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1. GJENNOMFORING AV UNDERSØKELSEN

1.1. Innledning 

Institutt for presseforskning, Universitetet i Oslo ved Egil Augedal,

kontaktet Byrået i mars 1979 med anmodning om a gjennomføre en undersøkelse

Østfold i oktober/november samme år.

I brev av 9. april 1979 så Byrået seg villig til a påta seg under-

søkelsen mot godtgjøring. Byråets medvirkning skulle bestå i

- deltaking i planlegging

- trekking av utvalg

- datainnsamling

- databearbeiding.

Resultatene ble avtalt overlevert Institutt for presseforskning

form av et anonymisert databand.

1.2. Formal

Formålet med undersøkelsen var a finne ut hvordan folk skaffer seg

informasjon - spesielt om lokale forhold - gjennom radio, fjernsyn, aviser og

på annen mate, hvordan de vurderer informasjonen, og hvilken betydning den

har for aktivitet i lokalsamfunnet.

Undersøkelsen var første ledd i et prosjekt som tar sikte pa a
registrere endringer i informasjonsmOnsteret i,forbindelse med innføring av

regionradio. En liknende undersøkelse skal gjennomføres etter at dette

er innfOrt.

1.3. Utvalg •
Det ble trukket et tilfeldig utvalg av personer i alderen 16-74 år:

600 personer innenfor hele Østfold

500 personer i Fredrikstad

500 personer i Eidsberg.

Pa hvert av de to sistnevnte steder trakk dessuten Institutt for

presseforskning et særutvalg på 100 personer. Særutvalgene besto av poli-

tikere, ledende personer fra kommuneadministrasjonen og fra det lokale

næringsliv.



1.4. Planlegging 

Den delen av planleggingsarbeidet som Byrået tok del i, startet i

august 1979. Det forelå da et utkast til skjema fra Institutt for presse-

forskning. Dette utkastet ble bearbeidet av Byraet,og et nytt utkast ble

lagt fram etter to møter mellom Byrået og oppdragsgiver. Etter Ønske fra

Institutt for presseforskning ble dette utkastet trykt i et mindre opplag til

bruk i prøveintervjuing som oppdragsgiver selv organiserte. Erfaringene

herfra ble innarbeidet, slik at endelig utkast ble lagt fram i trad med tids-

planen. Instruks til intervjuerne ble utarbeidet av Byrået etter avtale.

1.5. Feltarbeidet 

BesOksperioden ble opprinnelig fastlagt til 15/10 - 23/11-1979.

Grunnet sammenfall med andre oppgaver, ble denne forskjOvet,slik at intervju-

ingen foregikk i perioden 22/10 - 26/11. Da intervjustaben i Østfold ikke

var stor nok til a ta på seg hele arbeidet, ble det også benyttet intervju-
ere fra Oslo og Akershus.

Særutvalget i Fredrikstad ble intervjuet av Institutt for presseforsk-

ning. Dette ble gjort i samsvar med avtalen. Seerutvalget i Eidsberg ble

intervjuet av folk fra Byrået.

Ved utløpet av intervjuperioden var ca. 10 prosent av utvalget ikke

oppsøkt. Datainnsamlingsperioden ble derfor forlenget fram til 14/12.

Samtidig ble ca. 200 intervjuobjekter, som opprinnelig var registrert som

frafall, oppsøkt på nytt. Av disse oppnådde vi intervju med ca. 10 prosent.

1.6. Databearbeiding 

Manuell revisjon, koding og dataoverføring av skjemaene ble utført

fortløpende etterhvert som materialet ble samlet inn. Manuell revisjon og

koding ble utført av Institutt for presseforskning. DataoverfOring og

maskinell kontroll sto Byrået for.

Et magnetbånd med ukontrollerte data forela i slutten av januar og

ble overlevert oppdragsgiver i tråd med avtalen. Vedlagt bandet fulgte

maskintabeller som viste frekvenstall for de enkelte spørsmål i skjemaet.

Et ferdig kontrollert og opprettet band ble overlevert i slutten av

mai.



2. FRAFALL

2.1. Omfang 

Materialet slik det kom inn, kan tallmessig uttrykkes som

Personer trukket ut 	  1 769
1)

Innkomne spørreskjemaer ... ..

• 	

OOOO
	 1 341

Frafall i alt	 ... 	 • 	 ..  
	

428

Av dette: Avgang
2)	

27
Frafall ellers	

• 	

OOOO . O 	 401

Frafall i prosent:
Frafall i alt  	 24,2
Frafall ekskl. avgang  	 23,0

f01ger:

Frafallet (ekskl. avgang) fordeler seg slik på de enkelte delutvalgene:

Østfold:	 157 av 585 = 26,8 prosent

Fredrikstad: 129 av 483 = 26,7

Eidsberg:	 95 av 490 = 19,4	 IT

Særutvalg: Eidsberg: 7 av 83 = 8,4 prosent
I t
	

Fredrikstad: 13 av 100 = 13,0 prosent

2.2. Frafallsårsak

Tabell 2.1. viser frafallet etter årsak og fordelt på menn og kvinner.

Tabell 2.1. Frafallet etter årsak for menn og kvinner

Menn
	

Kvinner	 I alt

Nektet 	  28,1	 45,9	 36,9

Sykdom 	  13,6	 10,6	 12,4

Bortreist, ikke a treffe 	  37,1	 25,6	 32,0

Boligen fraflyttet, revet o.l. . 	

•	

6,8	 5,8	 6,3

Annet 	 14,4	 12,1	 12,4

I alt 	  100	 100	 100

Tallet på personer 	  221 	 207 	 428

De to hovedgrunnene til frafall er at IO nekter eller ikke er a treffe.

Blant menn var den viktigste frafallsgrunnen at de ikke var å treffe

(ca. 37 prosent av frafallet). Hos kvinnene forårsaket dette 26 prosent av

1) Omfatter ikke 6 uttrukne personer som var døde.

2) Her er frafallsgrunnen at boligen var revet, nedbrent eller fraflyttet.



- 1919  
	

21,2	 24,8

1920-39  
	

31,8	 31,3

1940 +  
	

47,0	 43,9

I alt 	  100,0	 100,0

Tallet på personer 	  425	 157

	27,4	 31,0

	

28,5	 29,5

	

44,1	 39,5

100,0 100,0

347	 129

	23,2 	 26,6

	

29,8	 30,0

	

47,0	 43,4 

100,0 100,0

392
	

95

frafallet. Nekting var den viktigste frafallsårsaken blant kvinnene.

46 prosent av frafallet blant kvinnene skyldtes nekting, mens 28 prosent av

frafallet blant mennene skyldtes dette.

Forskjellen i frafallsårsak er langt mindre når vi sammenligner de

tre delutvalgene. (Særutvalgene er holdt utenfor.) Andelen som nektet

var noe større i Østfold sam helhet (44,6 prosent) enn i Fredrikstad (35,6

prosent) og Eidsberg (38,3 prosent).

2.3. Frafallets sammensetning 

Tabell 2.2. viser andelen menn blant de som svarte og blant de det

ikke ble oppnådd intervju med for de tre delutvalgene.

Tabell 2.2. Andel menn (prosent) blant innkomne svar og frafall i de tre
delutvalgene

Østfold
	

Fredrikstad	 Eidsberg

Innkomne svar ....... ....... . 	 47,8
	

53,3
	

52,0

Frafall  
	

47,8
	

53,8
	

47,9

Det er så godt som ingen forskjell i andelen menn blant de som

svarte og i frafallet. Differansen i Eidsberg er ikke statistisk signifikant

(ved X 2- test). Det er derfor ikke noe som tyder på at frafallet har slått

ut på materialets representativitet med hensyn til kjønn.

Tabell 2.3. viser tilsvarende fordeling med hensyn på alder.

Tabell 2.3. Innkomne skjemaer og frafall i de tre utvalgsområdene, etter
personens fødselsår. Prosent

Fødselsår Østfold	 Fredrikstad	 Eidsberg
Skjema Frafall Skjema Frafall Skjema Frafall

Tabellen viser utslag i alle områdene. De peker også i same retning.

Frafallet er størst blant de eldste. Disse aldersgruppene er derfor under-

representert i skjemamaterialet.

Testing (ved X 2-test) viser imidlertid at disse utslagene godt kan

skyldes tilfeldigheter.



2.4. Materialets representativitet

Frafall kan gi skjevheter i det materialet vi til slutt skal arbeide

med. Men også tilfeldigheter i utvalgstrekkingen kan fore til at materialet

ikke blir sa likt populasjonen som vi kunne Ønske. Ví skal derfor foreta

en sammenligning mellom de personene som ble intervjuet og totalbefolkningen

i omradet. Sammenligningen vil bli foretatt med hensyn på kjOnn og alder.

Tabell 2.4. Totalbefolkningen og intervjuede personer i de tre utvalgsom-
rådene etter alder. Prosent

Alder

Østfold 	 Fredrikstad 	 Eidsberg 
Befolk- Intervjuede Befolk- Intervjuede Befolk- Intervjuede
ning	 personer	 ning 	 personer 	fling 	personer
i alt	 i alt	 i alt

16-29 .. . ..... . 	 28,2	 25,9	 26,2	 27,1	 25,9	 26,3

30-49 	  33,4	 35,0	 29,7	 28,9	 31,2	 34,2

50-69 .. .. . 	  32,1	 33,5	 36,4	 37,1	 36,3	 33,9

70-74 . 	 6,3	 5,6	 7,7	 6,9	 6,6	 5,6

I alt 	  . 100	 100.	 100	 100	 100	 100

Tallet 	 personer 164 457	 430	 20 547	 351	 7 077	 397

Sammenligningen etter alder i tabell 2.4. viser at forskjellene er

små for alle de tre utvalgene. Ingen av forskjellene er statistisk utsagns-
,

kraftige (X 2- test).-test).

En tilsvarende sammenligning fordelt på kjOnn er vist i tabell 2.5.

Heller ikke her finner vi forskjeller som er statistisk utsagnskraftige.

Vi kan derfor konkludere med at i hvert fall med hensyn pa disse to

bakgrunnsvariablene er utvalget representativt for populasjonen.

Tabell 2.5. Totalbefolkningen og intervjuede personer i de tre utvalgs-
områdene, etter kjønn. Prosent

Østfold
	

Fredrikstad	 Eidsberg

KjOnn Befolk- Intervjuede Befolk- Intervjuede Befolk- Intervjuede
fling 	personer	 ning	 personer	 ning	 personer
i alt	 i alt	 i alt

Menn 	  49,6 	 47,8 	 48,1 	 53,3 	 50,0 	 52,0

Kvinner 	 50,4	 52,2	 51,9	 46,7	 50,0	 48,0 

I alt 	  100	 100	 100	 100	 100	 100

Tallet pa personer 154 457	 430	 20 547	 351	 7 077	 397



3. INNSAMLINGS- OG BEARBEIDINGSFEIL

Observasjonsmetoden som er benyttet kan være en kilde til feil og

usikkerhet. Malingsfeil oppstar ved at oppgavegiveren kan misforstå spørs-

mål, huske feil, eller gi feil svar av andre grunner. Målingsfeil kan også

oppstå ved at intervjusituasjonen påvirker oppgavegiverens svar, ved at

intervjueren krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet, eller ved at hen-

visninger i skjemaet ikke følges riktig.

Mulige bearbeidingsfeil i denne undersøkelsen er feil ved overfOringen

av opplysningene på spørreskjemaet til maskinlesbar form.

Arbeidet med å kartlegge feil i materialet gjøres hovedsakelig

maskinelt. Dette foregår på to måter:

- For alle kolonner blir det sjekket at kun gyldige koder opptrer.

Dette vil ikke avdekke feil avkrysning, men vil f.eks. vise om

spOrsmalet er stilt av intervjueren, riktig dataoverfOrt osv.

- Det blir kontrollert om alle henvisningene i skjemaet er riktig

fulgt. Dersom spørsmål som etter innstruksen ikke skulle vært

stilt, likevel er stilt, vil oppretting ofte være relativt enkelt.

Det samme gjelder ikke i tilfeller der spørsmål som skulle vært

stilt er hoppet over.

Feil som oppdages ved disse kontrollene vil ikke alltid kunne rettes

opp. Slike mangler vil framstå i det kontrollerte materialet som uoppgitt

(9) eller blank.

•
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1- 3

4- 7

9-11

12-13

14

15-18

19-20

't E I)	 E GG

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Prosjekt nr.

Kommune nr.

Utvalgstype

IO nr.

10 s fodselsår

IO's kjønn (1.M, 2=K)

Intervjuer nr.

For Byrået: Krets nr.

Institutt for presseforskning

Universitetet i Oslo
Postboks 1093
Blindern
OSLO 3

Intervjuet ble foretatt:

Intervjutid fra 	 kl.:

21-24

ag Mn

25-28

Il 	 til kl.:
Time 	 i n.

29-32

, i alt:
ime 	 in. 	 Minutter

33-35

Intervjuerens navn

UNDERSØKELSE •OM INFORMASJONSBRUK I ØSTFOLD

OKTOBER 19 79

IO kontaktet antall
ganger:

36 
i 	 I1	  Ved personlig besøk

37

Over telefon

38

•
Ble det avtalt tid
for intervjuet på
forhånd?

1

2

3 

Ja, ved personlig besøk

Ja, over telefon

Nei, avtalte ikke tid på forhånd    

Er IO erstatning
for opprinnelig
uttrukket IO?

*Bor 10 i tettbygd
eller spredtbygd
strok?

39

40

1 	  Tettbygd

2 	 Spredtbygd

Ja

Nei

FOR BYRAET (VED ERSTATNING)

41-42

Uttrukket IO's fødselsår:

43

Kjønn:

RA-8097 	 9.79. 2500



Forst vil vi gjerne stille noen spørsmål om radio, fjernsyn,
aviser og liknende.

1. Har De FM-mottaker på Deres radio?

44

Ja, har FM-mottaker --) 2

Nei, har ikke FM-mottaker 	 2

Har ikke radio ---> 3

1
2

3

2. Kan De få inn Sveriges melodiradio P 3 på Deres radio?

45

Ja

Nei

Vet ikke

1
2

Li 66

67

68

	  69

70

71 •

E
E

11,
72

73E
E
El

2

Ja

Nei

g.

a. Barne-TV kl. 18.00 	

b. Dagsrevyen 	

C. Mandags-filmen 	

d. Fjernsynsteater 	

e. Sportsrevyen 	

f. Detek-timen 	

Komi-kveld 	

h. Debattprogrammet
PA sparket 	

i. Ungdomsprogrammet Flimra

J. Utsyn, reportasjer fra
utlandet 	

STILLES TIL ALLE

5. Hvor mange ser De på av hvert av folgende programmer i norsk
fjernsyn? Ser De omtrent alle eller de fleste, ser De om-
trent halvparten, ser De noen men færre enn halvparten, eller
ser De aldri eller så A si aldri på disse programmene?

VIS KORT 2 OG LES OPP

STILLES BARE TIL DEM SOM RAR TV, SPM. 4, ANDRE GAR TIL
SPM. 7.

6. Får De inn Sverige på Deres fjernsyn?

74

Ja, får inn Sverige

Nei, får ikke inn Sverige

Vet ikke9

. Har husholdningen platespiller?

75

1 	  Ja

2 	 Nei

. Har husholdningen kassettspiller/båndspiller?

76'

. Nå vil jeg gjerne stille noen spørsmål om hva De gjorde i går.

Når sto De opp i går, altså ....dag den 	

TIDENE KAN GJERNE RUNDES AV TIL NÆRMESTE 10 MIN. ELLER KVARTER.

77-80

po. Dro De hjemmefra til arbeid eller skole i går?

81

Ja 	 ----> 11

Nei 	 16

*3. Hvor ofte hører De på folgende radioprogrammer? Hewer De
vanligvis hver dag, omtrent 3-5 ganger i uken, 1,2 ganger
i uken eller hører De sjeldnere eller aldri?

KRYSS AV FOR HVER ENKELT PROGRAMTYPE

VIS KORT 1, LES OPP 	Om-
trent
hver
dag 

1a. Værmelding, dagsnytt
kl. 7.00 	

o. Sveriges melodiradio P 3

3-5
ganger
i uken

2

1-2 	 Sjeld-
ganger nere/ Kol.
i uken aldri

49

50

51

48

4. Har husholdningen fjernsyn?

KAN AVMERKES AV INTERVJUER

61

Ja
Nei

58

59

60

E
E

I 	 I

E 57

52

56

E
E

b. østlandssendinga/
distriktsprogram kl. 7.15

C. Dagsnytt, aktuelt
kl. 7.30 	

d. Værmelding, dagsnytt'
kl. 8.00 	

e. Hverdagen kl. 8.35 	

f. Nitimen 	

g. NA strekker vi oss
kl. 10.05 	

h. østlandssendinga/
distriktsprogram k1.12.00

i. Dagsnytt, aktuelt,
presserunden kl. 12.30 	

Etter skoletid kl. 15.30

k. Østlandssendinga/
distriktsprogram k1.16.45

1. Værmelding, dagsnytt,
aktuelt kl. 18.30 	

m. Ekko kl. 19.00 	

n. Dagsnytt, aktuelt
kl. 22.10 	

4

46

T 47
k. Pan, program for kunst

og kultur 	

1. Norge rundt, distriktenes
magasin 	

Ingen/
så åNoen 	 Kol.si
ingen 

3 	 4

EE
65

Alle/
de
fleste

1±]

Om-
trent
halv-
parten

2

62

63

64

8



2

1
	

Ja --->
Nei 	 18

11. Når gikk De hjemmefra?

82-85

12.Nar begynte De på arbeidet/skolen i går?

86-89

13. Når sluttet De på arbeidet/skolen i går?

90-93

14. Dro De rett hjem etter arbeidet/skolen, eller gjorde De
noe annet først?

94

Dro rett hjem

Gjorde noe annet først

19. Når spiste De i går. Vi vil gjerne ha tidspunkt for når
De begynte og når De sluttet.

Vi tenker bare på vanlige måltider som frokost, formiddags-
mat og middag, ikke korte kaffepauser o.l.

Frokost

Formiddagsmat/
lunch

Middag

Kveldsmat

Ev. annet måltid

Fra

137-140

161-164

145-148

lme Min.

169-172

Til

141-144

149-152

157-160

165-168

173-176

1111111P
lme

15. Når kom De hjem?

95-98

16. Var De (ellers) ute av boligen i går? Jeg tenker her på
fravær som varte i time eller mer.

99

HAGE, GARASJE 0.L. REGNES IKKE MED I BOLIGEN.

Så vil vi gjerne stille noen spørsmål om Deres avislesning
i går.

*20. Leste De eller så De gjennom noen avis i går?

177

Ja 	 24

Nei -4- 21

*21. Var det noen spesiell grunn til at De ikke leste noen avis
i gåro_

178

Nei

Ja, spesifiser:

1

*22. Hender det at det går en uke eller mere mellom hver gang De
leser en avis? Vi regner ikke med ferier.

179

Ja -* 33a

Nei --> 23

23. Er det noen avis husstanden abonnerer på eller kjøper
regelmessig?

180

Nei

Ja, følgende avis(er):

17. Når var dette?

Gikk ut

100-103

me in.

108-111

ime 	 in.

116-119

me in.

124-127

Kom hjem

104-107

me in.

112-115

me In

120-123

lu
ime tin.

128-131

2

1

1

---> 30

HVIS MER ENN FIRE FRAVÆR FRA BOLIGEN, FOR OPP DE FIRE
LENGSTE.

18. Når la De Dem i går?

132-135

FOR BYRAET

181-182 183-184 185-186 187-188

FOR BYRAET

9
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Samlet varighet:

si hvilken beskrivelse som passer best.

*25. FOR HVER ENKELT AVIS SOM ER LEST ELLER SETT IGJENNOM:

Her (VIS KORT 3) er fire måter A lese avisen på. Kan De for hver avis De leste,

4

272-274

275-277

278-280

281-283

Avisens navn
2 

 	 r_31
Ell El I 	 El

El]
[1] El

Avisens navn

For 	 Abon-. 	 Får
Byrået 	 nerer 	Kjøpte gratis 	Lånte	 Kol.

1 	 2 	 3 	 4

284-286

287-289

290-292

293-295

[I] El El El
El 	 -

Eli 	 El

*24. For hver gang De leste eller så igjennom noen avis i går, ville vi gjerne vite:

a) Hvilken avis det var,
b) Når lesingen begynte,
c) Omtrent hvor lenge De leste eller så igjennom avisen,
d) Om De eventuelt gjorde noe annet samtidig.

Hvis De leste avisen i arbeidstiden, regnes dette som om De gjorde noe annet samtidig.

Avisens navn
For

Kode
Byråetbegynte

Lesingen
kl.

TimeMin._

Varighet
Minutter

Lesingen var eneste aktivitet/
foregikk sammen med, spesifiser:

For
Byrået

. . ,
,. . .

. .
. _ . .

.
. .

-

LEGG SAMMEN VARIGHETENE AV AVISLESINGEN OG FOR OVER I RUBRIKKEN NEDENFOR.

269-271

Kol.

189-198

199-208

209-218

219-228

229-238

239-248

249-258

259-268

Leste LesteFor 	 Bladde 	 Leste 	 på de det mesteByrået 	 raskt 	 noe 	 Kol.fleste som stoKode 	 gjennom grundig sidene i avisen

*26. FOR HVER ENKELT AVIS SOM ER LEST ELLER SETT IGJENNOM:

Når det gjelder den/de avis(ene) som De leste eller så igjennom i går, abonnerer
husstanden på denne/disse avis(ene), kjøpte husstanden den/dem, fikk husstanden
den/dem gratis eller lånte husstanden den/dem av noen?



27. Abonnerer husstanden på eller kjøper husstanden regel-
messig noen avis utenom den/de avis(ene) som De leste
i går?

296

Nei

Ja, følgende avis(er):

299-300
	

301-302

2.avis 	 3.avis

*28. I går ....dag, ser det altså ut til at De leste avis(er)
omtrent 	  minutter. (SE SPM. 24). Vil De si dette
er omtrent så lenge som De vanligvis leser aviser på
hverdager, er det mer enn vanlig eller mindre enn vanlig?

303

1 Ja, omtrent som vanlig -----> 31
2 Nei, mindre enn vanlig 29

3 	 Nei, mer enn vanlig 29

. Hva var den viktigste årsaken til at De brukte kortere/
lengre tid enn vanlig på A lese avis i går?

Spesifiser:

304

	 FOR BYRAET

*30. Hvor lenge omtrent vil De si De leser aviser på en vanlig
hverdag?

305 

0 	 Leser ikke

 	 1 - 14 minutter

2 	 15 - 29

3 	 30 - 44

4 45 - 59

5 1 	 t. 	 1 t. 	 14 minutter

6 	 1 	 t. 	 15 min. 	 - 	 1 	 t. 	 29 min.

7 	 1 	 t. 	 30 min. 	 - 	 1 	 t. 	 59 min.

8 	 2t. 	 - 2t. 	 59 min.

9 	 3t. og over

306

I 9 I FOR BYRAET

	

*31a. Hvilken lokalavis leser De mest?
	

307-308

SPESIFISER: 	

309

1
	

Leser ingen lokalavis 	 32a

31b. Her har vi en liste (VIS KORT 4) over ulike typer stoff
i en avis. Vil De se over listen og for hvert emne si
om De alltid, vanligvis, av og til, sjelden eller aldri
leser slikt stoff i (NAVN PA LOKALAVIS)  

Leser
sjel- 1

- •
l- Kn

a

• 

ldri 

a. Personalia 	

b. Rikspolitikk 	

C. Tegneserier  
	 I	 I

d. Ledere 	

e. Kunngjøringer fra
kommunale organer 	

f. Sport 	

g. Stilling ledig annonser

h. Brev fra leserne 	

i. Kommunepolitikk 	

j. Ulykker og forbrytelser

k. Vareannonser

1. Kronikker 	

m. Utenriksstoff 	

n. Forbrukerstoff 	

o. Debattstoff 	

32a. Hvilken riksavis leser De mest?
	

325-326

FOR BYRAET

Leser ingen riksavis ----* 33a

32b. Her har vi en liste (VIS KORT 4) over ulike typer stoff
i en avis. Vil De se over listen og for hvert emne si
om De alltid, vanligvis, av og til, bare sjelden eller
aldri leser slikt stoff i (NAVN PA RIKSAVIS)  

Leser Leser LeserLeser 	 sjel-
a114." van- 	 av og den/ Kol.

1 ' 1 ' ligvis til 	 aldri 
1 	 2 	 3 	 4

a. Personalia ......
	 TOLE 328

b. Rikspolitikk .....
	 E	 I	 I	 El	 329

C. Tegneserier ... ....... . E EEE
 

330

d. Ledere 	
 ED CI	 E 331

e. Kunngjoringer fra
kommunale organer 	

 

E E EE 332

FEET 
333f. Sport 	

IILE 	
 

334g. Stilling ledig annonser

F-1 El E
	

335h. Brev fra leserne 	

E T fiE 336i. Kommunepolitikk ... . .

7.11 El El 337j. Ulykker og forbrytelser

•
	 ri ED I	 I El 338k. Vareannonser

E LLE 3391. Kronikker 	 ... ..

PiE PT
 

340m. Utenriksstoff ... .

17 	E F- 341n. Forbrukerstoff 	  
0 • 0

E E	 El 342o. Debattstoff

29 7-29 8

FOR BYRAET: 1	
1.avis

FOR BYRAET

LeserLeser van-
alltid ligvis

1 	 2 

Pi l l

Pin
CD El
r-- E
El
PiE
E n
El

Leser
av og
ti 1

3

fl

[I]

fl
I	 I
E
E

	fl

fl

E

I	 I
E
E

E

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

SPESIFISER: 	

327

343-345

FOR BY RAET
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33a. Hender det at De leser ett eller flere av følgende
blader: Allers, Hjemmet eller Norsk Ukeblad?

Ja 	 Nei Kol.
1

[1:1 346

	 P1 347

348

a. Allers? .. 	

b. Hjemmet? 	  ••

C. Norsk Ukeblad? 	

1 	 2ri 349

ri 350

351

a. Allers? . 	

b. Hjemmet? 	

C. Norsk Ukeblad? . ........

fl

F--1 361

	  362

fi 363

364

• •b. Hjemmet? 	

Bladets/tidsskriftets navn

Alle 	 Om-
eller trent 	 Noen
nesten halv- 	 få
alle 	 parten num- Kol.
num- 	 av num- mer
rene 	 rene 

1 	 2 	 3

Kjenner politiker/tjenestemann ..

Ja

1 	

[1]
Kjenner tillitsmann i organisasjon

•
40. VIS KORT 5 OG LES OPP.

PA dette kortet har vi listet opp forskjellige slags organi-
sasjoner og lag som man kan være medlem av. Vil De se på
listen og fortelle om De har tillitsverv eller er vanlig
medlem av noen av de organisasjonene som er nevnt på listen?

HVIS 10 HAR TILLITSVERV I EN ORGANISASJON ELLER ET LAG,
KRYSS AV BARE FOR KODE I.

a . Yrkesorganisasjoner
(LO, arbeidsgiverorg.,
bondeorg., o.a.) 	

E
379

d. Husmorlag og andre kvinneorg.

e. Kristelig forening, språksaks-
forening og avholdsforening

f. Humanitære foreninger
(Rode Kors o.a.) 	

g. Grendelag, velforeninger 	

. Ungdomslag 	 ........ ,....... 	 r--1 	 F--] 	I 378

i. Andre 	

	I I 	 I

12

HVIS BARE KRYSS FOR NEI -4 35

33b. Har De i løpet av de siste 7 dagene lest eller tittet
ett eller flere av disse bladene? 	 Ja 	 Nei Kol.

HVIS EN ELLER FLERE JA PA SPM. 33a ELLER b, STILL SPM.
FOR ANDRE, GA TIL SPM. 35.

SPM. 37 OG 38 STILLES TIL ID SOM OPPGIR A HA OMGANGSKRETS.
ANDRE GAR TIL SPM. 39

*37. SA vil vi gjerne vite litt om hvor ofte De besøker eller
har besøk av folk i Deres omgangskrets. Vi vil skille
mellom hvilke personer besøkene gjelder. Vil De si at De
besøker/får besøk av naboer omtrent da lig eller nesten
daglig, et par ganger i uken, en gang i uken, en ti tre 
ganger i måneden, eller mer sjelden?

GJENTA SPORSMALET FOR DE ULIKE PERSONTYPER.

Daglig/ Et par En 	 1-3 	 Sjeld-nesten ganger .gang ganger „ 	 Kol.
dash. i uken i uken r.mnd 

a. Besøker/får besøk
av naboer 	 ••

b. Besøker/får besøk
av arbeids-
kamerater .......

C. Besøker/får besøk
av slektninger ..

d. Besøker/får besøk
av venner34.

De dette bladet (disse bladene)?

Hver Om-

ang/ trentg
halv-nesten parten Av og Kol.tilhver av num-gang rene

a. Allers? 	

C. Norsk Ukeblad? .... 	

*35. Er det andre ukeblader, månedsblader eller tidsskrifter
som De leser alle eller nesten alle numrene av, omtrent
halvparten av de numrene som kommer ut, eller noen fa,
men ikke så mange som halvparten?

355

356

357

358

36. Kan De si omtrent hvor mange personer som De regner med
til Deres omgangskrets? Med omgangskrets mener vi slekt-
finger utenfor Deres husstand som De har kontakt med,
arbeidskamerater som De treffer utenom arbeidstiden,
naboer og venner.

359-360

Antall ,

38. Hvis De nå tenker på de tre personene som De omgås mest,
kan De si hva slags arbeiréller yrke disse har?
Vi regner ikke med folk som bor i Deres egen husstand.

For
Byrået'''

v,0 .
365

Hvis det er et kommunalt anliggende sod) De gjerne ville ha
gjort noe med, finnes det da enten en politiker eller kommu-
nal tjenestemann, en tillitsmann i en organisasjon, eller
en journalist som De kjenner personlig og kan henvende Dem
til i sakens anledning?

FA MED ALLE TRE KATEGORIENE.

Kjenner journalist 	

b. Politiske partier 	

C. Idretts-, fritids- og hobby-
foreninger 	

MINST ETT TILLITSVERV/MEDLEMSSKAP 	 41

INGEN (BARE KODE 3) 	 43

34. Hvor ofte leser

354
	 *3

1.person, spesifiser: 	

2.person, spesifiser: 	

3.pérson, spesifiser:

366

---1 367 .

352

353

ErNei 	 Kol.selv
2 	 3

368

7 369

	  370

Til-
lits- Vanlig Ikke

medlem medlem Kol
verv 	 *

371

[1:1 372

373

71 374

I 	 I
1	 I 375

E 376

377

1 	 2

I 	 I



42. Leser De regelmessig noe medlemsblad som denne (disse)
organisasjonen(e) utgir?

381

1

2 
Ja

Nei   46. Når det gjelder denne spesielle'saken, på
hvilken måte synes De at De fikk best rede
på den?

For
Byrået

	 LE] 397-398

E
391

393

388

389

390

49. I hvilken grad synes De at De kunne stole på opplysningene
som (NAVN PA LOKALAVIS) har kommet med om denne saken.
Mener De at De fullt og helt kunne stole på opplysningene,
kunne De stort sett stole på dem, eller kunne De bare
i liten utstrekning stole på avisens opplysninger om denne
saken?

401

1 Fullt og helt

2 Stort sett

3 I liten utstrekning

9 Vet ikke

13

*41 Kan De si omtrent hvor ofte De går på foreningsmoter alt
i alt i 101/pet av et år?

1'44. Når vi tenker på forholdene her i kommunen, hvilke
to saker har De vært mest opptatt av i de siste 	 For Kol.
månedene? 	 Byrået

1 	I 394

2 	 ri 395

TO SAKER 	 45

EN SAK 	 -4 46

P1 INGEN SAKER ----> 55

For
45. Hvilken av disse sakene har opptatt Dem mest? 	Byrået K01.

	  F--1 396

380 

1  
	

Aldri

1 - 2 ganger pr. år

4 	 " 	 "
8

9 -12 	 ll 	Il

6
	

2 - 3 ganger pr. maned

Omtrent en gang i uka eller oftere

43. SA har vi noen spørsmål om forholdene her i kommunen.
I alle kommuner finnes det problemer som innbyggerne kan
ha forskjellig mening om.
Når det gjelder slike kommunale saker, kan man skaffe seg
opplysninger om dem fra mange forskjellige hold. Jeg skal
nå nevne en del måter en kan skaffe seg rede på kommunale
saker på. VIS KORT 6.
For hver måte som blir nevnt, kan De si om denne måten å
få opplysninger på for Dem er meet viktig, ganske viktig,
ikke særlig vikti, eller ikke viktio i det hele tatt.

Ikke
	Ikke	 viktig

særlig i det Kol.
viktig hele

tatt 

	

3 	 4

LIP

385

*47. Vi vil nå stille noen spørsmål om lokalavisen som kilde
til opplysninger om denne saken.

NAR DET GJELDER PERSONER SOM LESER FLERE ENN EN LOKALAVIS,
SE SPM. 31.

Når det gjelder denne saken, synes De at (NAVN PA LOKALAVIS)
har gitt tilstrekkeliqe opplysninger om denne saken, eller
synes De avisen har gitt for lite opplysninger?

399

1
	

Tilstrekkelig

21 	For lite

Vet ikke

400

Meget Ganske
viktig viktig

382

383

386

387

48. Synes De at alle synspunkter på denne saken har fått
384 	 rimelig spalteplass i (NAVN PA LOKALAVIS) eller mener

De at visse synspunkter er blitt framhevet på bekostning
av andre?

Rimelig spalteplass for alle synspunkter

Visse synspunkter er blitt framhevet

Vet ikke

a. Lese aviser 	

b. Snakke med familien ..

C. Se på fjernsyn 	

d. Snakke med venner og
kjente 	

e. Lytte på riksprogrammet
i radio 	

f. Snakke med naboer 	

g. Lytte på østlandssen-
dingen i radio 	

h. Kontakte kommunale
myndigheter 	

i. Ware med i organisa-
sjoner og lag 	

J. Delta i folkemoter 	

k. Snakke med arbeids-
kamerater 	

1. PA andre måter,
spesifiser:

50. Har De fått noen opplysninger om denne saken gjennon noen
organisasjon?

402

1 Ja
Nei   



Nei406

409 Ja, annet spesifiser:

1
2

Ja
Nei

1

413

51. Har De prøvd å ta opp denne saken i en eller flere
organisasjoner?

403

Ja
Nei

52. Har De noen gang skrevet leserbrev eller artikler til
lokalavisen om denne saken?

404

Ja

Nei

53. Har De noen gang wart i kontakt med noen person i ansvar- -
lig stilling, f.eks. kommunal tjenestemann eller politiker
for å få opplysninger om eller prove å påvirke utfallet av
denne saken?

405

1 	 Nei

Ja, få opplysninger om saken

3 	 Ja, prove A påvirke utfallet av saken

Ja, begge deler

54. Har De noen gang provd A fremme denne saken gjennom en
eller annen form for aksjon, jeg mener om De sammen med
andre mennesker har forsøkt å gjøre noe i fellesskap
med dette spørsmålet, som f.eks. underskriftskampanje,
demonstrasjon o.1.?

Kol; 1

407n Ja, underskriftskampanje

408 	 Ja, demonstrasjon

55. Har det noen gang hendt at De har prøvd å ta opp (andre) 
kommunale spørsmål gjennom noen organisasjon?

410

Ja

Nei

56. Har De noen gang skrevet leserbrev eller artikler til
lokalavisen om noen (andre) kommunale spørsmål?

411

57. Har De noen gang wert i kontakt med kommunal tjenestemann
eller politiker for d få opplysning om eller prove å på-
virke utfallet av noen (andre) kommunale spørsmål?

412

Nei

Ja, få opplysning om

Ja, prove å påvirke

FOR BYRAET

58. Har De noen gang prøvd A påvirke avgjørelsen i noen (andre)
kommunale saker gjennom en eller annen form for aksjon,
underskriftskampanje, demonstrasjon e.l.

Kol. 1 	 FLERE ALT. KAN KRYSSES AV

414 	 Nei

415 F--] Ja. underskriftskampanje

416 r--1 Ja, demonstrasjon

417 	 Ja, delt ut løpesedler

418 	 Ja, stått på stand

419 ri Ja, annet (spesifiser): 	

59. Vil De si at De i alminnelighet er meget politisk interes-
sert, en del interessert eller lite interessert?

420

1 Meget

2 	 En del

3 	 Lite

60. Hvor regelmessig vil De si at De følger med i det som skjer
i styre og stell her i kommunen, vil De si at De følger med
i de fleste saker hele tiden, en del av tiden eller bare av
og til?

421

1 Hele tiden

2 En del 	 av tiden

3 Av og til

61. Når vi ser på de sakene som avgjøres av kommunale organer
her i kommunen, hvor stor betydning mener De at disse
sakene har for Deres daglige liv? Vil De si de har stor
betydning, noe betydning eller liten betydning?

422

1 	 Stor betydning

2 Noe betydning

3 Liten betydning

62. 	 Hvilket av de politiske partier vil 	 De si 	 står Dem nærmest?

423-424

01 Det Norske Arbeiderparti 	 (DNA)

02 Det Nye Folkepartiet (DNF)

03 Fremskrittspartiet (FP-ALP)

04 Høyre (H)

05 Kristelig Folkeparti 	 (KrF)

06 Norges Kommunistiske Parti 	 (NKP)

07 Rod Valgallianse (AKP(m-1))

08 Senterpartiet (SP)

09 Sosialistisk Venstreparti 	 (SV)

10 Venstre (V)

11 Andre, 	 sosialistiske

12 	 Andre, borgerlige

13 Ingen

14 Varierer fra valg til 	 valg

15 Sosialistisk orientert

16 Borgerlig orientert

17 Vet ikke

18 Vil 	 ikke oppgi

2

1

1

14
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*63. Jeg vil nå lese opp en del påstander (VIS KORT 7-13) som
folk gjerne har forskjellig mening om. For hver påstand
vil jeg gjerne at De skal si om De er mest enig med A
eller om De er mest enig med B.

KORT 7 	 LES OPP

A sier: "Hvis man vil være med på A påvirke utfallet i
en kommunal sak, kan det ofte være til god hjelp
å skrive leserbrev eller artikkel om saken til
lokalavisen."

B sier: "Det har som regel ingen hensikt å skrive leser-
brev eller artikkel til lokalavisen om man vil
prove a påvirke utfallet av et kommunalt spors-
mål."

67. KORT 11 LES OPP

A sier: "Kommunepolitikk er i alminnelighet forståelig
for vanlige folk."

B sier: "Kommunepolitikk er ofte så innviklet at alminne-
lige folk ikke kan sette seg inn i hva det dreier
seg om."

Er De mest enig med A eller B?

49 9

Mest enig med A

Mest enig med B

Vet ikke

1
2
9

Er De mest enig med A eller B?

425
Mest enig med A

Mest enig med B

Varierer fra sak til sak

Vet ikke

*64. KORT 8 	 LES OPP

A sier: "Det er vanligvis ingen hjelp i å snakke med
kommunale tjenestemenn eller politikere om man
vil komme noen vei i en kommunal sak."

B sier: "Det er ofte viktig å snakke med kommunale
tjenestemenn eller politikere om man vil komme
noen vei med en kommunal sak."

Er De mest enig med A eller B?

426
1 	 Mest enig med A

2 	 Mest enig med B

3 	 Varierer fra sak til sak

9 	 Vet ikke

*65. KORT 9 	 LES OPP

A sier: "Hvis man vil prove å påvirke utfallet av en
kommunal sak, kan det være til god hjelp å ta
opp saken gjennom en organisasjon."

B sier: "Hvis man vil prove å påvirke utfallet av en
kommunal sak, har det som regel ingen hensikt
å ta opp saken i en organisasjon."

Er De mest enig med A eller B?

427 

1 	  Mest enig med A

2 	 Mest enig med B

3 	  Varierer fra sak til sak

9 	 Vet ikke

*66. KORT 10 LES OPP

A sier: "Det har sjelden noen betydning for utfallet av
en kommunal sak om man deltar i en underskrifts-
kampanje, demonstrasjon eller noen annen form
for felles aksjon."

B sier: "Det er viktig hvis man vil påvirke utfallet av
en kommunal sak at man deltar i underskrifts-
kampanjer, demonstrasjoner eller andre former
for felles aksjoner."

Er De mest enig med A eller B?
428

Mest enig med A

Mest enig med B

Varierer fra sak til sak

Vet ikke

*68. KORT 12 LES OPP

A sier: "Selv om vanlige folk vil, har de ingen innflytelse
over politikken her i kommunen."

B sier: "Vanlige folk kan om de vil være med på å bestemme
politikken her7—kommunen."

Er De mest enig med A eller B?

430
Mest enig med A

Mest enig med B

Vet ikke

*69. KORT 13 LES OPP

A sier: "De som sitter og bestemmer i de kommunale organer
lar seg påvirke av synspunktene til vanlige folk."

B sier: "De som sitter og bestemmer i de kommunale organer
tar ikke mye hensyn til det som vanlige folk tror
og mener."

Er De mest enig med A eller B?

431

Mest enig med A
Mest enig med B
Vet ikke

*70. Hvilket parti ble det største i kommunen etter kommune-
valget?

432
Vet ikke

Korrekt svar

Galt svar

71. Vet De hva ordføreren heter?

433 

Ja, navn: 	

2 	 Nei

9 	  Vet ikke

Til slutt vil vi stille noen spørsmål som skal gi bakgrunns-
opplysninger for gruppering av svarene i denne undersøkelsen.

72. Hvor (i hvilken kommune) er De født?
434  

Her i kommunen 	 74

Annen kommune i Østfold

Øvrige Østlandet

Øvrige Norge

Utlandet 

3 
-* 73  

4
5 

1

3

1

3

1
2

2

9

1
2
3
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73. Hvor lenge har De bodd her i kommunen?

435-436

	 !Antall år

74. TIL ALLE

Hvor lenge har De bodd i dette huset/denne leiligheten
(i det huset/leiligheten De bor nå)?

437-438

I,	  Antall år 	 INNTIL ETT AR REGNES SOM ETT AR

75. Hva er Deres ekteskapelige status?

439

Ugift
Gift/samboende

Enke/enkemann

Skilt/separert

76. Hvor mange personer består denne husholdningen av?

440-441

Fri Antall

82. Hva slags allmennutdanning har De fullført?

KRYSS AV BARE DET HØYESTE NIVAET

449

1 7-årig folkeskole eller kortere

2 9-årig grunnskole, eller 1- og 2-årig framhalds-
eller folkehøgskole

3 Real- eller middelskole, 10-årig grunnskole

4 Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas

83. Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen eller
studiene normalt varer minst 5 måneder?

450

Nei

Ja, 5 måneders - 2 Srs yrkesutdanning

Ja, over 2 års yrkesutdanning

84. HVIS GIFT ELLER SAMBOENDE (se spm. 75):

Hva er Deres ektefelles hovedyrke
Hva er hovedyrket til den De bor sammen med? 	 451

For
Spesifiser: 	  I 	 I Byrået

85. Hva var Deres fars hovedyrke da De vokste opp? 	 452
For 	 4110

1

3

1

ByråetSpesifiser:

77. Hvor mange barn under 10 år er det i denne husholdningen?

442-443

Antall

78 , Har De inntektsgivende arbeid? Som inntektsgivende arbeid
regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn
på gårdsbruk, i forretning og familiebedrift ellers.

444

Ja --> 79

Nei	 81

79. Hvilket hovedyrke har De?

445-446

Yrkeskode

80. Er De i Deres hovedyrke ansatt, selvstendig uten leid
hjelp, selvstendig med leid hjelp, eller arbeider De som
familiemedlem uten fast avtalt lønn?

447

Ansatt

2

3

J
81. Hva er Deres viktigste gjøremål?

UFØR GRUPPERES SOM PENSJONIST/TRYGDET.

448

Skoleelev, student

Pensjonist, trygdet

Husarbeid hjemme

Annet, spesifiser:

86. STILLES TIL PERSONER SOM HAR INNTEKTSGIVENDE ARBEID
(SPM. 78) ELLER ER SKOLEELEV/STUDENT (SPM. 81).
ANDRE GAR TIL SPM. 90.

Hvor lang tid tar det å reise fra Deres bolig til
Deres arbeidssted/skole/studiested?

453

1 	 Under 15 minutter

15 - 29 minutter

3	 30 - 59 minutter

60 minutter eller mer

5 	 Har ikke fast frammøtested, varierer

Arbeider/studerer hjemme

87. På hvilken måte kommer De Dem til arbeidet/skolen/studie-
stedet?

AVMERK VIKTIGSTE REISEMATE.

454

Kjører bil

Kjører buss

Kjører tog/trikk/forstadsbane

4 	 Sykler

Går

Annet, spesifiser:

88. Har De Deres arbeidssted/skole/studiested i denne kommunen?

455

Ja

Nei

3 1	 i Ikke fast arbeidssted

STILLES BARE TIL PERSONER MED INNTEKTSGIVENDE ARBEID
(SPM. 78). FOR ANDRE GA TIL SPM. 90.

89. Har De lett adgang til telefon på arbeidsstedet?

456 
1 	 Ja

21	 I Nei

1

4

Selvstendig uten leid hjelp
82

Selvstendig med leid hjelp

Familiemedlem

1

3

8
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90. STILLES TIL ALLE:

Har De/dere telefon?

457

1 I 	 Ja
	1 Nei

91. Disponerer husholdningen egen bil og/eller firmabil?

458

Egen bil 	 92
Firmabil j

Ingen av delene ----> 93

94. Hva slags hustype bor De/dere i?

KAN AVMERKES AV INTERVJUER UTEN SPORSMAL.

462

1 	 Frittliggende enebolig, våningshus på gård

2 	 To- til firemannsbolig, andre småhus (ikke rekkehus)

Rekkehus, kjedehus, terrassehus o.1.

4 	 Lavblokk, til og med fire etasjer

5	 Høyblokk, fem eller flere etasjer

Kombinert bolig og forretningsbygg

Annen hustype, spesifiser:

1

92. Har De radio i bilen?

459

1 Ja

Nei

*93. Hvor stor bruttoinntekt hadde De/Deres husholdning i 1978?
Med bruttoinntekt mener vi samlet inntekt for'eventuelle
fradragsposter og skatt.

VIS KORT 14 OG BE IO OPPGI DET ALTERNATIV SOM PASSER BEST.

460-461

00 	 Ingen inntekt

01 Under kr 20 000	i
02 	 .1
03

04

05

06

07 r 	
08

Kr 	 20 000 - 	 39 900

Kr 	 40 000 - 	 59 900

Kr 	 60 000 - 	 79 900

Kr 	 80 000 - 	 99 900

Kr 100 000 - 	 119 900

Kr 120 000 - 139 900

Kr 140 000 - 159 900

95. Hvilket eiendomsforhold har De/dere'til boligen?

463

1 fl Eier boligen

Har aksje/obligasjon/andel i boligen og har
betalt innskudd

Har ikke aksje/obligasjon/andel, men har betalt
innskudd

Leier uten innskudd, framleie

Tjenestebolig

Annet, spesifiser:

09 Kr 160 000 og over   
10 	  Uoppgitt

•



•

•
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Prosjekt nr. 150

UNDERSØKELSE OM INFORMASJONSBRUK I ØSTFOLD

OKTOBER 1979

Orientering og instruks for intervjuerne

INNHOLD

I. Innledning 000000400044* ************* 	 

Side

2

2

3

3
3

3

3
3
4
5

5

II. Byråets medvirkning i undersøkelsen 	  

III.	 Utvalget ......	 ...... 	 .....

a. Hvem skal intervjues? 	  00 4 	 
b. 10-listen 	.....	 00 .. 0 .... 0*          

IV. Gjennomføringen av feltarbeidet 	

a. BesOksperioden	 0** .. ..... 400 00 0* 	

b. Erstatninger  	 40* ... . 40 0 .....
C. Gjenbesøk, frafall .....
d. Oversikt over spørreskjemaet .....

V. Instruks til de enkelte spørsmål            



2 0

I. INNLEDNING

Undersøkelsen har som foLmål A finne ut hvilke kilder folk bruker

for å skaffe seg informasjon, cm det er gjennom radio, _Jernsyn, bestemte

aviser m.v. Vi er også ute etter a få vite hvor opptatt folk er av kommunale

spørsmål og hvordan de vurderer betydningen av forskjellige informasjons-

kilder når det gjelder a skaffe seg opplysninger om kowniunale spørsmål. Vi

er interessert i å finne ut om folk snakker om kommunale spørsmål og i

tilfelle med hvem. I hvilken grad har de kontakt med organisasjoner,

foreninger, lokale politikere og tjenestemenn, og i hvilken utstrekning

deltar de i debatten om kommunale saker gjennom massemedia?

En tilsvarende undersøkelse er tidligere gjennomført i en kommune pa

Vestlandet. Det at undersøkelsen gjennomfres akkurat i Østfold henger

sammen med at det skal innfOres en egen distriktssender for radio i dette

fylket fra 1981. En ny undersøkelse er planlagt en tid etter at distrikts-

radioen er innfOrt. Man er interessert i å se på virkningene av en slik

distriktssender både på folks bruk av ulike informasjonskanaler og pl folks

interesse for lokalpolitiske spørsmål.

II. BYRAETS MEDVIRKNING I UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Institutt for presseforskning,

Universitetet i Oslo. Instituttet har det fulle ansvar for undersøkelsen.

Som i enkelte tidligere undersøkelser står Byrået for gjennomforingen.

Byråets intervjuere samler inn dataene til undersøkelsen. Koding, dataover-

fOring og kontroll av materialet vil også bli utført i Byrået. Forsknings-

institusjonen vil få overlevert dataene i form av magnetbånd der viktige

identifikasjonsopplysninger ikke er tatt med. Medarbeiderne ved Institutt

for presseforskning er underlagt taushetsplikt på samme måte som medarbeiderne

i Byrået.

1:0-brev

Det er på forhånd sendt to 10-brev til alle uttrukne personer, det

ene fra Institutt for presseforskning, det andre fra Statistisk Sentralbyrå.
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III. UTVALGET 

a. Hvem skal intervjues? 

Utvalget til undersökelsen består av 1800 personer i alderen 16-74

år (personer født 1905-1963). Dette utvalget er satt sammen av fem del-utvalg:

1. 600 personer trukket tilfeldig blant bosatte (16-74 år) i hele Østfold

2. 500	 It 	 It 	 It 	 It 	 II 	 It 	 i Fredrikstad

3. 500	 11 	 fl 	 It 	 II 	 fl 	 i 'Eidsberg kommune

4. Særutvalg på 100 personer bosatt i Fredrikstad

5.	 fl 	 It 	 It 	 TI 	 II 	 i Eidsberg kommune

Særutvalgene fra Fredrikstad og Eidsberg omfatter lokale politikere og admini-

strative ledere i kommuneadministrasjon og næringsliv.

411 	 b. 10-listen
De personene som skal intervjues er merket med kryss på IC-listen.

For IO som ikke selv er referanseperson i husholdningen, er navnet og adressen

ført opp foran intervjuobjektet. Dette er gjort for at det skal vare lettere

for intervjueren å finne fram til IO's adresse.

På listene over særutvalgene skal samtlige personer intervjues.

IV. GJENNOMFØRINGEN AV FELTARBEIDET 

a. Besöksperioden 

Intervjuingen skal foretas i tidsrommet 22. oktober - 26. november.

Spörreskjemaene fra de to förste intervjuene skal sendes inn til

gjennomgåelse straks intervjuene er foretatt. De må imidlertid ikke gj0re

noe opphold i intervjuingen for å vente på beskjed fra oss. Vi vil eventuelt

sende ut en tilleggsinstruks så snart som mulig, for å rette opp eventuelle

misforståelser og feil. Hvis det er noe De må ha oppklart før tilleggsinstruk-

sen kommer, kan De ringe til oss, men utsett ikke intervjuingen. Husk ellers

å sende skjemaene inn etter hvert. Siste frist for innsending av svarskjema

er mandag 26. november.

b. Erstatninger

denne underskelsen skal uttrukne 10 bare erstatt e s ved  flytting.

IO som er dode, psykisk syke eller døve skal ;regnes som frafall. • Det same

skal 10 som er midlertidig bortreist f.eks. i fürbinr3 eise med skolegang„,

arbeid eller ferier.
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IO som er flyttet, skal erstattes med et annet IO fra samme leilighet.

Dersom bare 10 er flyttet; mens resten av husholdningen er igjen, skal IO

erstattes med et annet medlem av husholdningen. Dersom hele husholdningen

er flyttet, skal IO erstattes med et medlem av den nyinnflyttede husholdningen.

Erstatningen skal være den person i leiligheten som kommer nærmest  ID når det

gjelder kjennetegnene alder og kjønn. Nedenfor er tatt med en oversikt som

fra venstre til høyre viser hvem i familien vi regner som "mest lik" det ut-

trukne IO.

Nærmest	Nest nærmest
	

3. nærmest	 Fjernest

IO i alderen	 Person av	 Person av	 Person av	 Person av
16-29 år	 samme kjønn	 motsatt kjønn	 samme kjønn	 motsatt kjønn

alder 16-29 år alder 16-29 år alder 30-74 år alder 30-74 ar

	IO i alderen
	

Person av	 Person av	 Person av	 Person av

	

30-74 år .	 samme kjønn	 motsatt kjønn	 samme kjønn	 motsatt kjønn
alder 30-74 ar alder 30-74 år alder 16-29 år alder 16-29 år

Av to personer som faller i samme kategori, skal velges den som kommer

bærmest IO i alder.

Dersom det 10 De på denne måten har funnet fram til ikke er A treffe

for øyeblikket, skal gjenbesøk foretas som for et vanlig IO. Dersom vedkom-

mende ikke kan intervjues på grunn av psykisk sykdom, midlertidig fravær osv.,

skal dette regnes som frafall. Malet er altså g finne fram til det bestemte

husholdningsmedlem som er mest lik IO, og intervjue vedkommende dersom dette 

er mulig. De skal altså ikke fortsette med erstatningene til De treffer en

person som kan intervjues ved første bes0k. Ved alle erstatninger skal det

fylles ut et spesielt erstatningsskjema -'også om det skulle vise seg at det 

nye IO blir frafall. Da fyller De ut frafallsskjema for det nye IO i tillegg

til erstatningsskjemaet.

I større leiegårder, hybelbygg o.l. kan det vise seg umulig å finne

fram til hvilken leilighet et flyttet IO har bodd i. I slike tilfelle bruker

De høyrehåndsregelen, dvs. at De tar den første leiligheten på høyre hand i

fOrste bebodde etasje. Her velger De nyt IO etter reglene for erstatning,

se ovenfor.

C.  Gjenbesøk, frafall 

Dersom De ikke oppnår intervju med et 10 ved forste besk, kan De

foreta inntil 2 gjenbesøk. Spørsmål om gjenbesøk bør imidlertid vurderes

forhold til ,,ostnader. Hvis De allikevel komTTE: forbi under intervjurundcm,
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koster det lite å foreta et ekstra gjenbesøk, likeså hvis De kan ta flere

gjenbesøk på samme tur.

Forsøk allerede ved første besk å få rede på når 10 mest sannsynlig

er å treffe. Dersom De tross gjentatte forsk ikke oppnår intervju, skal

De fylle ut frafallsskjema.

d. Oversikt over spørreskjemaet 

a. Bruk av radio, TV, aviser, ukeblader, tidsskrifter m.v.:
s pm. 1-8, 20-35.

b. Bruk av tid til forskjellige gjøremål dagen fr
s pm. 9-19.

C. NaLmeste omgangskrets/bekjentskaper: 	 s p m. 36-39.

d. Deltaking i organisasjoner/foreninger: spin. 40-42.

e. Synspunkter på kommunale forhold, herunder

- vurdering av ulike informasjonskilder:	 spm.  43-49

registrering av aktivitet i forbindelse
med kommunale saker:

- registrering av politisk interesse og aktivitet: spm. 59-62

- vurdering av ulike påstander/utsagn m.v.: 	 s pm. 63-71

f. Bakgrunnsopplysninger:	 s pm. 72-95.

V. INSTRUKS TIL DE ENKELTE SPØRSMÅL

Til forsiden:	I tillegg til og i stedet for det som vanligvis tas med på

skjemaets forside, skal vi ha med følgende opplysninger:

Utvalgstype kommer i stedet or utvalgsområdenr. Dette er

fordi vi ikke bruker de vanlige utvalgsområdene. Vi opererer med

folgende fem typer av utvalg: 	
Kode

Generelt utvalg fra hele Østfold fylke: 	 1
Fredrikstad, generelt utvalg: 	 2

Fredrikstad, særutvalg:
Eidsberg, generelt utvalg: 	 4

Eidsberg, særutvalg: 	 5

Kretsnr. er en tilleggsopplysning som skal tas med for 10 som

s p 	 50-58

tilhører utvalgene i Fredrikstad og Eidsberg. Opplysningen fores på

skjemaet av oss ved innsjekkingen.
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pm. 3. De som bare horer delvis eller "med et halvt øre", regnes også

med som lyttere.

Spm. 5. Det samme gjelder her som for spm. 3. Det å lytte på eller se

deler av et program regnes som å ha hOrt eller.sett hele. SpOrs-

målet skal også stilles til dem som ikke selv har TV, da det jo er

fullt mulig å se det man ønsker hos andre.

Sp m. 9-19. Med "i gar" tenker vi pa nærmeste hverdag mandag-fredag) for

intervjudagen. Foretas intervjuet på en søndag eller mandag, vil

altså spørsmålene 9 til 19 gjelde siste fredag.

de spørsmålene hvor det skal avmerkes et klokkeslett, er det

viktig å huske på at døgnet gar fra kl. 0 til kl. 24. Kl. 9 om

kvelden ml f.eks. skrives som kl. 21, (12,110 / 01), kl. 3 om etter-

middagen som kl. 15 (4,50,01) osv.	 411
Sp . 20. Med "i gar" mener vi også her nærmeste hverdag (mandag til fredag)

fOr intervjudagen,

S pm. 21	 22. Disse to spørsmålene er tatt med av to grunner:

- For a få skilt ut dem som ikke er faste avislesere.

- For å få opplysninger fra dem som vanligvis leser aviser,
men ikke gjorde det i går.

S pm. 24. Se spm. 20 om "i gar". Formalet med spørsmålet er å registrere

de gangene IO leste avisen i løpet av dagen. For hver leseperiode

noteres avisens navn, tidspunktet lesingen startet (se instruks

spm. 9), varigheten (i minutter, - timer omregnes) og eventuelle

aktiviteter IO deltok i samtidig med lesingen, f.eks. TV-titting,

samtaler o.l. Følg opp med tilleggsspørsmal for a fa med alle gangene
	 •

IO leste en avis.

S pm. 25 4. 26. Dersom IO leste flere enn fire aviser i løpet av den aktuelle

dagen, tas med de fire som ble lest mest/lengst. Bruk samme avis-

rekkefølgen i begge spørsmålene.

S pm. 28. Til dette spørsmålet overføres samlet varighet av avislesing fra

spm. 24. Under opplesingen av spørsmålet kan det være naturlig A

bruke (gjøre om til) timer og minutter.

S pm. 30. Dette spørsmålet skal også stilles til dem som ikke leste avis i

gar, men som ellers leser regelmessig (spm. 21+22).
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Spm. 31.a og b + 32.a og b. Disse to spersmålene er likelydende, men

gjelder altså den mest leste lokalavisen (spm. 31) og den mest leste

riksavisen (spm. 32).

Skillet mellom hva som er riksavis og hva som er lokalavis kan

kanskje være vanskelig å avgjere. I denne undersøkelsen regner vi

alle aviser som utgis i Østfold som lokalaviser. Lokalaviser fra

andre deler av landet skal ikke brukes som utgangspunkt for dette og

senere spørsmål om

Som riksaviser regner ví de store Oslo-avisene (Aftenposten,

Dagbladet, VG, Arbeiderbladet osv.) + eventuelle andre aviser med

en utbredelse vesentlig utover distriktet de utgis i.

Spm. 35. Dette spørsmålet er det viktig å bruke litt tid pa, slik at IO

får anledning til a tenke igjennom hva han/hun leser av ulike blader
eller tidsskrifter. Om IO nevner flere enn fire, tar De med de fire

som leses mest.

Spm. 37. I dette spørsmålet skiller vi ikke mellom å få besøk og å gå på

besk. Men spørsmålet skal stilles for hver av de ulike typer av

personer IO omgås med.

Spm. 39. Her kan den situasjonen oppstå at IO selv er politiker/tjeneste-

mann, tillitsmann eller journalist. I så fall krysser De av for

kode 3 i den aktuelle kategorien.

S pm. 41. Her tenker vi ferst og fremst pa ordinære medlemsmeter og ikke

f.eks. på åpne meter som bl.a. arrangeres av politiske partier.

Spm.  44. Vi tenker her på saker av generell art og ikke slike som kun

har angått IO personlig (f.eks. klage på skattelikningen o.1.).

Spin. 47, 48 og 49. Det kan her være viktig å framheve at vi er interessert

i IO's egen oppfatning og ikke hva IO tror om andres/allmennhetens

oppfatning.

Spm.  63 til 69. Disse spørsmålene inneholder, hver for seg motstridende på-

stander. Når vi spør hvem IO et mest enig med, regner vi også med

f.eks. delvis enig med A, men ikke med B.

I spm. 63 til 66 regner vi med at en del vil svare "avhenger

av •.•. , "kommer an på saken" osv. 	 Slike svar krysser De

av for i alt. 3. 	 I spm. 67-69 avmerkes svar av slik art som

"vet ikke".
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Spin. 70. Se vedlagte liste over storste politiske parti i de enkelte

kommunene i Østfold. Legg merke til at vi skiller mellom riktig

og galt partinavn.

Spm. 72: Bruk gjeldende kommunegrenser.

S pm. 93. Med husholdningens bruttoinntekt menes summen av de enkelte hus-

holdningsmedlemmers inntekt (eksklusive eventuelle hybelboere/losjer-

ende).

Det bir vises varsomhet i tilfelle hvor inntektsspørsmålet også

omfatter andre enn IO, for eksempel foreldre. Hvis IO ikke kan al

anslagsvise tall, forsok eventuelt å få anslag på inntekten fra en

annen i husholdningen (f.eks. far/mor) som det er mer naturlig å

spOrre om dette. 	 •
Kort 15 legges fram for IO for a lette besvarelsen.

•
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	 VEDLEGG

KODEBOK FOR OSTFOLDUNDERSOKELSEN

Denne kodeboka gjelder spørsmål som ikke direkte er kodet i spørre-

skjemaet, folgende spOrsmal og kolonner:

Kommune nr.

Utvalgstype

Intervjuobjektets kjOnn

Krets nr.

Tidskoder

'Tiden gar til 3000, d.v.s. k1.0100
(natt) kodes 2500 o.s.v.

Avvik fra vanlig avislesning

Aviskode

Parallellaktiviteter
til avislesning

Yrkeskode
NB! Koding av kolonne 445 skal
alltid være 0.

Kommunale saker

Best rede på kommunalsak

Kontakt med kommunaltjenestemann/
politiker Kode 4: Ja, begge deler.

Storste parti i kolludunen

Navn på ordføreren

Bilhold
Kode 4: Både egen bil og firmabil

SpOrsmAl 
	

Kolonne 

4-7

14

19-.20

13,15,17
	

90-93,95-Ç8

18,19
	

100-131,132-135
137-176

21,29
	

178,304

23,24,25
	

181-188,189-190
26,27,31a
	

199-200,20q-210
32a
	

219-220,229-230
239- 240,249-250
259-260

23,24,25
	

272-273,275-276
26,27,31a
	

278-279,281-282
32a(fortsatt)
	

284-285,287-288
290-291,293-294
297-298,299-300
301-302,307-308
325-326

24
	

198,208,218,228 1
238,248,258,268f

38,79
	

365,366,367
84,85
	

445-446,451,452

44,45
	

394,395,396

46
	

397-398

57
	

412

70
	

432

71
	

433

91
	

458
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SPØRSMÅL SOM SKAL KODES

13,15,17,19 Aktivitet etter kl. 24

21

23

24

25

26

27

29

31a

32a

38 Yrkeskode

44

45

46 .

57 Kode 4 for begge deler

70 Største parti i kommunen

71 Navn på ordfører

79 Yrkeskode. Husk begynn alltid med O.

84,85 Yrkeskode

91 Kode 4 for begge deler

•

•
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UTVALGSKODE KOL. 8

1. Østfold fylke

2. Fredrikstad kommune, alm. utvalg

3. Eidsberg kommune, alm. utvalg

4. Eidsberg næringsliv

5. Eidsberg kommuneadministrasjon

6. Eidsberg politikere

7. Fredrikstad næringsliv

8. Fredrikstad kommuneadministrasjon

9. Fredrikstad politikere

411 	 Nyeste utgave,opprettet etter samtale med Solheim 6 1 3 - 1980

•
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RODER FOR AVVIK FRA VANLIG AVISLESNING, SPM. 21 OG 29

O. Nei.

1. Avviket skyldes tilgangen til avis.
(Fikk/kjøpte ekstra avis, kjøpte ikke avis, avisen kom/kom ikke ut
den bestemte dagen, avisen ble ikke levert i tide osv.)

2. Avviket skyldes stoffet i avisen.
(I0 var interessert i bestemte stofftyper eller bestemte artikler,
avisen manglet interessant stoff osv.)

3. Avvik fra vanlig døgnrytme p.g.a. inntektsgivende arbeid eller skole.
(Mye/lite a gjøre på arbeidet, ekstraarbeid, fri fra arbeidet osv.)

4. Avvik fravanligdøgnrytme p.g.a. egenarbeid.
(Se avgrensning av egenarbeid i koden for spm. 24)
(Ekstra mye/lite A gjøre i huset osv. Ta ogsg med rene forberedelser
til besøk/gjester.)

5. Avvik fravanlig døgnrytme p.g.a. bes0k. -

(Fikk gjester/besk, var på besOk/i selskap.)

6. Avvik fra vanlig døgnrytme p.g.a. reiser.

7. Avvik fra vanlig døgnrytme p.g.a. andre aktiviteter.

8. Avvik fra vanlig døgnrytme, uspesifisert grunn, sykdom.
(Hadde det travelt/hadde god tid, var trett, osv.)

9. Annet.

•
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KODER FOR PARALLELLAKTIVITETER SPM. 24

Blank. Uoppgitt, ubesvart

O. Eneste aktivitet, bare lesing o.l.

1. Arbeid eller skole/studier,mindre pauser i arbeidet, men ikke
matpauser o.l.

2. Egenarbeid, dvs. husstell, matlaging, vedlikeholdsarbeid,pleie av
eller hjelp til barn, ærend, venting i forbindelse med f.eks. legebesOk.

3. Hvile, sykdom, av— og påkledning o.l.

4. Maltider, kaffedrikking.

5. Sosialt samvær, dvs. samtale, bes0k, selskap o.l.
Samvar med barn skal ha kode 2.

6. Radiolytting, lytting til grammofon, lydbånd.

7.Fjernsynsseing.• 	 8. Reiser (f.eks. tog, buss), venting i forbindelse med reiser.

9. Annet

Inndelingen bygger på kodene fra TidsnyttingsundersOkelsen 1971-72,
se vedlegg.

•
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YRKESKLASSIFISERING SIN 38, 79,84,85

1. Selvstendig	 -ingeni0r, arkitekt, revisor, advokat, lege, tann1e,
næringsdrivende	 veterinær, apoteker, lektor, rektor, prest, misjonær,
og overordnede	 redaktør, programsekretær, skoleinspektør,
funksjonærer	 offentlig adm: sjefs-, sekr. nivå, konsulent, direk-

tør, disponent, kontorsjef, banksjef, lagersjef,
driftsleder, bedrifts- og organisasjonsleder, kasserer
bokholder, bankfullmektig, megler, skipsmegler,
butikksjef, forretningsfører, kjøpmann, hotellsjef,
kjøkkensjef, internatbestyrer, skipsfører, styrmann,
lcs, båteier, postmester, banemester,
flyger, stasjonssjef,
overordnet brann-, politi-, toll- og fengselstjeneste-

mann
operasanger, musiker, forfatter, skuespiller, kunst-
maler, grafiker,instruktør, militært befal:kaptein
og over.

2. Lavere	 -sykepleier, fysioterapeut, laborant, tekniker, tegne-
funksjonar e

	 assistent, militært befal: lOytnant og nedover,
kontorist, bankassistent, bankfunksjonær, butikkekst-e-

ditør, handelsbetjent, handelsreisende, selger, fiske-
handler, telegrafist, poståpner, postassistent, tele-
fonarbeider, postkasserer,
underordnet brann-, politi-, toll- og fengselstjeneste
mahn, vaktmester-, oppsynsmann, tanntekniker, gartner,
skogforvalter, landmiler, formann, tunneldriver, .
snekkermester, bygningsformann, modellbygger, baker-
mester, frysemester, slaktermester, båtbygger,
kontrollør, marketingsekretær, personalforvalter,
frisør, kosmetolog, kirketjener, journalist, barne-
hageassistent, førskolelærer, larer, sjåførlærer,
fritidsleder,

3. Arbeider	 -skogsarbeider, tømmerkjører, ufaglært arbeider,
reparatør, postbud, sjåfør, transportarbeider, truck-
fører, kranfører, bilreparatør, mekaniker, skips-
mannskap, maskinist, havnebetjent, elektriker, instal-
lator, montør, snekker, blikkenslager, rørlegger,
skredder, sydame, kokk, baker, fryser, filetskjærer,
hjemmehjelp, hjelpepleier, pakke-, laste- og losse-
arbeider, verksted-, vei-, anlegg- og fabrikkarbeid,
underordnet hotell-, restaurant-, serverings- og
husarbeid

4. Bonde, fisker(som hovederverv), minkfarmer, gårdbrukerkone.

5. Husmor, husfar.

6. Pensjonist, trygdet, arbeidsledig.

7. Under utdanning, student.

8. Militærtjeneste

9. Ubesvart
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SPM. 44OG 45. KODE FOR KOMMUNALE SAKER

O. Jordbruks— og skogbruksspørsmål. 
f.eks. ekspropriering av jord til industriformål, jordvern, o.a.

1. Arbeidsspørsmål.
sysselsetting, trivsel pA arbeidsplassen, lokaliseringspolitikk, o.a.

2. Boligspørsmål. 
f.eks. få leiligheter, dyre innskudd/husleier o.a.

3. Fritids—/kultursporsmål. 
samfunnshus, kinoer o.a.

4. Økonomiske spørsmål. 
f.eks. skatter, kommunens fordeling av midler o.a.

Kommunikasjonsspørsmål. 
f.eks. dårlig kollektivtransport, veier, biltetthet, o.a.

6. Miljøvernspørsmål. 
forurensning o.a.

7. Skolespørsmål. 
f.eks. plassering av skolebygninger, avstand til skoler o.l.

8. Sosiale spørsmål. 
f.eks. sykehus, alkoholforbruk, o.a.

9. Andre spørsmål. 
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KODE FOR SPM. 46 BEST REDE PA KOHMUNAL SAK

1. Lese aviser

2. Snakke med familien

3. Se pA fjernsyn

4. Snakke med venner og kjente

5. Lytte på riksprogrammet i radio

6. Snakke med naboer

7. Lytte på Østlandssendinga i radio

8. Kommunale myndigheter, saksdokumenter o,1.

9. Organisasjoner og lag

10. Folkemoter

11. Snakke med arbeidskamerater

12. Gjennom eget arbeid
	 •

13. Andre måter, egen erfaring
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