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Politisk interesse 1965-2017 
I forbindelse med valg og valgkamper kan man få inntrykk av at store deler av befolkningen er 

engasjert og interessert i det som foregår. Sannheten er imidlertid at det er relativt få som er svært 

interessert i politikk. I Valgundersøkelsene finner vi opplysninger om dette helt tilbake til 1965. 

Spørsmålet har vært stilt slik: «Hvor interessert er du i politikk generelt?». Svaralternativene har 

imidlertid variert noe, fra meget interessert, en del interessert, lite interessert fra 1965-1981, og fra 

1985 er svaralternativene svært interessert, ganske interessert, lite interessert, overhodet ikke 

interessert.1 Figur 1 viser en heltrukket linje for prosentandelen som sier at det er meget eller svært 

politisk interessert. Som vi ser har denne andelen ligget stabilt rundt 8-10 prosent. I 1973 var 

andelen meget interessert hele 14 prosent, trolig i kjølvannet av folkeavstemningen om norsk EF- 

 
Figur 1. Andel som er politisk interessert. 1965-2017. Prosent. 

 

 

medlemskap året før. Tar vi med dem som sier at de er en del eller ganske interessert i politikk, viser 

den stiplede kurven at andelen øker til mellom 60 og 70 prosent. Selv om andelen som er svært 

interessert er høy, er den generelle interessen for politikk derfor på et relativt høyt nivå.  Det er bare 

3-4 prosent av befolkningen som overhodet ikke er interessert i politikk (ikke vist i figuren). Det er 

for øvrig ingen sammenheng mellom alder og politisk interesse.  Av førstegangsvelgerne i 2017 sa 9 

prosent at de var svært interessert i politikk, 11 prosent av dem mellom 22 og 25 år, og 11 prosent 

også blant dem over 60 år.2 

 

                                                           
1 I 1985 ble alternativet «lite» feilaktig formulert som «litt». Summen av svært interessert og ganske 
interessert er derfor ikke sammenlignbart med de senere undersøkelsene. I figuren er summen av interesse for 
1985 gjennomsnittet av summen for 1981 og 1989. 
2 Andel svært politisk interessert etter alder: 18-21 år: 9%, 22-25 år: 11%, 26-29 år: 7%, 30-39 år: 9%, 40-49 år: 
11%, 50-59 år: 8% og 60+ år: 11%. 
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