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Om undersøkelsen

PROSJEKTINFORMASJON

FORMÅL MÅLGRUPPE/ UTVALG GJENNOMFØRING

I samarbeid med politiet og utelivsbransjen har Oslo 
kommune gjennomført prosjektet Sammen lager vi 
utelivet tryggere (SALUTT). Prosjektet ble satt i gang i 
2011 og har hatt som formål å forebygge 
overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og 
ordensforstyrrelser i Oslo sentrum. 

Befolkningen skulle etter hvert kunne erfare 
forbedringer på disse områder og oppleve større grad 
av ro og orden i Oslo sentrum en fredags- og 
lørdagskveld. Ved oppstart av prosjektet gjennomførte 
vi en nullpunkts måling for å ha et holdepunkt til hvilke 
oppfatninger Oslos befolkning hadde til utelivet i Oslo 
ved prosjektets oppstart.  

Siden har undersøkelsen blitt repetert hvert år for å 
måle de samme variablene. Med dette kan vi se om 
holdningene har endret seg over tid. 

 

Representativt utvalg i Oslos befolkning 18 år og eldre. 

Det er gjennomført 801 intervju i målgruppen. Vi 
kvoterte på aldersgrupper for å sikre at vi fikk med 
mange nok i smale aldersgrupper blant unge til å 
analysere disse særskilt. Dette var et ønske siden unge 
i større grad enn eldre, er ute i Oslo sentrum på 
fredags- og lørdagskvelder. Vi skulle minimum ha 150 
intervju i hver av 5 aldersgrupper. Antall intervju som 
er gjennomført i hver undergruppe fremgår av 
tabellhodet (se tabellverket). 

(I første runde av undersøkelsen, ble det gjennomført 
1000 intervju, mens det er gjennomført ca. 800 
intervju ved alle senere runder.)

Det disproporsjonale utvalget vi får på grunn av 
kvoteringen, blir rettet opp gjennom en veieprosedyre. 
Utvalget er veid etter alder og kjønn. 

Metode/ gjennomføring:  Telefon

Intervjuperiode:  27 – 31. januar 2020

I 2019 ble undersøkelsen gjennomført i midten av 
februar. Alle tidligere runder av undersøkelsen som er 
gjengitt i denne rapporten, ble gjennomført i 
begynnelsen av januar. 

Ipsos referanse: 20-006736-01 

Ansvarlig for undersøkelsen hos Ipsos: 

Karen Lillebø, Konsulent 

Karen.Lillebo@ipsos.com
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Sp1.1: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N=801 ) 

Et flertall på 76% er enig i påstanden, 
mens 19% er uenig (helt + delvis). Dette 
er omtrent som for et år siden. 
Økningen i enig-andelen siden 2019 er 
ikke signifikant. 

Økningen enige siden første måling til i 
dag er derimot betydelig – hele 21 
prosentpoeng flere er enig (helt + 
delvis) 
og det er «helt enig»-andelen som har 
økt, slik det ligger an nå.
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 Sp1.1: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N=801 ) 

Kvinner oppgir noe sjeldnere enn menn 
at de er helt enig i denne påstanden. 
Forskjellen er imidlertid ikke stor, særlig 
ikke når vi ser på helt og delvis enig 
under ett. 
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Sp1.1: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N=801 ) 

De eldste skiller seg ut ved at færre i 
denne aldersgruppen mener det er 
trygt.
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Sp1.1: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N=801 ), FORDELT ETTER HVOR OFTE MAN GÅR UT PÅ BYEN 

De som går ut sjeldent, er i mindre grad 
enig i at det er trygt, enn de som går ut 
ofte. 

Hele 48% av de som går ut 4-5 ganger i 
måneden eller oftere, sier seg helt enig i 
at det er trygt, mens ytterligere 40% av 
denne undergruppen er delvis enige.

Vi må her huske på at alder er en 
bakenforliggende variabel på hvor ofte 
man går ut. De unge går ut oftere enn 
eldre. 
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Sp1.2: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N= 801) 

Det er få som sier seg uenig i dette. 
Andelen for «helt enig» har stort sett 
økt litt fra år til år siden første måling, 
mens det er blitt noen færre over tid 
som svarer «delvis enig». Det er nå hele 
58% helt enig, noe som er høyeste 
andel siden vi startet disse målingene. 

Andelen som svarer helt + delvis enig 
samlet sett, er nå på 87%. Bare i 2015 
var det en høyere «helt + delvis»-andel 
– den gang på 88%. 
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Sp1.3: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N=801 ) 

Andelen som er enig i at det er lite fyll 
på utesteder, øker sakte over tid og det 
er nå 30% enige (helt + delvis). 

Det er et betydelig flertall som er uenig i 
påstanden. 53% er uenige nå, noe som 
er 3 prosentpoeng lavere enn i fjor. I 
2017 målte vi laveste andel uenige til 
dette spørsmålet, bare 1 prosentpoeng 
under årets nivå. 
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Sp1.4: Jeg skal nå lese opp noen påstander om Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt. Kan du for hvert utsagn si om 
du er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig?

BASE: ALLE (N=801 ) 

66% er nå enige i at myndighetene tar 
sentrumsfylla på alvor, noe som er en 4 
prosentpoengs oppgang fra i fjor. 

Over tid har vi målt stadig færre uenige til 
påstanden. Andelen har gått fra 30% uenige i 
2012 til 13% i 2018. Andelen økte i fjor til 
21%, men er nå lav igjen (15%). 

Dette er et spørsmål som er vanskelig for 
mange å svare på. Mange vil ikke være kjent 
med hva myndighetene gjør på området. 
Slike spørsmål vil ofte få en overdrevet 
«enig»-andel og det er derfor tryggere å 
studere uenig-andelene. Dette er slik fordi 
man noen ganger ønsker å gi uttrykk for en 
menig, selv om man har dårlig innsikt i 
temaet. Da vil man oftest si seg enig i 
påstanden (enig-effekt).
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Sp2: Hvor ofte har du gått ut i Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt det siste året?

BASE: ALLE (N= 801) 

Hvor ofte man går ut på byen i helgene,  
er nokså stabilt over tid. 
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Sp2: Hvor ofte har du gått ut i Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt det siste året?

BASE: ALLE (N= 801) 

Menn ser ut til å gå ut noe oftere enn 
kvinner.  
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Sp2: Hvor ofte har du gått ut i Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt det siste året?

BASE: ALLE (N= 801) 

32% av de eldste har ikke gått ut på 
byen en fredags- eller lørdagskveld / 
natt i løpet av det siste året. 
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Sp3: Har du opplevd fyll og bråk i Oslo sentrum på fredags- eller lørdagskvelder eller netter i løpet av det siste året og har du eventuelt 
opplevd det en gang, noen få ganger eller mange ganger?

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD SISTE ÅRET (84%) BASE: N=677 

Det beveget seg sakte i riktig retning i 
andelen som har opplevd fyll og bråk i 
Oslo sentrum frem til 2017. De tre siste 
årene har vi en liten bevegelse i motsatt 
retning.

Blant de som har vært på byen mer enn 
en gang siste året (84% av de spurte), er 
det 32% som ikke har opplevd fyll og 
bråk.  Dette er bare 3 prosentpoeng 
over nivået fra vår første måling i 2012.
Endringen i nei-andelen fra 2017, da det 
begynte å gå ned, er på 7 prosentpoeng.
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Sp3: Har du opplevd fyll og bråk i Oslo sentrum på fredags- eller lørdagskvelder eller netter i løpet av det siste året og har du eventuelt 
opplevd det en gang, noen få ganger eller mange ganger?

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD SISTE ÅRET (84%). BASE: N=677

Menn har opplevd fyll og bråk i Oslo 
sentrum på fredags- og lørdagskvelder, 
noe oftere enn det kvinner har. 
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Sp3: Har du opplevd fyll og bråk i Oslo sentrum på fredags- eller lørdagskvelder eller netter i løpet av det siste året og har du eventuelt 
opplevd det en gang, noen få ganger eller mange ganger?

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD SISTE ÅRET (84%). BASE: N=677  

Med økende alder, opplever man dette 
sjeldnere. De høyere aldersgrupper går 
ut sjeldnere. Det er nok en av årsakene 
til at de ikke opplever dette like ofte 
som yngre. 
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Sp3: Har du opplevd fyll og bråk i Oslo sentrum på fredags- eller lørdagskvelder eller netter i løpet av det siste året og har du eventuelt 
opplevd det en gang, noen få ganger eller mange ganger? 

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD SISTE ÅRET (84%). BASE: N=677  

Blant de som går ut sjeldnere enn en 
gang i måneden, er det en andel på 60% 
som har opplev fyll og bråk i sentrum i 
løpet av det siste året.

Tilsvarende andel for de som går ut 
oftest (4-5 ganger i måneden eller 
oftere), er på 82%. 

Spørsmålet er ikke stilt til de som går ut 
sjeldnere eller aldri
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Sp4: Har opplevelsen med fyll og bråk i sentrum vært en plage for deg? 

FILTER: HAR OPPLEVD FYLL OG BRÅK I SENTRUM (57%). BASE: N=474 . 

Av de personer som har opplevd fyll og 
bråk i sentrum, har opplevelsen vært en 
plage for 22%.  Dette har variert lite fra 
år til år, men spennet går mellom 2013, 
da andelen var på 29% og til 2017, da 
andelen var på 19%. 
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Sp4: Har opplevelsen med fyll og bråk i sentrum vært en plage for deg?

FILTER: HAR OPPLEVD FYLL OG BRÅK I SENTRUM (57%)  BASE: N=474 

Kvinner, noe oftere enn menn, gir 
uttrykk for at fyll og bråk i sentrum har 
vært en plage for dem. Det er 25% av 
kvinnene og 18% av mennene som 
svarer ja på spørsmålet. 
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Sp4: Har opplevelsen med fyll og bråk i sentrum vært en plage for deg? 

FILTER: HAR OPPLEVD FYLL OG BRÅK I SENTRUM (57%) BASE: N=474 

Aldersgruppene svarer svært likt på 
spørsmålet. 
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Sp5: Har opplevelsen med fyll og bråk i sentrum gjort at du har vært redd eller utrygg? 

FILTER: HAR OPPLEVD FYLL OG BRÅK I SENTRUM (57%) BASE: N=474

Fra 2012 til 2016 målte vi en nedgang 
på 10 prosentpoeng i andelen som 
bekreftet at de hadde vært redde eller 
utrygge på grunn av fyll og bråk i 
sentrum. Andelen som bekreftet dette 
gikk fra 31% til 21%. I tiden etter 2016 
har dette ligget i ro, men med en liten 
oppgang igjen i fjor. Årets nedjustering 
er ikke signifikant. 
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Sp5: Har opplevelsen med fyll og bråk i sentrum gjort at du har vært redd eller utrygg?

FILTER: HAR OPPLEVD FYLL OG BRÅK I SENTRUM (57%). BASE: N=474  

Andelen kvinner som har vært redde 
eller utrygge, er betydelig høyere enn 
tilsvarende andel for menn. 
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Sp5: Har opplevelsen med fyll og bråk i sentrum gjort at du har vært redd eller utrygg? 

FILTER: HAR OPPLEVD FYLL OG BRÅK I SENTRUM (57%) BASE: 474

De eldste har oftest vært redde eller 
utrygge, mens de som er rundt 30 år, er 
den aldergruppen som i minst grad har 
vært redde.
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Sp6:  Vil du si at du i løpet av det siste året har latt være å gå ut i Oslo sentrum på fredags- og lørdagskvelder eller netter pga. bråk og fyll 
i dette området?

Det er 12% av de spurte som oppgir at 
de har latt være å gå ut i Oslo sentrum 
pga. bråk og fyll i området. Dette er 9 
prosentpoeng under nivået fra første 
måling i 2012. I målingene fra 2014 til 
i dag har andelen som svarer dette, 
ligget i ro. 

BASE: ALLE (N=801)
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Sp6: Vil du si at du i løpet av det siste året har latt være å gå ut i Oslo sentrum på fredags- og lørdagskvelder eller netter pga. bråk og fyll 
i dette området?

Andelen som har latt være å gå ut i Oslo 
sentrum i helgene, kan se ut for å være 
litt høyere blant kvinner enn blant 
menn.

BASE: ALLE (N=801)



31 © 2020 Ipsos.

Sp6: Vil du si at du i løpet av det siste året har latt være å gå ut i Oslo sentrum på fredags- og lørdagskvelder eller netter pga. bråk og fyll 
i dette området?

Det er en høyere andeler blant personer 
over 60 år, enn blant dem som er under 
denne aldere, som har latt være å gå ut 
pga. bråk og fyll i Oslo sentrum.  

BASE: ALLE (N=801)
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Sp7.1: Har du i løpet av det siste året sett politi på følgende steder i Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt? 

 FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM EN FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD (84%). BASE: N=677 

Andelen som har sett politi inne på et 
utested, utgjør nå 14% mot 11% ved 
første måling i 2012. Det var i 2018-19 vi 
målt de høyeste ja-andelene, da 16-17% 
hadde sett politi inne på et utested.
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Sp7.2: Har du i løpet av det siste året sett politi på følgende steder i Oslo sentrum på en fredags- eller lørdagskveld eller natt? 

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM EN FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD (84%). BASE: N=677 

Dette har ligget svært stabilt over de 
årene vi har gjennomført 
undersøkelsen. 
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Sp8: Har du i løpet av det siste året opplevd noe av det følgende når du har vært ute i Oslo sentrum en fredags- eller lørdagskveld eller 
natt? 

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD (84%). BASE: N=677 

Det er nå 52% som oppgir å ha sett at 
andre er blitt nektet alkoholservering 
fordi de var for beruset. Dette er 11 
prosentpoeng høyere andel enn ved 
første måling. 

Vi måler en betydelig økning i andelen 
som har sett at andre er blitt nektet 
adgang til et skjenkested fordi de var for 
beruset. Økningen siste året er på hele 9 
prosentpoeng. Dette har ikke endret seg 
i samme grad mellom tidligere målinger. 

Over tid har andelen som selv er blitt 
nektet adgang eller servering, økt med 
5-6 prosentpoeng i 8-årsperioden. Men 
siste året ligger disse forholdene stabilt.
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Sp8: Har du i løpet av det siste året opplevd noe av det følgende når du har vært ute i Oslo sentrum en fredags- eller lørdagskveld eller 
natt? 

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD (84%) BASE: N=677

Andelen menn som har opplevd dette, 
ligger litt høyere enn andelen kvinner. 
Slik er det for alle faktorene vi måler i 
dette spørsmålet. 
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Sp8: Har du i løpet av det siste året opplevd noe av det følgende når du har vært ute i Oslo sentrum en fredags- eller lørdagskveld eller 
natt? 

FILTER: GÅTT UT I OSLO SENTRUM FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD (84%) BASE: N=677 

Med synkende alder, er det mer vanlig å 
ha opplevd alt dette det siste året.  
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Sp8: Har du i løpet av det siste året opplevd noe av det følgende når du har vært ute i Oslo sentrum en fredags- eller lørdagskveld eller 
natt? 

FILTER: GÅTT UT I OSLO FREDAGS- ELLER LØRDAGSKVELD SISTE ÅRET (84%). BASE: N=677  

Hele 85% og 77% i de undergrupper 
som går ut oftest, har opplevd å se noen 
bli nektet adgang til skjenkested fordi 
de var for beruset.  

31% og 21% av de samme 
undergruppene har opplevd at de selv 
er blitt nektet adgang av samme grunn.

Spørsmålet er ikke stilt til de som går ut sjeldnere 
eller aldri
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Kontakt Ipsos 

Karen Lillebø
Konsulent 

Karen.Lillebo@ipsos.co
m+47 950 37 900 


