
Politiets innbyggerundersøkelse 2022
Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatninger av
politiet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar Public på oppdrag for Politidirektoratet.

Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 23. november 2022 – 2. januar 2023. Totalt 139 400
personer mottok en invitasjon til undersøkelsen og 27 619 svarte.

For å sikre undersøkelsens representativitet er resultatene korrigert for de dokumenterte
utvalgsskjevhetene mht. sammensettingen på kjønn, alder, utdanning innenfor det enkelte
politidistrikt. Korreksjonen er gjort ved hjelp av cellevekting. Resultatene fra undersøkelsen
er derfor representative mht. den norske befolkningens fordeling på kjønn, alder,
utdannelse, og politidistrikt.

Disktriktsrapporten inneholder hovedfunn fra Innbyggerundersøkelsen.

Hvordan bruke portalen:
Du kan sammenligne ditt politidistrikt opp mot hele Norge ved å velge filtrering i menyen over. Velg først
det politidistriktet du ønsker å undersøke, og huk av på 'hele landet' og det samme distriktet i
sammenligningsfunksjonen.

Klikk på "export" for å eksportere ut hele rapporten.



Hvilken tillit har du til...

Andel svært- eller ganske høy



Sammenlignet med for ett år siden, har du…



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om politiet i ditt nærmiljø?

Andel helt- eller delvis enig



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om politiet i ditt nærmiljø?

Andel helt- eller delvis enig



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om politiet i ditt nærmiljø?

Andel helt- eller delvis enig



Hvor viktig mener du det er at politiet er
synlig i ditt nærmiljø?

Anslagsvis, hvor ofte ser du politiet i ditt
nærmiljø?

Hvor fornøyd er du med politiets synlighet
i ditt nærmiljø?



Alt i alt, hvor trygg føler du deg i ditt
nærmiljø?

Hvor trygg føler du deg når du ferdes
alene på kveldstid i sentrum av din
kommune?

I hvilken grad bidrar politiet til at du føler
deg tryggere i ditt nærmiljø?



I hvilken grad er du bekymret for at følgende skal skje deg i ditt nærmiljø?

Andel svært- eller ganske stor grad



I hvilken grad er du bekymret for at følgende kan ramme deg ved bruk av digitale
tjenester?

Andel svært- eller ganske stor grad



Alt i alt, hvor trygg føler du deg når du bruker digitale tjenester?



Hvor viktig mener du det er at politiet er godt synlig på digitale
plattformer?

Har du i løpet av det siste året lagt merke til politiet på noen av de
følgende plattformene?



Har du i løpet av det siste året blitt utsatt for følgende?

Andel ja



I løpet av det siste året, har du vært i kontakt med politiet i forbindelse med...



Du svarte at du har vært i kontakt med politiet i forbindelse med pass eller ID-kort, hva er
ditt inntrykk av politiet basert på denne hendelsen?

Andel helt- eller ganske enig



Du svarte at du har vært i kontakt med politiet i forbindelse med politiattest, hva er ditt
inntrykk av politiet basert på denne hendelsen?

Andel helt- eller ganske enig



Du svarte at du har ringt politiets sentralbord, hva er ditt inntrykk av politiet basert på
denne hendelsen?

Andel helt- eller ganske enig



Du svarte at du har vært i kontakt med politiet i forbindelse med oppholdstillatelse, hva er
ditt inntrykk av politiet basert på denne hendelsen?

Andel helt- eller ganske enig



Du svarte at du har vært i kontakt med politiet i forbindelse med våpentillatelse, hva er
ditt inntrykk av politiet basert på denne hendelsen?

Andel helt- eller ganske enig



I løpet av det siste året, har du blitt stoppet eller kontaktet av politiet?



Tenk tilbake på den siste gangen du ble stoppet eller kontaktet av politiet. Hvor enig eller
uenig er du i følgende påstander?

Andel helt- eller ganske enig


