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Oppsummering 

STADIG NORGES SUVERENE TEKNOLOGIHOVEDSTAD 

Resultatet av denne undersøkelsen understreker Trondheimsregionens stadig suverene posisjon som 
Norges teknologihovedstad, en posisjon det synes svært vanskelig å utfordre for andre regioner.  

I årets undersøkelse forbinder 76% av respondentene «Teknologihovedstaden» med 
Trondheimsregionen. Dette er en ytterligere økning på 6% fra 2018, hvor andelen som gjorde det 
samme utgjorde 70%. 

De fleste har også overordnet positive assosiasjoner til Trondheimsregionen. Blant de som er 
hjemmeboende i regionen har 88% positive eller svært positive assosiasjoner mens hos eksterne 
respondenter er de tilsvarende andelene 67%. Sammenlignet med tidligere års målinger registrerer vi 
at de mest «positive» og «svært positive» assosiasjonene til Trondheimsregionen har holdt seg godt 
over tid. 

Spurt om hvilke næringsliv innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer med sin egen 
region svarer flest næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon. Dette gjør 
også de eksterne respondentene – hvilket er i tråd med regionens status som Teknologihovedstad.  

Sammenlignet med de andre regionene som er målt kommer Trondheimsregionen også godt ut av 
årets undersøkelse med tanke på attraktivitet som bosted, studiested og arbeidssted når det spørres 
overordnet. Det er kun i forhold til attraktivitet som reisemål regionen må se seg slått. Her tar 
Bergensregionen en knepen førsteplass.  

I undersøkelsen har vi også kartlagt Trondheimsregionens attraktivitet innen næringsliv og 
arbeidsmarked, utdanning og forskning, samferdsel, levekår og miljø og fritid. Her ser vi at områdene 
Trondheimsregionen scorer aller høyest på er innenfor utdanning og forskning, levekår og fritid. 
Innen utdanning og forskning svarer hele 98% av de som bor i regionen at høyskoler/universiteter 
har stor betydning for regionen og at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning. Tallene er nesten 
like høye blant de som ikke selv bor i regionen og hele 91% er enig i at Trondheimsregionen er et bra 
sted å ta høyere utdanning. Undersøkelsen viser også at særlig blant de som selv bor i regionen 
opplever man at regionen er et trygt sted å bo (89%) og et godt sted å vokse opp for barn og unge 
(85%). Tallene er noe lavere blant de eksterne, men over halvparten er fortsatt enig i begge utsagn.  

Det er først når vi dykker ned i enkeltpåstander vi registrerer oppfatninger som kan tenkes å utfordre 
aktørene i Trondheimsregionen til ikke å si seg helt fornøyde. Under temaområdet «Næringsliv og 
marked» er det for eksempel flere påstander som berører viktige forhold knyttet til en regions evne 
til å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft og beholde mennesker med høy kompetanse. På de fleste 
påstandene innenfor dette temaområdet er Osloregionen i en særstilling bedre posisjonert i forhold 
til de øvrige storbyregionene i undersøkelsen. Selv om hovedstanden i kraft av å være landets største 
by og arbeidsmarked neppe kan bestrides denne posisjonen, bør det kunne drøftes om ikke 
Trondhjemsregionen har gode muligheter til å bli en tydelig nummer to. Pr 2020 synes ikke 
respondentene å kunne skille noe særlig mellom de konkurrerende storbyregionene på dette 
området. 

Heller ikke under temaområdet “Samferdsel» skiller Trondheimsregionen seg positivt ut i forhold til 
Bergensregionen og Stavangerregionen. Alle tre er et solid stykke bak Osloregionen på de fleste 
påstander også her. Vi merker oss ikke minst at Trondheimsregionen på påstanden knyttet til 



«transportforbindelser til utlandet» kommer svakest ut av alle storbyregionene i undersøkelsen. I 
hvilken grad dette er en utfordring i en stadig mer globalisert og internasjonalt orientert verden tar vi 
ikke stilling til, men en svak posisjon på dette feltet forsterkes negativt når vi samtidig registrerer at 
Trondheimsregionen pr 2020 oppfattes som den minst internasjonalt orienterte av de fire regionene 
som er undersøkt.  

På temaområdet «Miljø og fritid» registrerer vi at Trondheimsregionen heller ikke står ut i forhold til 
Bergen- og Stavangerregionene. Det synes også her å ligge potensialer for en tydeligere posisjon, ikke 
minst i lys av flere kjente tiltak for å løfte Trondheimsregionen i en bærekraftig retning.   

Når denne oppsummeringen også løfter opp noen områder hvor det synes å være potensialer for å 
styrke regionens posisjon er dette med vishet om at Trondheimregionen stadig har et svært godt 
omdømme som utgangspunkt. Kanskje landets beste. 

 

 

 

 

 

 

  



1. Bakgrunn 
	
Kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn (tidligere Ordkraft) har siden 2013 levert 
omdømmemålinger for Trondheimsregionen. Disse har blitt gjennomført i 2013, 2016, 2018 og i 
senest i 2020. 
 
Omdømmemålingene er basert på Omdømmebarometeret som tidligere er utgitt av Ordkraft i 2007, 
2009, 2011 og 2013. Da det ble bestemt at Omdømmebarometeret ikke skulle videreføres i den 
formen dette var kjent for, henvendte samarbeidsorganet Trondheimsregionen seg til Ordkraft for å 
gjennomføre en egen omdømmeundersøkelse etter modell fra Omdømmebarometeret. 
 
Omdømmebarometeret var en måling av regioners omdømme og posisjon innen viktige 
samfunnsområder. Hensikten med undersøkelsen var å måle eget omdømme i befolkningen, 
sammenligne eget omdømme med andre regioners omdømme samt studere utviklingen fra tidligere 
målinger. 
 
I vurderingen av undersøkelsens data og for forståelse av resultatene er det viktig å ha et bevist 
forhold til at formålet med undersøkelsen først og fremst er å gi innspill til arbeid med posisjonering 
og omdømme. Posisjoner og omdømme vil alltid stå sterkere der oppfatningene som råder 
korresponderer med realitetene, men ofte vil realiteter ikke være tilstrekkelig kjent for omverdenen 
og dermed representere potensialer for å styrke et omdømme. På andre områder kan et svakt 
omdømme også være fortjent og et tydelig uttrykk for forhold som i realiteten ikke er gode. I noen 
sammenhenger blir da utfordringen å starte nødvendige endringsprosesser.  
 
Også i omdømmemålingen 2020 for Trondheimsregionen har Osloregionen, Stavangerregionen og 
Bergensregionen blitt undersøkt. For alle fire regioner er det samlet inn data fra 
eksterne respondenter. For Trondheimsregionen har det i tillegg blitt samlet inn data fra interne 
respondenter.  
 
Denne rapporten presenterer et utvalg av resultatene fra 2020-undersøkelsen med 
fokus på Trondheimsregionen. I tillegg til 2020-resultatene er det foretatt sammenligninger mot 
tidligere gjennomføringer av undersøkelsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Metode 
 

For de fire regionene; Trondheimsregionen, Osloregionen, Stavangerregionen og 
Bergensregionen, er det i denne undersøkelsen innhentet svar fra minst 400 eksterne respondenter 
for hver region. I Trondheimsregionen er det i tillegg innhentet svar fra over 1000 interne 
respondenter.  Interne respondenter er bosatt i regionen, mens eksterne er bosatt utenfor. Det 
samlede respondenttallet for årets undersøkelse er 1782. 
 
Datainnsamlingen er gjennomført av Respons Analyse i perioden november-desember 
2020 som en webundersøkelse. Utvalget er kvotebasert på regioner, og trukket tilfeldig fra 
Responspanelet og en samarbeidspartners panel. Respondentene ble invitert til å delta i 
undersøkelsen via en e-post med en unik link. Hver respondent svarte for to regioner som de 
oppga å ha kjennskap til. 
 
Data som ble samlet inn av Respons Analyse har blitt fremstilt i Excel-tabeller med 
markering av signifikante funn. Resultatene er ikke vektet. Grafiske fremstillinger, ytterligere 
analyser i denne rapporten og kommentarer er utarbeidet i samarbeid mellom Respons Analyse ved 
Marius A. Flaget og Kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn ved Rune Røiseland.  

Ved gjengivelse av analyser eller funn fra denne undersøkelsen skal det henvises til Respons Analyse 
og Kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rapportens oppbygning 
 

Undersøkelsen har et omfattende datagrunnlag, som igjen gir mulighet for svært mange 
fremstillinger av data og analyser. I denne rapporten har vi forsøkt å presentere de resultatene som 
har størst interesse i forhold til undersøkelsens grunnleggende formål. 
 
I oppbyggingen av rapporten benytter vi den samme strukturen som ved tidligere runder med 
omdømmeundersøkelser. Dette for å gjøre det enklere å sammenligne rapporter tilbake i tid. 
	

Forklaring	av	begreper	som	benyttes	i	rapporten:	

	

Signifikant:	

Et resultat betegnes som statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at det har oppstått 
tilfeldig. I denne rapporten benyttes begrepet særlig om endringer mellom de to målepunktene 2018 
og 2020, og mellom de ulike regionene i 2020-undersøkelsen. 
	

Gjennomsnittsverdi:	

For å sammenligne endringer mellom de to målepunktene 2018 og 2020, og mellom de ulike 
regionene i 2020-undersøkelsen, benytter vi gjennomsnittsverdien. Gjennomsnittsverdien er snittet 
av svaralternativene omregnet til en nummerert rangering (eks. 1–6). 
	

Eksterne	og	interne	respondenter:	

Hver region har om lag 400 eksterne respondenter og Trondheimsregionen har i tillegg om lag 1000 
interne respondenter. De eksterne er bosatt utenfor regionen, mens de interne er bosatt i regionen. 
Trondhjemsregionen består av kommunene: Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Rissa, Orkland, 
Midtre Gauldal, Skaun, Indre Fosen. 
 
Siden hver respondent har svart for to regioner, betyr det at de eksterne respondentene ikke er 
unike for den enkelte region. 
	

Målepunkter:	

Begrepet målepunkt viser til ett eller flere av Omdømmebarometerets utgaver (2007, 2009, 2011 og 
2013). Målepunktet for 2020 er undersøkelsen bestilt av Trondheimsregionen. 
 
 
  



Del 1 Teknologihovedstaden 
 

Det første spørsmålet i undersøkelsen har blitt stilt til alle respondentene (N=1782) og dreier seg om 
hvilken region i Norge respondenten forbinder med «Teknologihovedstaden». Spørsmålet ble stilt i 
2016, 2018 og 2020-undersøkelsen.  

 

 

 

Som det fremgår av figur 1 forbinder 76% av respondentene «Teknologihovedstaden» med 
Trondheimsregionen i årets undersøkelse. Dette er en økning på 6% fra 2018 hvor andelen som 
gjorde det samme utgjorde 70%. Dette er etterfulgt av Stavangerregionen og Osloregionen med 
henholdsvis 11% og 9%. Resultatet i 2020-undersøkelsen understreker Trondheims suverene og 
stadig sterkere posisjon som Norges teknologihovedstad - en posisjon det blir svært vanskelig å 
utfordre for andre. 

 

 

 



Del 2 Sammenligning av regionens omdømme  
 

I denne delen vil det presenteres en sammenligning av eksterne respondenter for alle regioner i 
2020-undersøkelsen. Det vil si at respondenter som ikke er hjemhørende i den respektive regionen 
har svar på spørsmål knyttet til regionen.  
 
I den følgende seksjonen blir regionene sammenlignet på grunnlag av respondentene som har stilt 
seg positive til påstandene som blir fremmet. Dette fungerer ved at de som har svart «i stor grad» og 
«i svært stor grad» på de forskjellige påstandene har blitt slått sammen til kategorien «i stor grad». 
 

2.1 Næringsliv og marked 
 

 

Av utsagnene over ser vi at både Osloregionen og Stavangerregionen til dels scorer betydelig høyere 
enn Trondheimsregionen - særlig i påstandene om regionen har mange interessante jobber for folk 
med høyere utdanning, at det ligger godt til rette for næringsutvikling og om det er lett å finne jobb 
til begge når et par flytter til regionen. Sistnevnte er en viktig påstand som berører en regions evne til 
å tiltrekke seg arbeidskraft og beholde mennesker med riktig kompetanse. På denne påstanden er 
Trondheimsregionen i godt selskap med Stavangerregionen og Bergensregionen, men Osloregionen 
er i en suveren posisjon på topp.  



2.2 Utdanning og forskning  
 

 

 

I spørsmål om utdanning og forskning er Trondheimregionen gjennomgående i en særstilling med 
flest positive svar. Aller mest positive er respondentene i spørsmål rundt utdanning og 
utdanningsinstitusjonenes betydning for regionene (begge 91%). Til og med der Trondheimsregionen 
scorer lavest, «I regionen samarbeider høyskoler/universitet god med næringslivet», ser vi at 
Trondheimsregionen score betraktelig høyere enn de andre regionene. At regionen scorer så høyt på 
samtlige påstander innen utdanning og forsking vil sannsynligvis ha stor sammenheng med 
Trondheimsregionen sin posisjon som landets Teknologihovedstad. 

 

 

 

 

 

 



2.3 Samferdsel  
 

 

 

I påstandene knyttet til samferdsel kommer Trondheimsregionen ut et godt stykke bak Osloregionen 
på de fleste parameter, men på flere påstander er det verdt å merke seg at regionen ikke skiller seg 
fra Bergensregionen og Stavangerregionen. På påstanden om «transportforbindelser til utlandet» er 
Trondheimsregionen svakest av alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Levekår 
 

 

 

I spørsmålene knyttet til levekår er Trondheim den regionen som rangeres desidert høyest når det 
gjelder spørsmål om hvorvidt det er trygt å bo i regionen og om regionen er et trygt sted å vokse opp 
for barn og unge. Trondheim scorer også høyere på spørsmål om at regionen er preget av åpenhet og 
toleranse, at det er lite kriminalitet og at man får mye for pengene i boligmarkedet, men her er 
ledelsen knappere. 

Osloregionen skiller seg negativt ut i spørsmålet om det er trygt å bo i regionen hvor kun 26% av 
respondentene sier seg enig. Dette er en økning fra 22% i 2018. Osloregionen scorer også lavest på 
spørsmålet om man får mye for pengene i boligmarkedet – 5% og om hvorvidt det er lite kriminalitet 
i regionen – 7%.  

 

 

 

 

 



2.5 Miljø og fritid 
 

 

 

I spørsmål knyttet til miljø og fritid kommer Trondheimsregione  ut noe lavere enn Osloregionen på 
de fleste påstandene med unntak av vakker natur hvor Oslo er regionen som scorer lavest. Samtidig 
ser vi også at Trondheimsregionen, på flere parametere, ikke skiller seg nevneverdig fra 
Bergensregionen og Stavangerregionen. Dette gjelder blant annet muligheter for et variert uteliv, at 
det ligger til rette for en aktiv fritid og i hensyn til miljø. 

For Trondheimsregionen ser vi at områdene som scorer høyest er muligheter for et variert uteliv 
(74%) og at det ligger godt til rette for et en aktiv fritid i regionen (66%). Lavest ut kommer at miløet 
prioriteres i regionen (25%).  

 

 

 

 

 

  



Del 3 Assosiasjoner til Trondheimsregionen 
Vi ser at både eksterne og interne respondenter primært har positive assosiasjoner til 
Trondheimsregionen.  

Ikke overraskende har de som er hjemboende i regionen et svært positivt syn på sin egen region og 
sammen utgjør de som er positive eller svært positive til regionen 88%. Vi ser også at andelen som 
svarer «svært positiv» har steget fra 38% i 2018 til 43% i årets måling. De eksterne respondentene er 
ikke like entusiastiske, men også her er flertallet enten positive eller svært positive (til sammen 67%). 
Ser vi på gjennomsnittsverdier har det vært en flat utvikling blant de eksterne respondentene siden 
2016. 

Spurt om hvilke næringsliv innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer sin egen region 
svarer flest næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon. Dette gjør også 
de eksterne respondentene – hvilket er i tråd med regionens status som Teknologihovedstad.  

Fra 2016 fremgår det av målingene at det har vært liten forandring i hvilke næringer som blir 
assosiert med regionen hos interne respondenter i perioden målingene har blitt gjennomført. 

 
  



3.1 Interne respondenter: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet 
"Trondheimsregionen"?  
 

Respondentene ble spurt om de har negative eller positive assosiasjoner når de hører navnet til de 
ulike regionene, og hvilke næringer de forbinder med regionene. Tilsvarende spørsmål har også blitt 
stilt tidligere, noe som gjør det mulig å studere utviklingen over tid.  

 

 

Figuren over viser hvordan innbyggerne i Trondheimsregionen ser på egen region. Tallene er ikke 
uventet svært positive og vi ser en tydelig forskyvning mot den positive delen av skalaen. Etter en 
nedgang i forrige måling blant de som er svært positive ser vi nå en økning hvor denne andelen stiger 
fra 38% til 43%. Denne stigningen blir veldig tydelig når vi viser utviklingen basert på gjennomsnitt:  

 

 

 



3.2 Eksterne respondenter: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører 
navnet "Trondheimsregionen"? 

 

 

Figuren over viser hvordan de eksterne respondentene for Trondheimsregionen har besvart 
spørsmålet for undersøkelsene fra 2009 til 2020. De tre første undersøkelsene var en del av 
Omdømmebarometeret, mens tallene fra undersøkelsene fra 2016 til 2020 er bestilt av 
Trondheimsregionen spesielt. Som figuren viser ser vi en svakt negativ utvikling fra da målingene 
startet frem til 2018 hvor vi ser en nedgang i svært positive assosiasjoner, i kombinasjon med at flere 
besvarer spørsmålet med det nøytrale verken eller. Denne trenden brytes noe i årets måling hvor 
antallet som har svart verken eller synker med 1 % og andelene som er svært positive øker med 1%. 
Vi ser også at andelen som er positive flater ut på 52%. 

Ser man på gjennomsnittet ser man en nedgang fra 2013 har holdt seg stabil siden 2016.  

 

 



Interne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? 
 
Figuren under viser de ti næringene interne respondenter forbinder med 
Trondheimsregionen i 2020-undersøkelsen. Respondentene ble gitt mulighet til å krysse av for flere 
av alternativene. 
 
Av svarene fremgår det at innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer sin egen region 
med næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon.  
 
Dette er også i tråd med Trondheims posisjon og image som «Teknologihovedstad».  
 

 

 
  



Interne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? Utvikling over tid 

 

 

Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i tidligere undersøkelser, men ble lagt til som et alternativ 
fra og med 2016. Assosiasjonen har siden da vært den sterkeste blant respondentene som selv bor i 
Trondheimsregionen.   

Hovedinntrykket er at assosiasjonene til hvilke type næringsliv enn først og fremst forbinder med 
regionen er svært stabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



Eksterne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? 
 

Figuren under viser de ti næringene eksterne respondenter forbinder med Trondheimsregionen i 
2020-undersøkelsen. Respondentene ble gitt mulighet til å krysse av for flere av alternativene. 

I likhet med innbyggerne i Trondheimsregionen assosierer de eksterne respondentene i størst grad 
regionen med næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon med i sin egen 
region.  

 

 



Eksterne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? Utvikling over tid.  

 

 

Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i tidligere undersøkelser, men ble lagt til som et alternativ i 
2013 og har i målingene siden da vært en av de næringene som i størst grad assosieres med 
Trondheimsregionen for respondenter som bor utenfor regionen.  

Av grafen over ser vi at det har vært liten forandring i hvilke næringer som i aller høyest grad blir 
assosiert med regionen over perioden målingene har blitt gjennomført. Etter å ha falt fra 2016 til 
2018 ser vi også at andelen som svarer kunnskapsbedrifter og informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi igjen øker og nå ligger på nivå med tidligere målinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Del 4 Regionenes attraktivitet  
 

I denne delen av rapporten granskes fire påstander stilt som en del av spørreundersøkelsen som 
måler de forskjellige regionenes attraktivitet som reisemål, bosted, studiested og arbeidssted. Vi vil 
presentere vil vi presentere resultatene fra 2020- undersøkelsen for de fire regionene, samt se på 
utviklingen over tid. I denne delen av undersøkelsen vil vi kun presentere eksterne respondenter. For 
Trondheim er dette N=1042, Stavanger er N=570, Bergen er N=539 og Oslo er N=552. 

Spørsmålene om regionenes attraktivitet som studiested og arbeidssted ble ikke stilt i 2009, men er 
målt fra 2011. I 2020-figurene er helt uenig og uenig slått sammen til uenig, og helt enig og enig er 
slått sammen til enig, mens tallene i figurene som viser utvikling over tid, er en sammenslåing av 
verdiene helt enig og enig.  

Den videre presentasjonen viser svært gledelig tall for Trondheimsregionen og regionen scorer best 
på 3 av 4 parametere. Av regionene som inngår i denne undersøkelsen er Trondheimsregionen en 
den regionen flest kan tenke seg å bo i, studere i og arbeide i. Det eneste området regionen ikke 
måles som den mest attraktive er som reisemål - hvor man må ta til takke med en andreplass etter 
Bergensregionen.  

Som bosted har alle regionene tyngden på negativ side for påstanden om man kan tenke seg å bo der 
selv. Færrest respondenter sier seg enig i at de kunne tenke seg å bo i Stavangerregionen og 
Osloregionen mens suverent flest respondenter, 29%, sier seg enig at de kunne bodd i 
Trondheimsregionen. 

I spørsmålet om respondenten kunne tenkt seg å studere i regionen kommer Trondheimsregionen 
desidert best ut og 38% sier seg enig i at de kan tenke seg å studere der. Dette vil antakeligvis ha en 
sammenheng med at vi tidligere i undersøkelsen har sett at Trondheimsregionen også scorer 
betydelige høyere enn de øvrige regionene på spørsmål innen utdanning og forskning.  

Som et sted å arbeide kommer Trondheimsregionen ut som den mest attraktive regionen hvor 28% 
sier seg enige i at de kunne jobbet her. Stavangerregionen kommer svakest ut, med kun 18% som sier 
seg enig. 

Reisemål er som nevnt det eneste området Trondheim må se seg slått. Her er det  
Bergensregionen som er den mest attraktive med 89% etterfulgt av Trondheimsregionen med 82%. 	
 
Resultatene illustreres og kommenteres i detalj over de neste sidene.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Attraktivitet som reisemål 

 
Som grafen under viser scorer alle regionene høyt fra eksterne respondenter på påstanden om 
regionen er et fint reisemål og aller høyest scorer Bergensregionen med 89% etterfulgt av 
Trondheimsregionen med 82%. 	

 

Ser man på utviklingen over tid viste utviklingen for alle regioner en svak nedgang frem til målingen i 
2018 hvor denne utviklingen later til å ha snudd eller bremset opp for alle regioner. Vi ser også at 
Trondheimsregionen har steget som et attraktivt reisemål fra 78% i 2016 til 81% 

 

 

 

 

 

 



4.2 Attraktivitet som bosted  

Ikke overraskende er regionene mer attraktive som reisemål enn som bosted for respondentene 
som selv ikke bor i regionen. Av figuren over fremgår det at alle regionene har tyngden på 
negativ side for påstanden om man kan tenke seg å bo der selv. Færrest respondenter sier seg 
enig i at de kunne tenke seg å bo i Stavangerregionen og Osloregionen mens suverent flest 
respondenter, 29%, sier seg enig at de kunne bodd i Trondheimsregionen. Om de lave tallene 
skyldes at man ikke finner regionene attraktive eller om man rett og slett ikke ønsker å flytte 
fremkommer ikke. 

 

Utviklingen over tid viser at alle regionene har hatt en negang i attraktivitet som bosted siden 
målingene begynte selv om utviklingen ser ut til å ha stabilisert seg de noe siden 2016. Se figur 
under: 

 

 

 



4.3 Attraktivitet som studiested 

I spørsmålet om respondenten kunne tenkt seg å studere i regionen kommer Trondheimsregionen 
desidert best ut og 38% sier seg enig i at de kan tenke seg å studere i her. Dette vil antakeligvis ha en 
sammenheng med at vi tidligere i undersøkelsen har sett at Trondheimsregionen scorer mye høyere 
enn de øvrige regionene på spørsmål innen utdanning og forskning.  

Svakest ut på dette spørsmålet kommer Stavangerregionen, og kun 16% av respondentene sier seg 
enig i at de kunne tenke seg å studere der.  

 

 

Over tid viser figuren under at alle regionene har hatt en markant nedgang fra målingene startet og 
frem til 2016 før utviklingen i stor grad har stabilisert seg (med unntak av Bergensregionen). 
Trondheimsregionen later til å ha stabilisert seg ved 37-38% av respondentene som oppgir at de 
kunne tenke seg å studere i regionen. 

 

 

 



4.4 Attraktivitet som arbeidssted 
 

I årets måling kommer Trondheimsregionen ut som den mest attraktive regionen å arbeide iblant 
respondenter som selv ikke bor i regionen (28%). Nok en gang er det Stavangerregionen som 
kommer svakest ut, med kun 18%.  

 

Påstanden om respondenten kan tenke seg å arbeide i regionene har hatt en nedadgående trend fra 
2011 til 2016, men ser ut til å ha stabilisert seg noe siden da. Vi ser også at andelen som er enig i at 
de kunne arbeidet i Trondheim er tilbake på 2016-nivå etter en svak nedgang i 2018.  

 

 

 



 

Del 5 Trondheimsregionens omdømme 
I denne delen av rapporten granskes fire påstander stilt som en del av spørreundersøkelsen som 
måler Trondheimsregionens attraktivitet innen næringsliv og arbeidsmarked, utdanning og forskning, 
samferdsel, levekår og miljø og fritid.   

Vi presenterer resultatene fra 2020- undersøkelsen for de fire områdene for interne og eksterne 
respondenter. I tillegg ser vi på utvikling over tid.  

For Trondheimsregionen er interne respondenter N=468 og eksterne respondenter N=1042. 

I 2020-figurene er helt uenig og uenig slått sammen til uenig, og helt enig og enig er slått sammen til 
enig, mens tallene i figurene som viser utvikling over tid, er en sammenslåing av verdiene helt enig og 
enig.  

I alle områdene ser vi at de interne respondentene er mer enig i utsagnene om Trondheimsregionen 
enn de eksterne. Vi ser også at andelene som svarer at de ikke vet er større i sistnevnte gruppe, men 
dette vil også være naturlig ettersom man ikke kan forvente at personer som ikke bor i regionen skal 
vite like mye om regionen som de som bor der. 

Når det gjelder næringsliv og marked ser vi at det flest som er enig i at regionen har mange 
interessante jobber for folk med høyere utdanning og at det ligger godt til rette for næringsutvikling i 
regionen. Vi ser også at de interne i større grad er enige enn de eksterne.  

I spørsmål om utdanning og forskning svarer hele 98% av de interne respondentene at 
høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen og at regionen er et bra sted å ta høyere 
utdanning. Hos den eksterne gruppen er det også stor enighet om dette, men andelen synker til 91% 
og 90%.  

I utsagnene knyttet til samferdsel ser vi blant de interne respondentene at flest er enig i at det er lagt 
godt til rette for gående og syklende i regionen (73%) etterfulgt av at det er gode 
transportforbindelser mellom regionen og andre deler av landet (68%). Hos de eksterne ser vi her en 
mye større andel som svarer at de ikke vet på de forskjellige utsagnene.   

I spørsmål knyttet til levekår ser vi at regionen som et trygt sted å bo av de som bor der (89%) og et 
godt sted å vokse opp for barn og unge (85%). 37% er enig i at det lite kriminalitet i regionen og at 
kun 19% synes man får mye for pengene i boligmarkedet. Eksternt ser vi at andelene som er enige i 
påstandene minker samtidig som andelene som ikke vet øker proporsjonalt. Flest er dog enig i at det 
er trygt å bo i regionen (57%) og at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge.  

Når det gjelder miljø og fritid er de som bor der i stor grad enig i at det ligger godt til rette for en 
aktiv fritid i regionen (91%), at det er muligheter for et variert uteliv (89%) og at regionen har et 
attraktivt kulturtilbud (81%) mens færrest er enig i at regionen har et godt klima (37%). For de 
eksterne er tallene noe lavere: 74% er enig i at man har mulighet til et variert uteliv og 66% at det 
ligger til rette for en aktiv fritid i regionen.  

 

  



5.1 Næringsliv og arbeidsmarked: Interne respondenter  

Blant innbyggerne i Trondheimsregionen ser vi at innenfor Næringsliv og arbeidsmarked er det flest 
som er enig i at regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning (91%). Vi ser 
nok en gang at for Trondheimsregionen er det aspekter innen utdanning som løftes mest frem. Dette 
er etterfulgt av at det ligger godt til rette for næringsutvikling (77%) og at regionen har et 
nyskapende næringsliv. Påstanden færrest av innbyggerne er enig i er at det er enkelt å starte opp en 
bedrift (38%). Dette skyldes ikke uenighet og vi ser at kun 2% er uenige i påstanden mens 35% svarer 
at de ikke vet.  

 

Fra målingen i 2018 ser vi en stor økning blant de som er enig i at regionen har mange interessante 
jobber for folk med høyere utdanning (fra 82% til 91% i 2020). Vi ser også en moderat økning i 
andelene som er enige i at det ligger godt til rette for næringsutvikling, at regionen har et 
nyskapende næringsliv og at næringslivet er gode til å omstille seg.    

 
 



5.1.2 Næringsliv og arbeidsmarked: Eksterne respondenter  

I liket med innbyggerne i Trondheimsregionen ser vi at eksterne respondenter i størst grad er enige i 
at regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning (65%), at det ligger godt til 
rette for næringsutvikling i regionen (50%) og at regionen har et nyskapende næringsliv (41%). 
Påstanden færrest er enig i er at det er enkelt å starte opp en bedrift i regionen og vi ser naturlig nok 
store andeler med «vet ikke» på denne og i påstanden om at næringslivet i regionen er gode til å 
omstille seg.  

 

 

Fra målingen i 2018 ser vi en svak nedgang i andelen som er enig i alle påstandene: 

 

 



5.2 Utdanning og forskning: Interne respondenter  

Av tabellen under er det liten tvil at innbyggerne i Trondheimsregionen er svært positive til aspekter 
knyttet til utdanning og forskning, og vi ser at hele 98% er enige i at høyskoler/universiteter har stor 
betydning for regionen og at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning. Vi ser også at i påstanden 
med lavest grad av enighet, at høyskoler og universiteter samarbeider godt med næringslivet, 
fortsatt har en grad av enighet på 79% og at den noe lavere prosentandelen skyldes at andelen som 
ikke vet øker til 11%.  

 

 

Av grafen under ser vi en økning i andelen som er enig i alle de individuelle påstandene:  

 



5.2.1 Utdanning og forskning: Eksterne respondenter  

Også i spørsmål om utdanning og forskning ser vi at de eksterne i stor grad svarer likt som 
innbyggerne og vi ser at 91% er enige i at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning og at 90% er 
enige høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen. Ikke overraskende er færrest enige i at 
utdanningsinstitusjoner samarbeider godt med næringslivet ettersom dette kan være vanskelig å vite 
– noe som bekreftes av at 36% svarer at de ikke vet på denne påstanden.  

 

 

Av grafen under ser vi at det har vært en relativt flat utvikling blant eksterne respondenter:  

 



 

5.3 Samferdsel: Interne respondenter  

I utsagnene knyttet til samferdsel ser vi at flest er enig i at det er lagt godt til rette for gående og 
syklende i regionen (73%) etterfulgt av at det er gode transportforbindelser mellom regionen og 
andre deler av landet (68%). Færrest er enig i at det er god veistandard i regionen (45%). 

 

 

Etter en nedgang i målingen i 2018 ser vi at andelen som er enig stiger i alle utsagn i årets 
undersøkelse: 

 



5.3 .1 Samferdsel: Eksterne respondenter  

Når det gjelder samferdsel ser vi at det blant de eksterne respondentene er store andeler som 
svarer «vet ikke» på flere av utsagnene. Dette er naturlig ettersom det kan være vanskelig å 
svare på spørsmål om samferdsel når man ikke selv bor i området. Likevel ser vi at 64% er enig i 
at det er gode transportforbindelser mellom regionene og at det her er kun 11% som oppgir å 
ikke vite. De største andelene med «vet ikke» ser på i spørsmål om kollektivtrafikktilbud (37%) og 
tilrettelegging for gående og syklende (50%), sistnevnte er også påstanden hvor færrest er enige 
(33%).  

 

Også hos eksterne respondenter ser vi en oppgang blant de som har svart enig i påstandene etter 
en dip i 208: 

 

 



5.4 Levekår: Interne respondenter  

Blant de som selv bor i Trondheimsregionen ser vi at nesten alle opplever regionen som et trygt sted 
å bo (89%) og synes regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge (85%). Vi ser også at kun 
37% er enig i at det lite kriminalitet og at kun 19% synes man får mye for pengene i boligmarkedet.  

 

 

Mens vi ser en økning blant de som synes det er trygt å bo i regionen ser vi også en nedgang 
blant de som er enige i at det er lite kriminalitet og blant de som er enig i at man får mye for 
pengene i boligmarkedet.  

 

  



5.5 Levekår: Eksterne respondenter  

Ekstern ser vi at andelene som er enige i påstandene minker samtidig som andelene som ikke vet 
øker proporsjonalt. Flest er dog enig i at det er trygt å bo i regionen (57%) og i at regionen er et godt 
sted å vokse opp for barn og unge. Færrest er enige i at det er lite kriminalitet i regionen og at man 
får mye for pengene i boligmarkedet. Samtidig ser vi at andelene som ikke vet øker til 6 av 10 og 1 av 
2.  

 

 

Over tid ser vi at det er en relativt jevn utvikling i andelene som er enig i de forskjellige 
påstandene. Vi ser også en nedgang blant de som synes regionen har et godt tjenestetilbud til 
innbyggerne sine fra 38% til 32%.  

 



 

5.6 Miljø og fritid: Interne respondenter  

De som bor der er i stor grad enig i at det ligger godt til rette for en aktiv fritid i Trondheimsregionen 
(91%), at det er muligheter for et variert uteliv (89%) og at regionen har et attraktivt kulturtilbud 
(81%) mens færrest er enig i at regionen har et godt klima (37%).  

 

 

Vi ser en økning i andelene som er enig i alle påstander fra målingen i 2018: 

 

 

 



  



5.7 Miljø og fritid: Eksterne respondenter  
 

Ser vi på de eksterne respondentene er andelene som er enige i påstandene noe mindre samtidig 
som 74% er enig i at man har mulighet til et variert uteliv og 66% at det ligger til rette for en aktiv 
fritid i regionen. Færrest er enig i at miljø prioriteres (25%), men også her skyldes dette at mange ikke 
vet (54%).  

 

 

Samtidig som vi ser en svak økning i andelen som er enig i at det er mulighet for et variert uteliv ser vi 
også en nedgang blant de som synes det ligger til rette for en aktiv fritid og blant de som mener 
regionen har et godt klima.  

 


