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1. Om Norsk forvaltningspanel 

Norsk forvaltningspanel (NFP) er en internettbasert spørreundersøkelse som går ut til 

ansatte i offentlig administrasjon i Norge. Den første runden med datainnsamling til 

panelet ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021, og ansatte i sentralforvaltningen1 

ble invitert til å delta. På sikt ønsker panelet også å rekruttere forvaltningsansatte på 

regionalt og lokalt nivå.  

 

Formålet med Norsk forvaltningspanel er å legge til rette for bedre og mer relevant 

forvaltningsforskning. I en panelundersøkelse inviteres de samme personene til å 

svare på spørsmål flere ganger over en lengre tidsperiode. Dette gjør at forskere kan 

belyse viktige spørsmål om forvaltningen og dens rolle i demokratiet på en grundigere 

måte enn tidligere. Panelstrukturen reduserer også arbeidsbyrden for dem som skal 

svare sammenlignet med datainnsamling gjennom flere enkeltstående undersøkelser, 

blant annet fordi de kun trenger å oppgi grunnleggende informasjon som alder og kjønn 

én gang. Panelet har en åpen tilgangsstruktur der alle forskere som ønsker, kan sende 

inn søknad om å få stille spørsmål. Dette gjør det enklere for forskere å nå ut til ansatte 

i forvaltningen, samtidig som det reduserer antallet enkeltstående undersøkelser som 

sendes ut til denne målgruppen.  

 

Norsk forvaltningspanel er et samarbeid mellom seks av de viktigste 

statsvitenskapelige miljøene i Norge: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, 

Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning og Norwegian Research 

Centre (NORCE). Panelet blir driftet av Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap 

(Digital Social Science Core Facility, DIGSSCORE) ved Universitetet i Bergen, og 

ideas2evidence står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Den første 

runden med datainnsamling ble gjennomført som en del av KODEM-initiativet. I dette 

prosjektet blir den samme spørreundersøkelsen sendt ut til fire sentrale grupper i 

demokratiet (medborgere, politikere, forvaltningsansatte og journalister) på samme tid. 

Dette gjør det mulig å sammenligne de fire gruppenes holdninger til viktige spørsmål 

om politikk og samfunn.  

 
1 Departement og direktorat/tilsyn 
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1.1 Rekruttering og representativitet 

Det ble benyttet to strategier for å rekruttere forvaltningsansatte til panelet.2 Først 

sendte vi ut en henvendelse til departementene og direktoratene sentralt, med 

forespørsel om å distribuere invitasjonen blant deres ansatte. Vi oppnådde ikke ønsket 

antall svar på undersøkelsen gjennom denne strategien, og vi utarbeidet derfor en 

adresseliste med personlige e-poster til forvaltningsansatte, basert på offentlig 

tilgjengelig informasjon. Listen inneholdt adresser til ansatte i alle 16 departement, og 

30 av direktoratene. Til sammen ble 2279 personer rekruttert til panelet gjennom de to 

strategiene. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av alle ansatte i sentralforvaltningen.3  

 

I metoderapporten for første runde av Norsk forvaltningspanel, utarbeidet av 

ideas2evidence, gjennomføres en analyse av representativiteten i utvalget sett opp 

imot populasjonen i de departementene og direktoratene som ble invitert til å delta i 

undersøkelsen. Hovedfunnene fra denne analysen er at departementsansatte er noe 

underrepresentert i utvalget, mens direktoratsansatte er noe overrepresentert. 

Respondenter over 50 år er noe overrepresentert, mens respondenter under 40 år er 

tydelig underrepresentert. Over- og underrepresentasjonen av aldersgruppene gjelder 

respondenter av begge kjønn, men unge kvinner er spesielt underrepresentert.  

1.2 Formålet med rapporten 

I denne rapporten presenterer vi noen utvalgte funn fra første runde av Norsk 

forvaltningspanel. Formålet er å gjøre resultatene tilgjengelige for panelmedlemmer, 

og andre interesserte. Vi gjør først rede for noen kjennetegn ved dem som har svart 

på undersøkelsen, som alder, kjønn og utdanningsbakgrunn. Deretter tar vi for oss 

spørsmål som omhandler deltakernes arbeidshverdag i sentralforvaltningen. Til sist 

presenterer vi noen analyser der vi sammenligner svar fra forvaltningsansatte med 

svar fra medborgere, basert på data fra Norsk medborgerpanel (NMP). 

 

 
2 En grundigere beskrivelse av rekrutteringsprosessen og analyser av representativitet finnes i 
metoderapporten for første runde av Norsk forvaltningspanel (Skjervheim, Eikrem, Bjørnebekk og 
Wettergreen 2021). 
3 DFØ-notat 2020:1, s. 6 
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2. Kjennetegn ved deltakerne i panelet  

I alt svarte 2279 forvaltningsansatte på første runde av Norsk forvaltningspanel. I det 

følgende presenterer vi paneldeltakernes kjønn og alder, hvor i landet de bor, og 

hvilken utdanningsbakgrunn de har.  

2.1 Kjønn og alder  

Det er jevn kjønnsbalanse i utvalget. 47,5 prosent av de som har besvart 

undersøkelsen er menn, og 52,5 prosent er kvinner. Vi finner den samme balansen 

mellom kjønnene både for departementsansatte og direktoratsansatte. 

 

Figur 1 viser alderen til de som har svart på undersøkelsen. Fordelingen mellom 

aldersgruppene er lik for ansatte i departement og ansatte i direktorat, og vi viser derfor 

tall for hele sentralforvaltningen sett under ett. Den største aldersgruppen er de som 

er født mellom 1960 og 1969, altså de som er i 50- og starten av 60-årene. En tredjedel 

av de som har svart på undersøkelsen, er i denne aldersgruppen. Den nest største 

gruppen er de som er i 40- og starten av 50-årene. 29 prosent er i denne gruppen. 

Som diskutert innledningsvis i rapporten, er det en overrepresentasjon av personer 

over 50 år, og en underrepresentasjon av dem under 40, sammenlignet med den 

faktiske fordelingen i populasjonen. 

 

Figur 1: Alder 

  

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2131.  
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2.2 Bosted  

Figur 2 viser hvor i landet de som har svart på undersøkelsen bor. Vi ser at nesten 

halvparten bor i Oslo, mens 35 prosent bor på Østlandet utenom Oslo. I underkant av 

20 prosent bor andre steder i landet. En analyse gjennomført av DFØ viser at omtrent 

20 prosent av de ansatte i sentralforvaltningen har sitt arbeidssted i andre landsdeler 

enn på Østlandet.4 Dermed virker det som om utvalget vårt gjenspeiler populasjonen 

relativt godt, når det gjelder denne grove geografiske inndelingen.  

  

Figur 2: Bosted 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 1817.  

 

2.3 Utdanning 

Et stort flertall av de som svarte på undersøkelsen – 95 prosent – oppgir at de har 

fullført høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå. De ble også bedt om å 

oppgi innenfor hvilket fagområde de har sin høyeste fullførte utdanning. Det var mulig 

å krysse av for inntil to alternativer. Funnene fra dette spørsmålet er vist i figur 3.  

 

 

 
4 DFØ-notat 2020:1, s. 49 
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Figur 3: Høyeste fullførte utdanning 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021).  

 

 

I departementene er statsvitenskap eller offentlig administrasjon den vanligste 

utdanningsbakgrunnen. Nesten 40 prosent oppgir at det er innenfor dette fagområdet 

de har sin høyeste fullføre utdanning, mot 15 prosent i direktoratene. I direktoratene er 

det naturfag eller ingeniørfag som er den vanligste utdanningen. I overkant av en 

fjerdedel har sin høyeste utdanning innenfor et av disse fagene. Omtrent én av fem 

har bakgrunn innenfor økonomi- eller ledelsesfag, både i departementene og 

direktoratene. Andelen som har bakgrunn innenfor jus er noe høyere i departementene 

enn i direktoratene, med 18 mot 11 prosent.  

 

Forholdsvis mange av de som svarte, har sin høyeste fullførte utdanning innenfor et 

annet felt enn de som ble listet opp i spørsmålet. Dette gjelder en fjerdedel i 

departementene, og en tredjedel i direktoratene. De som krysset av for «annet» fikk 

mulighet til å skrive inn hvilket felt de har sin høyeste utdanning innenfor. I disse 

tekstsvarene er det særlig humanistiske fag som trekkes frem, men også 

journalistikk/kommunikasjon og IT nevnes av mange. 
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3. Om paneldeltakernes arbeid i sentralforvaltningen  

I de neste avsnittene presenterer vi resultatene fra noen spørsmål som omhandler de 

forvaltningsansattes arbeidshverdag. Vi tar for oss fordelingen mellom 

departementsansatte og direktoratsansatte i utvalget, og hvilket stillingsnivå de som 

har svart på undersøkelsen er ansatt på. Videre ser vi på hvor lang fartstid de som har 

svart på undersøkelsen har i organisasjonen de jobber i, og i sin nåværende stilling. Vi 

ser også på hva som er deres hovedarbeidsoppgaver. Til sist tar vi for oss de 

forvaltningsansattes tanker om sin videre karriere. 

3.1 Forvaltnings- og stillingsnivå 

De som har svart på undersøkelsen, er jevnt fordelt mellom de to forvaltningsnivåene. 

45 prosent arbeider i et departement, og 55 prosent arbeider i et direktorat. Som nevnt 

innledningsvis er det en liten overrepresentasjon av direktoratsansatte, sett opp imot 

populasjonen av organisasjoner som ble invitert til å delta i undersøkelsen.  

 

Et flertall av dem som har besvart undersøkelsen er ansatt i stilling som 

rådgiver/seniorrådgiver, eller på tilsvarende nivå. Dette gjelder 60 prosent av de som 

er ansatt i departementene, og 70 prosent av de direktoratsansatte. Vi ser at andelen 

som er ansatt som fagdirektør/spesialrådgiver, avdelingsdirektør eller ekspedisjonssjef 

er noe høyere i departementene enn i direktoratene. Andelen på konsulent-

/seniorkonsulentnivå er høyere i direktoratene enn i departementene.  

 

Figur 4: Stillingsnivå 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2258.  
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3.2 Ansiennitet  

Figur 5 viser hvor mange år de som svarte på undersøkelsen har arbeidet i den 

organisasjonen de er ansatt i nå. De fleste har lang fartstid i sitt departement eller 

direktorat. Av de departementsansatte har en tredjedel arbeidet i organisasjonen 

mellom 11 og 20 år, og nesten 40 prosent har arbeidet der i mer enn 20 år. Andelen 

med lang fartstid er lavere i direktoratene. Omtrent en fjerdedel har arbeidet i direktorat 

mellom 11 og 20 år, og i overkant av 20 prosent har arbeidet der mer enn 20 år. 

Andelen ansatte med kortere fartstid er følgelig høyere i direktoratene enn i 

departementene: Omtrent én av tre direktoratsansatte har arbeidet i organisasjonen i 

fem år eller kortere, mot 15 prosent i departementene.  

 

 

Figur 5: Antall år arbeidet i nåværende organisasjon 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2091.  
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direktoratene, men også der har over halvparten av de som besvarte undersøkelsen 

hatt sin nåværende stilling i fem år eller mindre.  

Figur 6: Antall år arbeidet i nåværende stilling 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2245.  

 

3.3 Hovedarbeidsoppgaver 

De som svarte på undersøkelsen, ble bedt om å oppgi hvilke typer oppgaver 

hovedtyngden av deres arbeid faller innenfor. I tabell 1 viser vi de fem vanligste 

hovedoppgavene for ansatte i departementene. Det var mulig å krysse av for flere 

oppgaver.  

 

Tabell 1: Fem vanligste hovedarbeidsoppgaver, departement 

Utredning, planlegging, analyse 54,8 % 

Samordning, koordinering 48,6 % 

Saksbehandling/enkeltvedtak 33,1 % 

Ledelse og/eller organisasjonsutvikling 24,8 % 

Administrative oppgaver 24,0 % 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). 
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vanlige oppgaver, som nesten halvparten har som del av sitt arbeid. En tredjedel har 
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Tabell 2: Fem vanligste hovedarbeidsoppgaver, direktorat 

Utredning, planlegging, analyse 42,8 % 

Saksbehandling/enkeltvedtak 34,9 % 

Administrative oppgaver 29,7 % 

Samordning, koordinering 27,0 % 

Informasjons- og kommunikasjonsarbeid 22,8 % 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). 

 

Også i direktoratene er det mange som arbeider med utredning, planlegging og 

analyse. 43 prosent av de som svarte på undersøkelsen oppga dette som blant sine 

hovedarbeidsoppgaver. Dette er en litt lavere andel enn i departementene. I overkant 

av en tredjedel har saksbehandling eller enkeltvedtak blant sine 

hovedarbeidsoppgaver, og rett under en tredjedel oppgir administrative oppgaver. Det 

er en betydelig lavere andel i direktoratene som har samordning/koordinering blant 

sine hovedoppgaver – 27 prosent, mot 48 prosent i departementene. Nesten en 

fjerdedel oppgir at hovedtyngden av deres arbeid er knyttet til informasjons- og 

kommunikasjonsarbeid.   

3.4 Videre karriere 

I undersøkelsen stilte vi noen spørsmål for å belyse hvilke tanker de 

forvaltningsansatte har om sin videre karriere. Det er kun små variasjoner mellom 

ansatte i departement og direktorat, og vi viser derfor tall for hele sentralforvaltningen 

samlet.  

 

De som svarte på undersøkelsen ble bedt om å oppgi hvor enige eller uenige de er i 

påstanden «jeg vil meget gjerne jobbe i denne organisasjonen i resten av mitt 

yrkesliv». Resultatene fra dette spørsmålet er vist i figur 7. Et flertall av dem som svarte 

på spørsmålet, er enige i denne påstanden. I overkant av 40 prosent svarer at de er 

enige eller svært enige, og ytterligere 18 prosent er noe enige.  

 



11 
 

Figur 7: Vil jobbe i organisasjonen resten av mitt yrkesliv 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2267.  

 

Vi spurte også om hvor ofte de forvaltningsansatte leter etter jobbmuligheter utenfor 

sin nåværende organisasjon. Som man skulle forvente basert på resultatene vist i figur 

7, forekommer ikke dette så ofte. To av tre svarer at de aldri eller nokså sjelden gjør 

dette, og kun 8 prosent leter etter jobbmuligheter utenfor organisasjonen nokså ofte, 

eller meget ofte.  

 

Figur 8: Hvor ofte leter du etter jobbmuligheter utenfor din organisasjon? 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2269.  
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4. Sammenligninger med medborgere  

Til sist i denne rapporten presenterer vi noen sammenligninger mellom svar fra de 

ansatte i sentralforvaltningen, og den generelle befolkningen. Dataene om 

befolkningen er hentet fra runde 17 og 18 av Norsk medborgerpanel, som ble 

gjennomført i henholdsvis januar/februar og juni 2020.5 Figurene er rent deskriptive 

og tar ikke hensyn til forskjeller mellom byråkrater og folk flest som utdanningsnivå 

og bosted.  

 

4.1 Partipreferanse  

Både forvaltningsansatte og medborgere ble bedt om å oppgi hvilket politisk parti de 

ville ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. I figur 9 sammenligner vi 

resultatene fra Norsk forvaltningspanel (mørke søyler) med tilsvarende resultater fra 

Norsk medborgerpanel (lyse søyler). Til høyre i figuren viser vi andelen som ville ha 

stemt på andre partier enn de som var oppgitt, som ikke ønsket å svare på spørsmålet, 

og som ikke ville stemt eller ville stemt blankt. Nesten én av ti forvaltningsansatte 

ønsket ikke å svare på spørsmålet, en betydelig høyere andel enn i befolkningen. Blant 

de forvaltningsansatte som har krysset av for «annet», er det mange som skriver i det 

åpne tekstfeltet at de ikke ønsker å oppgi partipreferanse.  

 

Til venstre i figuren viser vi støtten til de ni stortingspartiene. Vi ser flere tydelige 

forskjeller mellom partipreferansene til utvalget vårt, og preferansene i den norske 

befolkningen generelt. Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk 

Venstreparti har større støtte blant de forvaltningsansatte som svarte på 

undersøkelsen, enn blant medborgere. På den andre siden ser vi at Fremskrittspartiet 

og Senterpartiet har klart høyere støtte i befolkningen enn blant de forvaltningsansatte. 

Høyre har forholdsvis lik støtte i forvaltningen og i befolkningen. 

 
5 Tallene vi oppgir fra Norsk medborgerpanel, er vektet basert på alder, kjønn, geografi og utdanning. Dette er 
gjort for å kompensere for skjevheter i utvalget.   
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Figur 9: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen? 

 
Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2279. Norsk medborgerpanel, runde 17 (2020) og 
runde 18 (2020). N (sammenlagt) = 2933.  

 

4.2 Tillit 

Både de forvaltningsansatte og medborgerne ble bedt om å ta stilling til følgende 

spørsmål: Vil du si at de fleste mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller 

mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre? Svaret 

ble oppgitt på en skala der 0 tilsvarer «kan ikke være forsiktig nok», og 10 tilsvarer «de 

fleste er til å stole på».  

 

Hovedinntrykket fra figur 10, er at både medborgere og forvaltningsansatte har høy 

tillitt til andre mennesker. Ser vi på den halvdelen av skalaen som er nærmest «de 

fleste er til å stole på», finner vi at hele 90 prosent av de forvaltningsansatte har 

plassert seg her. Gjennomsnittsverdien er 7,7. For medborgerne, har i overkant av 75 

prosent plassert seg her. Gjennomsnittsverdien er 6,9. Dette kan tyde på at nivået av 

mellommenneskelig tillit er noe høyere blant de forvaltningsansatte enn i befolkningen 

generelt. 
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Figur 10: Vil du si at de fleste mennesker er til å stole på? 

 

Kilde: Norsk forvaltningspanel, runde 1 (2021). N = 2268. Norsk medborgerpanel, runde 17 (2020) og 

runde 18 (2020). N (sammenlagt) = 3354. 

 

 

5. Veien videre for Norsk forvaltningspanel  

I denne rapporten har vi gitt en kort presentasjon av noen utvalgte resultater fra første 

runde av Norsk forvaltningspanel. Mange av spørsmålene som ble stilt i den første 

runden av panelet, er ikke presentert her. Dette skyldes at spørsmålene ble stilt av 

forskere og forskningsgrupper som samlet inn data fra flere befolkningsgrupper 

samtidig, gjennom den koordinerte datainnsamlingen i KODEM-initiativet. Analyse og 

formidling av resultatene fra disse spørsmålene, skal gjennomføres av de forskerne 

som stilte dem. 

 

Norsk forvaltningspanel planlegger to ordinære datainnsamlinger per år, og i slutten 

av 2021 vil den andre runden av Norsk forvaltningspanel bli gjennomført. 

Forvaltningsansatte som deltok i den første runden, vil bli invitert til å delta. Runde 

nummer to gjennomføres som en selvstendig undersøkelse, og datainnsamlingen vil 

ikke bli koordinert med undersøkelser til andre befolkningsgrupper. Spørsmålene i 

undersøkelsen vil derfor være mer direkte relevante for forvaltningen og 

forvaltningsforskning. Undersøkelsen vil også være kortere enn den første. 
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På lengre sikt ønsker Norsk forvaltningspanel å utvide panelet til lokalt og regionalt 

nivå, og å rekruttere enda flere ansatte i sentralforvaltningen. Vi har allerede opplevd 

at det er stor interesse rundt etableringen av en nasjonal infrastruktur for innsamling 

av data om den norske forvaltningen, både blant forskere og forvaltningsansatte. Det 

vil etter hvert bli mulig for forvaltningen å foreslå spørsmål til panelet, og vi håper at 

Norsk forvaltningspanel kan legge til rette for gode samarbeid mellom forskningen og 

praksisfeltet.  

 

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til dette verdifulle datamaterialet, og ser fram til 

fortsettelsen! 


