere i statlig og 
privat sektor har opplevd 
bedring enn ansatte i 
kommunal sektor. 



Lønnsøkning og mere jobbing er de viktigste grunnene til bedre 
privatøkonomi siste 12 måneder. 
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Andre grunner under 4% 

2012 

Spm.: Hva er de viktigste grunnene til at din privatøkonomi har blitt bedre 
de siste 12 månedene? 
 

** Åpent spørsmål til dem som har opplevd at privatøkonomien har blitt bedre ** 

Base 2012: Opplevd bedring, N=1286  

•Ungdom oppgir klart 
oftere enn andre at de har 
begynt å jobbe 

•Folk  i midlere 
aldersgrupper har fått 
lønnsøkning 

•De eldste svarer at de har 
fått økt pensjon eller trygd 



Arbeidsledighet og helseårsaker er de viktigste grunnene til 
verre privatøkonomi siste 12 måneder. 
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2012 

Spm.: Hva er de viktigste grunnene til at din privatøkonomi har blitt verre de 
siste 12 månedene? 
 

** Åpent spørsmål til dem som har opplevd at privatøkonomien har blitt verre ** 

Base 2012: Opplevd verre privatøkonomi, N=441  

•Det er verdt å merke seg at 
det ikke er noen typisk 
grunn som blir nevnt av 
mange 

•Ungdom oppgir  studier 
eller arbeidsledighet oftere 
enn andre 

•Eldre over 60 år oppgir at 
de er blitt pensjonister eller 
økte skatter/ avgifter enn 
andre 
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Spm.: Hvordan tror du din privatøkonomi vil utvikle seg de neste 12 
månedene? Vil den bli... 

Base 2012: N=4212 

Mange nordmenn er optimistiske for privatøkonomien de 
neste 12 måneder, stabilt ift. i fjor. 

•Menn mer optimistiske  
enn kvinner 
 
•Unge mer optimistiske  
enn eldre 
 
•Folk i Oslo, Rogaland og 
Sør-Trøndelag mer 
optimistiske enn andre 
 
•Noe mer pessimisme i 
Møre og Romsdal enn i 
landet ellers 



Nesten 1 av 4 nordmenn vil spare mer kommende 12 måneder. 
Kun 7% vil spare mindre 
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Spm.: Tror du alt i alt at du vil spare mer eller mindre de kommende 12 
måneder enn du har gjort siste 12 måneder, eller vil det være omtrent det 
samme? 

Base 2012: N=4212  

•Ingen forskjeller mellom 
kvinner og menn 

•Unge vil oftere spare mer 
enn eldre 

•Yrkesaktive , kanskje særlig 
i privat sektor vil oftere 
spare mer enn andre 

•Folk som bor i Aust-Agder 
og Møre og Romsdal vil litt 
oftere spare mindre enn folk 
som bor i andre fylker 



Pensjon 
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Bedre økonomi Dårligere 
økonomi 

Ingen betydning Vet ikke 

2011 2012 

Mange yrkesaktive forventer dårligere økonomi som pensjonist, eller 
er usikre når det gjelder følgene av pensjonsreformen 1. januar 2011 
for egen økonomi. Siden 2011 er holdningene blitt mer negative. 
 
Spm.: 1. januar 2011 trådte den såkalte pensjonsreformen i kraft. Hvordan tror du denne 
reformen vil påvirke din økonomi som pensjonist? Vil du få bedre økonomi enn du ville 
fått med gammel ordning, tror du at du vil få dårligere økonomi enn med tidligere 
ordning eller vil det ikke ha noen betydning? 

Base 2012: 15-66 år og yrkesaktiv . N=2796 

•Ungdom mer 
optimistiske  
enn voksne 
 
•Aldersgruppen 40-
59 år klart mest 
pessimistiske  
 
•Ansatte i privat 
sektor litt mer 
optimistiske enn 
ansatte i offentlig 
sektor                 



Det er en overvekt av yrkesaktive som mener de får en god 
økonomi som pensjonister. Bare 14% forventer dårlig økonomi. 
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2012 

Spm.: Hvor god eller dårlig økonomi tror du at du vil få som pensjonist? Vil 
du få....... 

Base 2012: 15-66 år og yrkesaktiv . N=2796 

•Menn tror de får god 
økonomi oftere enn kvinner 

•Heltidsarbeidende oftere 
enn deltidsarbeidende. 
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Aldri. Ikke nødvendig å spare til egen 
pensjon 

Når man er rundt 30 år eller yngre 

Når man er rundt 40 år 

Når man er rundt 50 år 

Når man er rundt 60 år 

Uavhengig av alder. Når man har god 
råd og kan spare 

Vet ikke 

2012 

Spm: Når i livet mener du det er naturlig å begynne å spare til pensjon? 

Base 2012: N=4212 

• Flere menn enn 
kvinner mener man 
bør begynne å spare i 
30-40-årsalderen 

• De yngste svarer 
omtrent som hele 
befolkningen! 

• Langt flere ansatte i 
privat sektor vil 
begynne når man er 
30 år, enn ansatte i 
offentlig sektor 

• Liten forskjell i svar 
mellom yrkesaktive og 
andre 

Over halvparten av nordmenn mener man bør begynne å 
spare til pensjon før man er 40 år.  
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Ja, hos 
arbeidsgiver 

Ja, tegnet selv Nei Vet ikke 

2012 

Nesten 2/3 av befolkningen har egen uførepensjonsforsikring. Andelen 
er hele 84% blant heltidsarbeidende, men bare 49% blant deltids-
arbeidende og 32% blant dem som ikke er i arbeid. 
 
Spm.: Har du egen uførepensjonsforsikring utover den du får fra Folketrygden? 
I tilfelle, er det en ordning hos arbeidsgiver eller en forsikring du har tegnet 
selv? 

Base 2012: N=4212 

•Klart høyere andel 
menn (67%) har 
uførepensjons-
forsikring enn 
kvinner (55%) 
•Forekommer oftest 
i de midlere 
aldersgrupper, der 
yrkesaktiviteten er 
høyest 
•Lavere forekomst 
blant ansatte i 
kommunene enn i 
stat og privat sektor. 



Aksjer og aksjefond 
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Ja, aksjer i 
børsnoterte 
selskaper 

Ja, andeler i 
aksjefond 

Ja, begge deler Nei 

2012 

17% av befolkningen eier aksjer i børsnoterte selskaper, mens 26% har 
andeler i aksjefond. 2/3 av befolkningen har ingen av delene. 
 
Spm.: Eier du aksjer i børsnoterte selskaper eller andeler i aksjefond? 

Base 2012: N=4212 

•Rogalendinger har 
oftere aksjer og/ 
eller aksjefond enn 
folk andre steder 
•Å eie aksjer eller 
fondsandeler er 
minst vanlig i Østfold 
•Menn har oftere 
aksjer eller andeler 
enn kvinner. 
•Aksje- og 
fondsandelinnehav 
øker ved stigende 
alder. 
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Stige Falle Stabile Vet ikke 

Alle spurte Har aksjer Har fondsandeler 

Har begge deler Har ingen av delene 

Svært delte meninger om hvordan aksjekursene vil utvikle seg.  De som 
har aksjer eller aksjefondsandeler er mer optimistiske enn dem som 
ikke har det. 
 
Spm.: Tror du aksjekursene på Børsen vil stige eller falle de neste 12 måneder, 
eller vil kursene bli stabile? 

Base 2012: N=4212 

•Folk som bor i 
Rogaland er mest 
optimistiske 
•Folk i Møre og 
Romsdal noe mer 
pessimistiske enn 
andre 
•Menn er mer 
optimistiske enn 
kvinner 
•Bare små 
variasjoner etter 
alder 
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Mer Mindre Omtrent det samme 

Alle spurte Har aksjer 

Har fondsandeler Har begge deler 

Har ingen av delene 

Det kan se ut som om flere vil spare mindre  enn mer i aksjer og/ eller 
aksjefond kommende år enn siste år. Dette gjelder også dem som har 
aksjer eller fondsandeler. 
 
Spm.: Tror du at du vil spare mer eller mindre i aksjer og/ eller aksjefond de 
kommende 12 måneder enn du har gjort siste 12 måneder, eller vil det være 
omtrent det samme? 

Base 2012: N=4212 

•Få og små 
geografiske 
forskjeller 
•Unge svarer de vil 
spare mer oftere og 
spare mindre 
sjeldnere enn folk 
flest 



Fritidsbåter 
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Ja Nei 

2008 2009 2012 

30% disponerer båt i fritiden. Dette er en nedgang siden 2009, men 
samme andel som i 2008. 
 

Spm.: Eier eller disponerer du båt i fritiden? 

Base 2012: N=4200 

•Folk i Vest-Agder 
(41%), Hordaland 
(39%) og Nordland 
(40%) har oftest 
fritidsbåt. 
•I innlandsfylkene 
Hedmark og Oppland 
har lavest andel 
(21%) fritidsbåt. 
•Menn har oftere 
fritidsbåt enn 
kvinner 



1 av 5 mener de leser sjøkart svært dårlig. I snitt mener 
båtfolket at de leser sjøkart bedre nå enn i 2008 
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Spm: Hvor godt behersker du å lese et sjøkart? Bruk en skala fra 1 til 5 der 1 
er svært dårlig og 5 er svært godt. 
Filter: Eier eller disponerer båt i fritiden 

% 

Base i 2012: Har fritidsbåt. N=1303 

• En lavere andel båteiere 
vurderer seg som dårlige 
sjøkartlesere (1-2 på skalaen) i 
2012 enn i 2008. 

Demografiske forskjeller i 2012: 

• Blant kvinnelige båteiere anser 
52 % seg som dårlig til å lese 
sjøkart, mot 16 % blant 
mannlige båteiere. 

• Ingen systematisk forskjell etter 
alder. 

• Mange båtfolk i Oppland 
behersker dårlig å lese sjøkart. 



37 % bruker aldri sjøkart. Stabilt bruksmønster over tid. 

15 

27 

18 

38 

15 

27 

21 

36 

17 

26 

19 

37 

0 20 40 60 80 100 

Hver gang jeg er ute i båt 

Hver gang jeg kjører på steder jeg ikke er 
kjent 

En gang i blant når jeg kjører på steder 
jeg ikke er kjent 

Aldri 

2008 2009 2012 

Spm: Når benytter du deg av et slikt sjøkart? 
Filter: Eier eller disponerer båt i fritiden 

% 

Base i 2012: Har fritidsbåt. N=1303 

• Ingen nevneverdige forskjeller 
mellom Undersøkelsene i 2008 , 
2009 og 2012  

Demografiske forskjeller i 2009: 

• Båtfolk i Oslo og Vestfold bruker 
sjøkart oftest. 

• Blant kvinnelige båteiere oppgir 49 % 
at de aldri bruker sjøkart. Tilsvarende 
blant menn er 28%. 

• 42 % av båteierne over 60 år bruker 
aldri sjøkart. 



54% har sjøkart liggende i båten. En viss økning siden 
2008 og 2009. 
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Spm: Har du et slikt sjøkart liggende i båten? 
Filter: Eier eller disponerer båt i fritiden 

% 

Base i 2012: Har fritidsbåt. N=1303 

• Økningen på 4 
prosentpoeng kan være en 
signifikant økning siden 
tidligere undersøkelser 

Demografiske forskjeller i 
2009: 

• Båtfolk i Østfold, Oslo og 
Vestfold  har oftere sjøkart 
liggende i båten enn andre 
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Ja, alltid Ja, av og til Nei 

2012 

62% oppgir at de alltid bruker redningsvest når de er i båt. 
12% av båtfolket gjør det aldri. 
 
Spm.: Bruker du redningsvest når du er i båt? 
 
Filter: Eier eller disponerer båt i fritiden 

 

Base i 2012: Har fritidsbåt. N=1303 

•Båtfolk i Rogaland og 
Troms bruker oftest 
redningsvest 
•Folk i Telemark og Aust-
Agder bruker sjeldnest 
redningsvest 
•Kvinner bruker 
redningsvest oftere enn 
menn. 
•Ungdom bruker 
redningsvest litt sjeldere 
enn resten av 
befolkningen. 


