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1. Innledning 
I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram metodisk dokumentasjon fra 
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Institutt for 
samfunnsforsking. Kontaktperson ved instituttet var Jo Saglie. Undersøkelsen ble finansiert med 
midler fra Kommunal- og regionaldepartementet.  
 
SSB har siden 1995 gjennomført undersøkelser i forbindelse med lokalvalget hvert fjerde år. Halvparten 
av utvalget består av intervjuobjekter (IO) som også var trukket til  undersøkelsen fire år tidligere, i 2003. 
Spørsmålene er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning. 
 
Seksjon for intervjuundersøkelser sto for gjennomføringen i SSB. Maria Høstmark hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av datafangsten, mens Bengt Oscar Lagerstrøm var rådgiver under hele 
prosessen. Hajar Livary var ansvarlig for kontakten med intervjuerne. Utvalget ble trukket av Glenn 
Erik Wangen, mens Jan Haslund sto for programmering av skjema. Mem Thi Van stod for 
tilretteleggingen av analysefila. Seksjon for databearbeiding og seksjon for IT-fellestjenester i SSB 
stod for utsending av informasjonsbrev til de som var trukket ut til undersøkelsen og materiell til 
intervjuerne.  
 
Formålet med undersøkelsen er blant annet å kartlegge folks lokalpolitiske deltakelse og holdninger til 
lokaldemokratiet. Denne publikasjonen gir en dokumentasjon av gjennomføringen av undersøkelsen, 
og inneholder således ikke noen resultat fra selve undersøkelsen.   
 

Tabell 1 Nøkkeltall fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 

 Antall Prosent
 
Utvalg (personer trukket ut til å delta) 
 
Avgang (personer utenfor målgruppa, døde, personer flytt til 
utlandet, og personer fast busett på institusjon) 
 
Bruttoutvalg 
 
Frafall, telefon 
 
Nettoutvalg, telefon 
 
Frafall, post  
 
Nettoutvalg, post 
 
Nettoutvalg (personer som vi oppnådde intervju (telefon og postalt 
skjema) med) 
 
Innsamlingsmetode: Flermodusdesign: Telefon og postskjema 
 
Feltperiode: 11.09.2007-05.02.2008 
 
Intervjutid (telefon): 22 minutter 
 
Lengde (postskjema): 16 sider 

 
4 004 

 
57 

 
 

3 947 
 

1 308 
 

2 639 
 

755 
 

1 884 
 
 
 

1 884 

100,0

1,4

100,0

33,2

66,8 / 100,0

71,4

47,7
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2. Utvalg 

Landsomfattende spørreundersøkelser som blir gjennomført i Norge gir som regel et representativt 
bilde av befolkningen sett under ett. Men slike undersøkelser er lite egnet når siktemålet er å  
analysere forhold som gjør seg gjeldende i de politisk-administrative forvaltingsenhetene i landet, 
særlig på  kommunalt nivå. Årsaken til dette er at det er så mange små kommuner i Norge. Personer 
bosatt i de minste kommunene utgjør en liten del av befolkningen, og vil derfor også utgjøre en liten 
del av et landsomfattende utvalg dersom det blir trukket tilfeldig. Det var derfor nødvendig med en 
utvalgsstrategi som motvirket dette.   
 
Utvalget bestod av 4 005 personer i alderen 18-83 år innen utgangen av valgåret (31.12.2007), som er 
bosatt og har stemmerett i Norge. I tillegg til norske statsborgere betyr dette at ikke-norske 
statsborgere som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, 
eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosett i Norge senest 30. juni i 
valgåret, har stemmerett. Uttømmende definisjon finnes blant annet på www.regjeringen.no/. 
 
For å oppnå kunnskap om endringer i velgermassen er en del av utvalget hentet fra bruttoutvalget til 
Lokalvalgundersøkelsen i 2003. Dette panelet består av personer i alderen 22 - 83 år som var trukket 
ut til undersøkelsen i 2003. For at panelet skal ha tverrsnittsegenskaper er det ekte panelet supplert 
med personer fra de årskulla som har nådd stemmerettsalder siden forrige kommunestyre- og 
fylkestingsvalg i 2003. Suppleringsutvalget er i hovedsak trukket fra aldersklassen 18-211.  
 
Både panelet og det nye utvalget er trukket med tilnærmet like store delutvalg fra seks kommunestrata. 
Strataene er dannet ved at landets kommuner er delt inn etter kommunenes innbyggertall per 01.01.07. 
Tabell 2 viser sammensetningen av de ulike strataene.  
 

Tabell 2 Sammensetningen av det endelige utvalget. Antall 

Stratum Innbyggertall Panel Nytt utvalg Suppleringsutvalg I alt 

   
I alt  1 650 2 232 122 4 004 
   
1 Under 2 500 275 372 21 668 
2 2 501  -  5 000 275 372 21 668 
3 5 001 - 10 000 275 372 21 668 
4 10 001 – 20 000 275 372 21 668 
5 20 001 – 60 000 275 372 20 667 
6 Over 60 000 275 372 18 665 

 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at dette fører til en disproporsjonalitet i sammensetningen av 
utvalget, noe som må korrigeres med vekter dersom en ønsker å beregne resultater for hele utvalget 
samlet, eller for deler av utvalget der to eller flere strata er representert (vektene blir omtalt senere i 
denne rapporten). En bør òg huske at innbyggertallet ikke er identisk med populasjonen som utvalget 
ble trukket fra, da populasjonen er avgrensa med hensyn til alder. Fordelen med denne strategien er at 
vi får flere respondenter i de små kommunene, og derfor mer robuste analyser. 
 
 

                                                      
1 I suppleringsutvalget har vi ikke tatt hensyn til de endringene som har skjedd i populasjonen 22-83 år med hensyn til 

innvandring og døde. 
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3. Datafangst 

3.1 Innsamlingsmåte: PC-assistert telefonintervju og selvadministrerte skjema 
Undersøkelsen er gjennomført ved intervju over telefon og ved selvadministrerte skjema sendt i 
posten. Alle intervjuene ble gjort av SSB sitt intervjukorps. Intervjuet inneholdt ikke spørsmål av en 
slik karakter, eller var av en slik varighet, at besøksintervju var nødvendig. Se vedlegg E for 
telefonskjema. Telefonintervjuet er gjennomført ved PC-assistert intervjuing. Det blir gjort nærmere 
rede for denne teknikken under. For å gjøre intervjuet kortere ble det brukt selvadministrerte skjema 
(se vedlegg H). De selvadministrerte skjema ble sendt ut puljevis, ettersom telefonintervjuene ble 
gjennomført. Skjema hadde 16 sider. Alle som returnerte ferdig utfylt postskjema var med i trekningen 
av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. 

3.2 Feltperiode og feltarbeid 
For å få så gode data som mulig starta vi undersøkelsen straks etter at lokalvalget var gjennomført. 
Informasjonsbrevet (vedlegg A , B og C) ble sendt etter valgdagen for å sikre oss mot at mulig deltaking i 
Lokalvalgsundersøkelsen påvirket intervjuobjektets (IO) vurderinger rundt å delta ved valget og 
stemmegivningen. Feltperioden strakk seg fra 11. september 2007 til og med 5. februar 2008.  For 
telefonintervjuet ble det gjort tre avgrensede tiltak knyttet til oppfølging ut over den første utsendingen av 
informasjonsbrev (se tabell 3). Perioden for selvadministrerte skjema strakk seg fra 28. september 2007 til 
1. mars 2008. Tabell 3 viser også dato for de ulike aktivitetene under datafangsten. Postale skjema ble 
sendt ut i fem puljer (se vedlegg G og H for henholdsvis følgebrev og skjema). For alle puljene ble det 
purret om lag en måned etter første utsending. Puljene 1 og 2 ble også purret ved hjelp av telefon.  

Tabell 3 Dato for ulike aktiviteter knyttet til ulike puljer av utvalget eller tiltak 

 Tiltaksnummer/puljenummer 

 1 2 3 4 5 6 

       
Telefonintervju 11.09.07 16.10.07 27.11.07 02.01.08   
Postskjema ut 28.09.07 31.10.07 21.11.07 19.12.07 18.01.08 05.02.08 
Postskjema purret 29.10.07 29.11.07 02.01.08 02.01.08 18.02.08 20.02.08 
Postskjema purret telefon 14.11.07 14.12.07     

 
 
Intervjuene ble fortatt av både SSB sitt desentraliserte intervjukorps og de sentrale intervjukorpsene i Oslo 
og Kongsvinger. Se vedlegg D for instruks til intervjuerne. Personer som det ikke ble oppnådd intervju med 
ved første kontaktforsøk, ble med mindre de gav sterkt uttrykk for at de ikke ønsket å delta, kontakta på nytt 
av en gruppe med intervjuere som hadde oppnådd en høy svarandel blant tildelte IO. Også her brukte vi både 
det desentraliserte og de sentraliserte intervjukorpsene.  
 
16. oktober (uke 42)  ble 930 IO tilsendt nytt brev. De første 828 fikk nytt brev som fortalte at 
undersøkelsen ikke var ferdig og at vi i løpet av kort tid ville ta kontakt på telefon (se vedlegg I1). De 
siste 102 hadde allerede sagt at de ikke hadde tid eller var interessert i å delta og fikk et brev som 
inneholdt ytterligere informasjon om undersøkelsen og en appell om deltakelse selv om de ved første 
kontakt ikke hadde tid eller syntes undersøkelsen var interessant (se vedlegg I2). 
 
Figur 1 viser andelen intervju etter uker i felt. 1 573 intervju ble gjennomført i løpet av de første tre 
ukene av feltperioden (september). Dette utgjør 60 prosent av telefonintervjuene og gav en foreløpig 
svarprosent på 40. Ytterligere 217 intervju ble gjennomført før første purring. Den første purringen 
(fra 16.10.07) gav 387 intervju. For å øke svarprosenten ytterligere ble feltperioden forlenga utover 
årsskifte. Den andre purringen fant sted i perioden 27. november og fram til jul. Resultatet ble 160 
intervju. Over nyttår ble det nok en gang plukket ut IO til oppfølging. Innen avslutninga 5. februar 
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2008 fikk vi 302 intervju til. I alt 2 639 intervju ble gjennomført i løpet av de 22 ukene datafangsten 
varte. Oversikt over antall intervju underveis finner en i figur 2. Informasjonsbrevet som ble benyttet 
ved de to siste purringene er gjengitt i vedlegg J. 
 

Figur 1 Andel gjennomførte intervju etter uker i felt. Kumulativ prosent av bruttoutvalget 
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Figur 2 Antall intervju per uke i felt. Antall og prosent av totalt antall intervju 
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3.1 Telefonintervju 
Første del av undersøkelsen ble gjennomført ved intervju over telefon der intervjueren tastet svarene 
direkte inn i et spørreskjema som var programmert i Blaise. En nødvendig betingelse for et 
telefonintervju er at vi har minst et gyldig telefonnummer. Telefonnummer2 knyttes til utvalget vårt 
gjennom ulike kilder og metoder. Ved hjelp av Telefinn fikk vi telefonnummer til 81 prosent av 
utvalget. Ytterligere 14 prosent ble fremskaffet ved manuell sporing. De IOene vi ikke fant 
telefonnummer til manuelt, ble sendt et brev hvor vi bad om kontaktinformasjon. Av de 196 som fikk 
tilsendt et slikt brev, responderte 28 med å gi oss et telefonnummer tilbake (14 prosent). Før 
datafangsten starta hadde vi telefonnummer til 3 834 av 4004 IO (96 prosent). De siste fire prosentene 
ble forsøkt sporet gjennom DirekteMedia eller manuell sporing da vi starta oppfølginga (16.10.07). I 
alt fikk vi knyttet telefonnummer til 99 prosent av utvalget (tabell 4).  

                                                      
2 Hovedregelen er at vi søker ett fasttelefon på adressen til IO, samt fasttelefoner og mobiler som er registrert på IO. Inntil 

fire nummer kan lastes inn i intervjuprogrammet før oppstart. 
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Tabell 4 Andel telefonnummer som er funnet gjennom ulike kilder og metoder i ulike faser av 
datafangsten. Antall og prosent 

Metode Fase Telefonnummer 
 

  Antall per metode Treffprosent

I alt A+B 4 004 98,8
  
Telefinn A 4 004 80,7
Manuell sporing  A 773 14,4
Telefonbrev  A 196 0,7
Direkte Media  B 164 1,4
Manuell sporing  B 101 1,6

 
 
Av tabell 5 ser vi at effekten til de ulike kildene og metodene for å fremskaffe telefonnummer varier. 
De ulike kildene og metodene varierer både med hensyn til hvor mange telefonnummer som fører til 
kontakt med IO og hvor mange av disse igjen som fører til intervju. Blant de vi ikke fant 
telefonnummer til er svarprosenten selvfølgelig null, mens de som responderte  på telefonbrevet hadde 
svært høy svarvillighet. I denne gruppa ble over  ni av ti (92 prosent) av de vi klarte å komme i kontakt 
med intervjuet. Av de automatiske metodene, var effektiviteten til Telefinn tre av fire (75 prosent), 
mens to av tre av telefonnumrene vi fikk fra Direktemedia førte til intervju. Det går ikke an å 
sammenlikne disse metodene direkte da numrene fra DirekteMedia sin base ikke fantes i Telefinn sin 
base.   
 

Tabell 5 Andel kontakter og svarvillighet blant de som ble kontaktet etter ulike kilder og 
metoder for å finne telefonnummer. Antall og prosent 

  
Antall  

kontaktet 
Antall ikke 

kontaktet
Andel 

kontaktet
Svar% blant de 

som er kontaktet

Telefinn 2 978 210 93,4 75,1
Manuell sporing A 478 92 83,9 70,7
Telefonbrev A 26 1 96,3 92,3
Direkte Media B 39 7 84,8 66,7
Manuell sporing B 36 39 48,0 38,9
Ingen nummer funnet 0 42 0,0                       0,0
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3.3 Postalt spørreskjema 

Alle som deltok i telefonintervjuet ble tilsendt spørreskjema i posten. Skjema ble sendt ut i puljer 
basert på svarinngangen fra telefonintervjuet. Etter omlag  fire uker fikk alle som ikke hadde sendt inn 
skjema tilsendt et purrebrev samt nytt skjema (se vedlegg K). For pulje 1 og 2 ble de som heller ikke 
hadde svart etter postal purring, kontaktet på telefon. Figur 3 viser hvor mange skjema som ble 
returnert på ulike tidspunkt. Dato for det siste registrerte skjemaet er 24. april 2008, over syv måneder 
etter at datafangsten begynte.   
 

Figur 3 Innkomst av postskjema etter utvalgte datoer i datafangsten. Antall og prosent 
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4 Datakvalitet 
I en utvalgsundersøkelse er kvaliteten på dataene som samles inn betinget av en rekke forhold. Vi skal 
her se nærmere på noen slike forhold som kan ha betydning for kvaliteten av dataene i denne 
undersøkelsen. 

4.1 Utvalgsskjevhet 

I både totaltellinger og utvalgsundersøkelser kan det oppstå utvalgsskjevhet. Utvalgsskjevhet 
innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er annerledes blant de som svarte enn de som 
ble forsøkt intervjuet. I en utvalgsundersøkelse kan skjevhet introduseres på tre forskjellige måter. For 
det første kan vi snakke om skjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes i 
utvalget enn i populasjonen som undersøkelsen omfatter. Slik utvalgsskjevhet kan oppstå i 
utvalgstrekkingen, hvor tilfeldigheter kan føre til at forekomsten av enkelte kjennemerker er ulikt 
fordelt i utvalget og populasjonen. Denne skjevheten skyldes tilfeldigheter i trekkingen, og en kan 
forvente at de personer som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra de 
som ikke trekkes ut. 
 
For det andre kan det oppstå skjevhet i forbindelse med avganger. Med avgang menes personer som 
ikke lenger er i målgruppen for undersøkelsen, herunder døde og personer som er utvandret til 
utlandet. I denne undersøkelsen  er det 57 personer av det opprinnelige utvalget på 4004 personer som 
er avganger.  
 
Andelen personer vi står igjen med etter at avganger er fjernet kalles bruttoutvalg. Bruttoutvalget er 
det utvalget vi faktisk forsøker å intervjue. Andelen personer vi oppnådde intervju med kalles 
nettoutvalget.  Den andelen som består av differansen mellom brutto- og nettoutvalget kalles frafall, 
og er den tredje kilden til utvalgsskjevhet. Frafall kan føre til skjevhet mellom bruttoutvalget og 
nettoutvalget når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant de som svarte, enn blant 
de som ble forsøkt intervjuet. Skjevhet innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk representativt for 
målgruppen. Skjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er 
skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar mellom fordelingene i 
nettoutvalget og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker, ingen garanti for at utvalget ikke er 
skjevt på andre kjennemerker. 
 
De to første kildene til skjevhet er ignorerbare og vil i det følgende være betraktet som 
ikkeeksisterende. Derimot vil vi vurdere avvikene mellom netto- og bruttoutvalget mer inngående. 
Tabell 6 gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter på grunn av frafallet for kjønn, alder, 
utdanning, valgdeltagelse, landbakgrunn og stratum. Dette kan en gjøre ved å sammenlikne 
fordelingene i bruttoutvalget med fordelingene i nettoutvalget. Dersom det er stort avvik mellom disse 
to, viser dette at det foreligger utvalgsskjevhet for disse gruppene.  
 
Avvikene varierer en del mellom de ulike kjennemerkene og forsterkes som regel fra telefonintervjuet 
til det postale skjemaet. Forskjellene er små når det gjelder kjønn og stratum, men større når det 
gjelder alder, utdanning, valgdeltagelse og landbakgrunn. Frafallet medfører utvalgsskjevheter i ulike 
aldersgrupper. Særlig mellom bruttoutvalget og nettoutvalget vi sitter igjen med etter den postale delen 
av undersøkelsen. Den største skjevheten ser vi i aldersgruppen 18-29 år. Denne gruppen er 
underrepresentert med 3,3 prosentpoeng i nettoutvalget sammenlignet med bruttoutvalget for menn og 
2,5 for kvinner. Menn i alderen 30-39 er underrepresentert med 1,8 prosentpoeng, mens de andre 
aldersgruppene er noe overrepresentert. Spesielt 60-69 år (1,8 prosentpoeng). For kvinner er tendensen 
tilsvarende, selv om de aller eldste kvinnene (70+) er underrepresentert med 1,0 prosentpoeng.  
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Tabell 6 Bruttoutvalg, nettoutvalg og differansen mellom nettoutvalg og bruttoutvalg etter 
telefonintervju og selvadministrert skjema. Fordelt etter kjønn, alder, utdanning, 
valgdeltagelse, landbakgrunn og stratum. Prosent 

Brutto-
utvalg

Netto-
utvalg, 
telefon

Netto-
utvalg, 

post 

Avvik  
brutto- 
utvalg- 

netto- 
utvalg, 
telefon 

Avvik 
brutto-
utvalg-
netto-

utvalg, 
post

Antall personer 3 948 2 639 1 884 0,0 0,0
 
Menn, i alt   

18-29 år 9,3 9,0 6,0 -0,4 -3,3
30-39 år 8,8 8,1 7,1 -0,8 -1,8
40-49 år 10,5 11,0 10,6 0,5 0,1
50-59 år 8,5 9,2 9,3 0,8 0,9
60-69 år 7,9 8,3 9,7 0,4 1,8
70+ år 5,4 5,0 5,7 -0,4 0,3
 
Kvinner, i alt   

18-29 år 9,1 7,9 6,5 -1,1 -2,5
30-39 år 9,6 9,7 10,3 0,1 0,7
40-49 år 8,5 9,2 9,9 0,7 1,4
50-59 år 8,8 9,3 10,2 0,6 1,5
60-69 år 6,9 7,5 8,9 0,7 2,0
70+ år 6,7 5,7 5,7 -1,0 -1,0
 
Utdanning      

Grunnskole 18,1 14,9 13,6 -3,1 -4,5
Videregående 58,7 58,1 56,5 -0,6 -2,2
Universitets/høgskole 21,7 25,8 28,9 4,1 7,2
Uoppgitt  1,6 1,2 1,0 -0,4 -0,6
 
Stemte ved lokalvalget3      

Ja  61,4 67,9 73,9 6,6 12,5
Nei  38,6 32,1 26,1 -6,6 -12,5
 
Landbakgrunn   

Norge 90,3 90,5 91,4 0,2 1,1
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New 
Zealand 

6,0 6,4 6,1 0,3 0,1

Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania med 
unntak av Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS  

3,7 3,2 2,5 -0,5 -1,2

 
Stratum   
 - 2 500 innbyggere 16,7 16,3 16,5 -0,4 -0,2
2 501 – 5 000 innbyggere 16,6 16,8 17,0 0,2 0,4
5 001 - 10 000 innbyggere 16,8 16,8 17,3 0,0 0,5
10 001 - 20 000 innbyggere 16,7 16,9 17,2 0,2 0,5
20 001 - 60 000 innbyggere 16,6 16,6 15,9 0,0 -0,7
60 001 – innbyggere 16,5 16,6 16,2 0,1 -0,3

                                                      
3 Opplysningen stammer fra registreringen i stemmelokalene (manntallslistene). Vi vet verken om vedkommende benyttet 

anledningen til å stemme, om stemmen ble forkastet eller hva den enkelte stemte. I alt 2 800 av 2 212 544 stemmer ved 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 ble forkastet (www.ssb/kommunevalg/) 
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Personer med kun grunnskoleutdanning er underrepresentert med 4,5 prosentpoeng. Også de med 
utdanning på videregående skolenivå er underrepresentert (2,2 prosentpoeng), mens de med 
universitets eller høgskoleutdanning er overrepresentert med hele 7,2 prosentpoeng. Vi ser også at den 
postale delen av undersøkelsen bidrar sterkt til å forsterke de forskjellene som allerede er mellom de 
med lav og høy utdanning fra telefonintervjuet. 
 
Ikke overraskende er det også store skjevheter med hensyn til om respondenten har stemt eller ikke 
ved valget. De som har stemt er overrepresentert med 6,6 prosent i nettoutvalget etter telefonintervjuet 
og hele 12,5 prosentpoeng når vi også tar hensyn til postintervjuet.  
 
Landbakgrunn er et kjennetegn hvor vi ofte observerer skjevheter. I denne undersøkelsen er det 
imidlertid kun små og ignorerbare forskjeller etter telefonintervjuet. Heller ikke postintervjuet skaper 
de helt store skjevhetene selv om personer født i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania med unntak av 
Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS er underrepresentert med 1,2 prosentpoeng 
etter postintervjuet.  

4.2 Tilgjengelighet og mottakelighet i ulike grupper 

Vi kan ikke forvente å få svar fra alle som er trukket ut i undersøkelsen. Til sammen 57 personer viste 
seg å ikke tilhøre til populasjonen. Dette gjelder personer som er døde eller har flytta til utlandet. 
Bruttoutvalget er derfor på 3 947 personer. Av disse personene oppnådde vi telefonintervju med 2 639. 
I alt 1 308 personer gikk til frafall etter å ha blitt kontakta, eller forsøkt kontaktet flere ganger uten 
hell.  
 
Tabell 7 viser andelen intervju, tilgjengelighetsraten og mottakelighetsraten etter ulike kjennemerker 
etter telefonintervjuet. Tilgjengelighetsraten inneholder den delen av utvalget vi kom i kontakt med 
ved bruk av telefon i løpet av datafangstperioden. Mottakelighetsraten er knyttet til respondentens vilje 
til å delta i undersøkelsen når vi først har oppnådd kontakt, enten dette skyldtes tidspunkt, interesse, 
språkvansker eller sykdom. Tilgjengelighetsraten er 90 prosent. Dvs. at det var 10 prosent av det 
opprinnelige utvalget vi ikke klarte å komme i kontakt med ved hjelp av de ulike tiltakene som er 
beskrevet i kapittel 3 over. Av de 90 prosentene vi kom i kontakt med  fikk vi intervju med nesten tre 
av fire (74 prosent).  
 
Det er ingen store forskjeller i andel intervju med tanke på kjønn. Ser vi på tilgjengelighetsraten og 
mottakelighetsraten ser vi at vi traff en større andel av kvinnene enn mennene (henholdsvis 91 og 89 
prosent), men at de mennene vi traff var mer mottakelig for forespørselen om intervju enn de kvinnene 
vi traff i løpet av datafangstperioden (henholdsvis 75 og 73 prosent).  
 
Tilgjengeligheten i utvalget varierer positivt med alder. Respondentene i den yngste aldersgruppen, 
18-29 år, var det vesentlig vanskeligere å komme i kontakt med enn de i den eldste gruppa (70 år eller 
eldre). Blant de yngste traff vi kun 82 prosent. Tilsvarende traff vi hele 95 prosent av respondentene i 
den eldste aldersgruppen. Mottakeligheten i de ulike aldersgruppene følger et annet mønster. Størst 
mottakelighet for forespørselen om intervju ved denne undersøkelsen finner vi i gruppen 40-49 år hvor 
nesten åtte av ti (78 prosent) av de vi traff lot seg intervjue. Lavest er mottakeligheten blant de eldste i 
utvalget. I denne gruppen fikk vi intervju med knappe seks av ti (62 prosent). Det er også verdt å 
merke seg at mottakelighetsraten er høy i den gruppen hvor tilgjengelighetsraten var lavest. I 
aldersgruppen under 30 år fikk vi faktisk intervju med tre av fire av de vi traff (75 prosent).   
Også når vi ser på variabelen delutvalg ser vi at de yngste i utvalget er vanskelige å komme i kontakt 
med. Suppleringsutvalget er unge som er lagt til for å dekke opp for at det nye utvalget har med seg 
personer som er fire år yngre enn det ekte panelet (14-17 år i 2003). For dette delutvalget er 
tilgjengelighetsraten kun 80 prosent, mens i alt åtte av ti (80 prosent) av de vi treffer i denne gruppen 
lot seg intervjue. Tilgjengelighetsraten for både nytt og gammelt panel er 90 prosent, mens 
mottakelighetsraten er vesentlig høyere i det nye utvalget enn i det gamle (henholdsvis 76 og 72 
prosent). 
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Tabell 7 Andel intervju, mottakelighetsrate og tilgjengelighetsrate. Telefon. Prosent 

  

 
Andel 

intervju 
Mottakelighetsrate Tilgjengelighetsrate 

Antall
  
  
I alt 66,8 74,1 90,1 3 948
   
Kjønn   
Mann 67,0 75,1 89,2 1 993
Kvinne 66,7 73,3 91,0 1 955
   
Aldersgrupper   
18-29 år 61,3 75,2 81,6 727
30-39 år 64,6 73,9 87,4 728
40-49 år 70,8 78,2 90,5 751
50-59 år 72,0 76,4 94,3 681
60-69 år 71,5 75,8 94,3 583
70+ år 59,4 62,3 95,4 478
   
Delutvalg   
Ekte panel 64,4 71,5 90,1 1 628
Nytt utvalg 68,8 75,9 90,6 2 202
Suppleringsutvalg 64,4 80,0 80,5 118
   
Stemte ved lokalvalget4  
Ja  74,0 78,6 94,2 2 423
Nei  55,5 66,4 83,6 1 525
   
Stratum   
 - 2 500 innbyggere 65,1 72,4 89,9 661
2 501 – 5 000 innbyggere 67,5 73,7 91,6 656
5 001 - 10 000 innbyggere 66,8 73,1 91,4 663
10 001 - 20 000 innbyggere 67,5 74,5 90,6 661
20 001 - 60 000 innbyggere 66,9 74,7 89,5 655
60 001 – innbyggere 67,3 76,9 87,6 652
   

 
  
En av de viktigste variablene vi kontrollerte underveis i datafangsten var om den vi intervjuet var 
krysset av i manntallslisten eller ei. For det første ser vi av tabell 7 at nesten tre av fire (74 prosent) av 
de vi intervjuet var krysset av i manntallslisten, mens bare 56 prosent av de som ikke var krysset av 
ble intervjuet. I en valgundersøkelse er det viktig å få med både de som stemte og de som ikke stemte. 
Det er derfor uheldig for representativiteten at vi ikke klarer å få tak i og intervjue like mange 
uavhengig av om de stemte eller ei. Videre ser vi at både tilgjengelighetsraten og mottakelighetsraten 
er lavere blant de som ikke er krysset av i manntallslisten enn de som er. 
 
Det er liten forskjell i svarprosent etter stratum. Det er riktignok noe større variasjon mellom strataene 
etter tilgjengelighet og mottakelighet. Lavest er tilgjengeligheten i det strata som favner de største 
kommunene (målt i antall innbyggere). Den relativt lavere tilgjengeligheten (88 prosent) motvirkes i 
stor grad av høyere mottakelighet (77 prosent) blant de som ble truffet.  

                                                      
4 Se fotnote 3. 
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I figur 4 har vi sett på tilgjengelighet og mottakelighet etter kjønn og aldersgrupper samtidig. Spesielt 
ser vi at tilgjengelighetsraten er noe høyere for kvinner enn for menn med unntak av for aldersgruppa 
18-29 år.  I denne gruppen er også mottakelighetsraten blant menn høyere enn for kvinner. I 
aldersgruppene 30-39 år og 40-49 år er mottakelighetsraten blant kvinner høyere enn blant menn, 
mens den tilsvarende raten er høyere blant menn enn for kvinner i aldersgruppen 50-59 år. I 
aldersgruppa 60-69 år er mottakelighetsraten lik for både kvinner og menn. Blant de eldste, 70 år og 
eldre, er mottakelighetsraten høyere blant menn enn for kvinner. Se vedleggstabell 1 for fordeling av 
flere demografiske kjennetegn etter hvor tilgjengelig og mottakelig IO er. 
 

Figur 4 Tilgjengelighetsrate og mottakelighetsrate etter kjønn og aldersgrupper. 
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Av de 2 639 personene som fikk tilsendt postskjema etter telefonintervjuet, er det 755 IO som ikke 
returnerte postskjemaet til oss i utfylt stand. Disse er derfor registrerte som frafall. Siden vi ikke har 
direkte kontakt med IO i en postal undersøkelse, kan vi ikke si noe om årsakene til at noen velger å 
ikke fylle ut og returnere postskjemaet til oss. Tabell 8 viser fordelingen i bruttoutvalget, utvalget etter 
telefonintervju og nettoutvalget etter den selvadministrerte delen av undersøkelsen. Hva dette betydde 
for skjevheter i utvalget er behandlet over.   

4.3 Usikkerhet og feilmarginer 

Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, 
er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at 
utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig trekking, er det mulig å beregne hvor stor utvalgsvariansen 
kan ventes å bli.  
 
Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er standardavviket til den 
observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på 
observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i 
befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke alltid, men det er mulig å anslå 
standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget. 
 
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Tabell 8 viser likevel 
tilnærmet størrelse på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser. Av 
tabell 9 går det fram at usikkerheten minker når antall observasjoner øker, og at usikkerheten øker når 
observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.  
 
Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en bestemt sannsynlighet 
inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått dersom vi hadde 
foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller 
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hvis de er konstruert på en bestemt måte: La M være den beregnede størrelsen og S være et anslag for 
standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M-2*S) og (M+2*S). 
Denne metoden vil med omtrent 95 prosents sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne 
verdien. 

Tabell 8 Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser. 

n:    \ P: 5 10 15 20 25 30 35 40 50
    

25 7,4 10,6 12,9 14,8 16,5 17,9 19,2 20,3 22,3
50 5,2 7,5 9,1 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,7

100 3,7 5,3 6,5 7,4 8,2 8,9 9,6 10,1 11,1
250 2,3 3,3 4,1 4,7 5,2 5,7 6,1 6,4 7,0
400 1,9 2,6 3,2 3,7 4,1 4,5 4,8 5,1 5,6
800 1,3 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 3,9

1000 1,2 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5
1200 1,1 1,5 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 2,9 3,2
1500 1,0 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,9
1884 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,6
2639 0,7 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2
4004 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8

    
 
 
For å illustrere hvordan en kan bruke tabell 9 for å finne konfidensintervaller kan vi ta utgangspunkt i 
antall personer som er ganske interessert i politikk generelt i den norske befolkning mellom 18 og 83 
år. Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 50 er 2,2 når antall observasjoner er 2 
639. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 50+2*2,2. Det vil si at intervallet som 
strekker seg fra 45,6 til 54,4  prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den tallstørrelsen en 
ville fått om hele befolkningen mellom 18 og 83 år hadde vært med i undersøkelsen. 
 
Ofte er det ønskelig å sammenlikne prosenttall for flere grupper. Når to usikre tall sammenliknes, vil 
usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn usikkerheten knyttet til hvert enkelt 
tall. Standardavviket til forskjeller mellom to prosenttall er lik kvadratroten av summen av kvadratene 
av standardavvikene til enkelttallene. Når en har anslag for standardavviket til slike forskjeller, kan en 
konstruere konfidensintervall for den sanne verdi på samme måte som beskrevet ovenfor. 

4.4 PC-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil 

I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er 
feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen.  
 
Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved hjelp av pc og postal oppfølging. Intervjuerne 
ringte opp respondentene, leste opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerte svarene direkte på 
maskinen. De som lot seg intervjue fikk tilsendt et postalt skjema. 
 
En fordel med PC-assistert intervjuing er at en øker mulighetene for å tilpasse spørsmålene i 
overensstemmelse med respondentens situasjon og svar på tidligere spørsmål, i forhold til det som er 
mulig ved bruk av papirskjema. Videre gir PC-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av 
svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. I 
tillegg er det bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som 
er inkonsistent i forhold til tidligere svar. For å kunne gjøre intervjuet lenger, uten å overstige den 
anbefalte intervjutiden på telefon ble deler av intervjuet gjennomført ved at intervjupersonen fylte ut et 
papirskjema og returnerte det til SSB.  
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Alle disse sidene ved PC-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som skyldes 
intervjuerens feilregistreringer, blir langt mindre enn ved bruk av papirskjema. Vi unngår registrering 
av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på enkeltspørsmål ved at mulighetene for hoppfeil 
reduseres. PC-assistert intervjuing hindrer likevel ikke alle feil. Redusert datakvalitet kan for eksempel 
være et resultat av dårlig formulerte spørsmål, eller at det er dårlig samsvar mellom spørsmål og 
svaralternativer. 
 
Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes vansker med å 
huske forhold tilbake i tiden. Det kan også skyldes misforståelser av spørsmål. Når det blir spurt om 
forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Be-
arbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt rapporteres 
ut. Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og rette dem opp. 
 
Papirskjema ble lest optisk, det vil si at hvert skjema gikk gjennom  maskinell dataregistrering. På 
denne måten var det konsistens i behandlingen av skjema. På forhånd var det etablert rutiner for 
hvordan skjema skulle leses i tvilstilfeller. 
 
Når en har rettet opp feil så langt det er mulig, er erfaringen at de statistiske resultatene i de fleste 
tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil. Virkningen av feil kan 
likevel være av betydning i noen tilfeller. Det gjelder særlig hvis feilen er systematisk, det vil si at den 
samme feilen gjøres relativt ofte. Tilfeldige feil har forventningen 0, og medfører ikke skjevhet i 
estimatene. En tenker seg at feil som ikke er systematiske trekker like mye i hver retning, og at de 
derfor har svært liten effekt.  
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5 Vekter 
Ved beregning av resultater fra denne undersøkelsen må dataene i de fleste tilfeller vektes. Det er tre 
forhold som det er aktuelt å vekte for. For det første er utvalget trukket disproporsjonalt. Små 
kommuner målt etter innbyggertall er overrepresentert, mens de store er underrepresentert. Vekt1 
retter opp dette misforholdet. 
 
For det andre bør det tas hensyn til frafall. For å korrigere for skjevheter introdusert ved forhold ved 
stratum, kjønn og aldersgrupper er det laget en vekt (Vekt2) hvor antallet i bruttoutvalget deles på 
antallet i nettoutvalget for 72 kombinasjoner av stratum, kjønn og aldersgrupper (18-29 år, 30-39 år, 
40-49 år, 50-59 år, 60-69 år og 70+ år). 
 
Spesielt for valgundersøkelser i Norge er at vi har manntallslister hvor det er registrert hvem som har 
møtt opp i stemmelokalet for å avgi stemme. I tillegg til skjevheter introdusert mht kjønn og 
aldersgrupper justerer vi også for stemt/ikke stemt. I Vekt3 er dette kombinert med korreksjon av 
skjevhet i forhold til stratum, kjønn og aldersgrupper. Vekten er laget ved at antall i bruttoutvalget 
deles på antall i nettoutvalget for 144 kombinasjoner av stratum, kjønn, aldersgrupper og stemt/ikke 
stemt. 
 
Vi vil her vekte for å korrigere for frafallsskjevhet. For hver observerte enhet i vil vi gi en vekt iw slik 
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Poststratifisering er en velkjent metode som forbedrer presisjonen i estimatet og reduserer skjevhet 
som følge av frafall.  
 
Den etterstratifiserte estimatoren er definert ved 
 


=

=
L

h
hhps yN

N
y

1

1
 

 
Hvor hN er antall populasjonsjonsenheter i stratum h, hy er gjennomsnittet av de hn  tilgjengelige 

observasjonene i stratum h. 
 
Etterstratifiseringen gir identiske korrigeringsvekter til alle elementer i samme poststratum. Vekten iw  
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5.1 Disproporsjonalt utvalgsdesign 

Utvalget til undersøkelsen er ikke selvveiende, ettersom utvalgsbrøken varierer betydelig mellom 
strata. Kommuner med få innbyggere er betydelig overrepresentert i utvalget, mens de store 
kommunene (over 60 000 innbyggere) er relativt mest underrepresentert, jf. tabell 7. 
Vektingsfaktorene framkommer i tabell 9. 

Tabell 9 Innbyggertall, utvalgsstørrelse og vektingsfaktor, etter stratum 

   
Stratum Antall innbyggere Utvalgsstørrelse Vekt1 
   
   
1 144 573 668 0,24737051 
2 279 030 668 0,47743212 
3 475 821 668 0,81414983 
4 576 815 668 0,98695483 
5 918 619 667 1,57415243 
6 1 108 277 665 1,90486354 
   
Sum 3 503 135 4 004  
   

5.2 Skjevhet som følge av frafall  

Frafall kan også føre til skjevheter. Som det går fram av kapittel 4 er det sammenheng mellom 
valgdeltakelse og  oppslutning om undersøkelsen ved at en betydelig høyere andel av dem som avga 
svar stemte ved valget enn av dem som vi ikke oppnådde svar fra. Tilsvarende mønstre har vært 
observert i en rekke tidligere undersøkelser om lokalvalg og stortingsvalg, og i beslektede 
undersøkelser som f.eks. undersøkelsen om folkeavstemningen om EU i 1994.  
 
For å korrigere for skjevheter introdusert ved forhold knyttet til strata, kjønn og aldersgrupper, er det 
laget en vekt (Vekt2) hvor antallet i bruttoutvalget deles på antallet i nettoutvalget for 72 
kombinasjoner av stratum, kjønn og aldersgrupper (18-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år og 
70 år eller eldre). 
 

kkk nNVekt /2 = , k = 1,…, 72 

 
Ved å bruke Vekt2 kan en korrigere for skjevheter introdusert ved frafall for variablene stratum, kjønn 
og aldersgrupper. 
 
I valgundersøkelsene er vi i den heldige situasjon at det finnes opplysninger for bruttoutvalget om 
hvorvidt respondenten er registrert å ha avgitt stemme. I tillegg er valgdeltakelsen kjent for hele 
populasjonen. Denne informasjonen bør benyttes til å etterstratifisere nettoutvalget slik at velgere og 
ikke-velgere gis vekt i samsvar med den kjente fordelingen for bruttoutvalg og eventuelt hele 
velgerkorpset.  
 
For å korrigere for skjevheter introdusert ved forhold knyttet til strata, kjønn, aldersgrupper og 
manntallsopplysninger (stemt/ikke-stemt), er det laget en vekt (Vekt3) hvor antallet i bruttoutvalget 
deles på antallet i nettoutvalget for 144 kombinasjoner av stratum, kjønn, aldersgrupper (18-29 år, 30-
39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år og 70 år eller eldre) og stemt/ikke stemt. 
 

ppp nNVekt /3 = , p = 1,…, 144 
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Ved å bruke Vekt3 kan en korrigere for skjevheter introdusert ved frafall for variablene stratum, kjønn, 
aldersgrupper og stemt/ikke stemt. 
 
På datafilen ligger det også noen ferdige vekter hvor utvalgsvekter og frafallsvekter er slått sammen.  
 
SamleVekt 1 = Vekt1 x Vekt2  
SamleVekt 2 = Vekt1 x Vekt3 
 
Vekter for postskjemaene er laget etter samme prinsipp som for vektene for telefonintervjuet med 
utgangspunkt i andelen som besvarte undersøkelsen i de ulike modiene (henholdsvis 2 639 (telefon) og 
1 884 (post)).  

5.3 Hvilken vektingsvariabel skal man bruke? 

De samme generelle betraktningene angående bruk av en uvektet versus vektet datafil gjelder for 2007 
som for tidligere undersøkelser5. I likhet med 2003 har datainnsamlingen for undersøkelsen bestått av 
to ledd – både telefonintervju og et selvadministrert postalt skjema. Det er derfor også i dette tilfelle 
viktig å velge vektingsvariabler med utgangspunkt i hvilket opphav variablene som inngår i analysen 
har.  
 
For analyser basert kun på variabler hentet fra telefonintervjuet vil det som regel være mest aktuelt å 
bruke SamleVekt1. For analyser som derimot inkluderer variabler fra det selvadministrerte 
postalskjemaet vil det som regel være mest aktuelt å bruke SamlePoVekt1. 
 
Vekt1 justerer bare for ulik trekkesannsynlighet i ulike strata, dvs at innbyggerne i små kommuner er 
overrepresentert (disproporsjonalt stratifisert utvalg). 
 
Vekt2 justerer for skjevheter i frafall i telefonintervju, ut fra kjønn, aldersgrupper (18-29 år, 30-39 år, 
40-49 år 50-59 år, 60-69 år og 70 år eller eldre) og stratum (kommunestørrelse). Justerer ikke for 
overrepresentasjon av små kommuner, og vil derfor for de aller fleste problemstillinger ikke være 
egnet.  
 
Vekt3 tilsvarer Vekt2, men justerer i tillegg for manntallskontrollert valgdeltakelse. Justerer ikke for 
overrepresentasjon av små kommuner, og vil derfor for de fleste problemstillinger ikke være egnet.  
 
SamleVekt1 kombinerer Vekt1 og Vekt2, og fanger dermed opp både ulik trekkesannsynlighet og 
skjevheter i frafall i telefonintervju. Den brukes i analyser av data fra telefonintervjuet, mens 
SamlPoVekt1 er en tilsvarende vekt for variabler fra postskjema.  
 
SamleVekt2 kombinerer Vekt1 og Vekt3. Forskjellen fra SamleVekt1 er at SamleVekt2 også justerer 
for manntallskontrollert valgdeltakelse, slik at valgdeltakelse i utvalget som helhet blir lik den faktiske 
valgdeltakelsen. 
 
PoVekt2 tilsvarer Vekt2, men justerer for frafall i postskjema i stedet for telefonintervju. Justerer ikke 
for overrepresentasjon av små kommuner, og vil derfor for de fleste problemstillinger ikke være egnet.  
 
PoVekt3 tilsvarer Vekt3, men justerer for frafall i postskjema i stedet for telefonintervju. Justerer ikke 
for overrepresentasjon av små kommuner, og vil derfor for de fleste problemstillinger ikke være egnet.  
 

                                                      
5 Frafallsvektene har forskjellige navn for ulike årganger av undersøkelsen. 
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SamlPoVekt1 kombinerer Vekt1 og PoVekt2, og fanger dermed opp både ulik trekkesannsynlighet og 
skjevheter i frafall i postskjema. Denne vekten tilsvarer SamleVekt1, men brukes altså i analyser av 
variabler fra postskjemaet.  
 
SamlPoVekt2 kombinerer Vekt1 og PoVekt3. SamlPoVekt2 tilsvarer altså SamleVekt2, og justerer 
(ut over det som SamlPoVekt1 fanger opp) for manntallskontrollert valgdeltakelse, men med 
utgangspunkt i frafall i postskjema.  
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Vedleggstabell 1. Mottakelighetsrate og tilgjengelighetsrate for utvalgte kjennemerker. Prosent 

 Mottakelighetsrate Tilgjengelighetsrate
   
I alt 76,7 90,1
    
Tettstedskode   
Spredtbygd 76,0 90,6
Tettbygd 77,1 89,9
Uoppgitt 81,8 86,4
    
Utdanning   
Grunnskole 65,5 89,8
Videregåendeskole 76,3 89,8
Høgskole eller universitet 88,0 91,7
Uoppgitt 66,7 84,1
    
Sivilstand   
Ugift 77,7 82,5
Gift 76,5 95,8
Enke(mann) 65,8 95,4
Skilt 81,0 88,0
Separert 74,3 85,7
Registrert partner : :
    
Landsdel   
Akershus og Oslo 82,7 89,8
Hedmark og Oppland 75,1 91,9
Østlandet ellers 74,1 89,9
Agder og Rogaland 73,5 92,3
Vestlandet 76,5 89,4
Trøndelag 79,9 89,3
Nord-Norge 76,4 88,8
    
Landbakgrunn   
Norge 76,6 90,3
EU/EØS, USA, Canada, Australia 
og New Zealand 80,7 89,9
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania med unntak av Australia 
og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS  73,1 84,8
    
Telefonnummerkilde   
Telefinn 76,8 93,4
DM 75,4 83,9
Telefonbrev 92,6 96,3
Manuell sporing 57,3 91,5
Ingen nummer 0,0 0,0
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Oslo, september.2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse i forbindelse med årets lokalvalg på 
oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Spørsmålene dreier seg om lokaldemokratiet, 
politiske valg og dine erfaringer med bruk av kommunale tjenester. Opplysningene vi samler inn skal 
brukes til forskning om disse temaene.  
 
Du er én av 4 000 som er trukket ut fra folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en 
annen. For å kunne følge utviklingen over tid, er halvparten av utvalget trukket blant dem som var 
med i utvalget til Lokalvalgsundersøkelsen i 2003. Alle som deltar er med i trekningen av et 
gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Det er 
frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. 
Men for at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er det viktig at alle som er trukket ut blir med.  
 
Alle som arbeider i SSB og ISF har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter 
statistikkloven og personopplysningslovens regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud 
godkjent av Datatilsynet. For å gjøre intervjuet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi 
samler inn, vil vi hente inn opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall og 
opplysninger om utdanning fra SSB sitt utdanningsregister. For de som deltok i undersøkelsen i 2003, 
kobler vi også på opplysninger fra den gangen. Personopplysninger som navn, adresser og 
personnummer benyttes kun internt i SSB, og vil aldri bli kjent utenfor SSB. Innen utgangen av 2011 
vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet. ISF og andre forskere vil bare få tilgang til data 
der navn, adresser og personnummer er fjernet. 
  
I den vedlagte brosjyren finner du flere opplysninger om undersøkelsen. Ønsker du mer informasjon 
kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til lokaldemokrati@ssb.no. 
Spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs personvernombud, telefon 21 09 00 00 
eller e-post personvernombud@ssb.no.  
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                      

Øystein Olsen        
adm. direktør       Anne Sundvoll   
        seksjonssjef 
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Oslo, september.2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokaldemokratiundersøkinga 2007 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører no ei undersøking om lokalvalet i år på oppdrag frå Institutt 
for samfunnsforsking (ISF). Spørsmåla dreier seg om lokaldemokratiet, politiske val og dine 
erfaringar med bruk av kommunale tenester. Opplysningane vi samlar inn skal brukast til forsking om 
desse tema. 
 
Du er ein av 4 000 personar som er trekt frå folkeregisteret til å vere med, og vi kan ikkje bytta deg 
med nokon annan. Alle som tar del i undersøkinga er med i trekkinga av et gåvekort til ein verdi 
av kr 10 000 og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000. Det er frivillig å vera med, og du kan når 
som helst trekkje deg frå undersøkinga og krevje at opplysingane vert sletta. Samstundes er det viktig 
at så mange som mogleg svarar slik at resultata vert pålitelege.  
 
Alle som arbeider i SSB og ISF har teieplikt. Undersøkinga vert gjennomført etter lovpålagde reglar, 
og SSB har nemnd eit eige personvernombod godkjend av Datatilsynet. For å gjere skjemaet kortare 
og for å få betre utbytte av informasjonen vi samlar inn, vil vi hente inn opplysningar om valdeltaking 
frå kommunane sine manntal og opplysningar om utdanning frå SSB sitt utdanningsregister. For dei 
som var med i undersøkinga i 2003, koplar vi òg på opplysningar frå den gongen. Personopplysningar 
som namn, adresser og personnummer nyttas bere internt i SSB, og vil aldri bli kjent utanfor SSB. 
Innan utgangen av 2011 vil vi slette namn og adresser. ISF og andre forskarar vil bere få tilgang til 
data der namn, adresser og personnummer er fjerna. 
 
I den vedlagte brosjyren finn du fleire opplysingar om undersøkinga. Treng du meir informasjon, kan 
du ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til lokaldemokrati@ssb.no. Ein kan òg 
spørje SSB sitt personvernombod om personvern på tlf. 21 09 00 00 eller e-post: 
personvernombud@ssb.no. 
 
På førehand takk! 
 
Med vennleg helsing 
 

                                      

Øystein Olsen        
adm. direktør       Anne Sundvoll   
        seksjonssjef 
 
 



Vedlegg B 

T

 
 
 
 
 
 
Oslo, september.2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse i forbindelse med årets lokalvalg på 
oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Spørsmålene dreier seg om lokaldemokratiet, 
politiske valg og dine erfaringer med bruk av kommunale tjenester. Opplysningene vi samler inn skal 
brukes til forskning om disse temaene.  
 
Du er én av 4 000 som er trukket ut fra Folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en 
annen. Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem 
gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra 
undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. Men for at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, 
er det viktig at alle som er trukket ut blir med.  
 
Alle som arbeider i SSB og ISF har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter 
statistikkloven og personopplysningslovens regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud 
godkjent av Datatilsynet. For å gjøre skjemaet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi 
samler inn, vil vi hente inn opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall og 
opplysninger om utdanning fra SSB sitt utdanningsregister. Personopplysninger som navn, adresser 
og personnummer benyttes kun internt i SSB, og vil aldri bli kjent utenfor SSB. Innen utgangen av 
juni 2008 vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet og erstatte fødselsnummeret med et 
kodenummer. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi å kontakte deg igjen ved neste 
lokalvalg. Vi oppbevarer derfor fødselsnummeret ditt, men helt atskilt fra svarene du har gitt. Innen 
utgangen av 2011 vil vi også slette fødselsnummer og kodenummer. ISF og andre forskere vil bare få 
tilgang til data der navn, adresser og personnummer er fjernet. 
  
I den vedlagte brosjyren finner du flere opplysninger om undersøkelsen. Ønsker du mer informasjon 
kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til lokaldemokrati@ssb.no. 
Spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs personvernombud, telefon 21 09 00 00 
eller e-post personvernombud@ssb.no.  
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                      

Øystein Olsen        
adm. direktør       Anne Sundvoll   
        seksjonssjef 
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Oslo, september.2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokaldemokratiundersøkinga 2007 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører no ei undersøking om lokalvalet i år på oppdrag frå Institutt 
for samfunnsforsking (ISF). Spørsmåla dreier seg om lokaldemokratiet, politiske val og dine 
erfaringar med bruk av kommunale tenester. Opplysningane vi samlar inn skal brukast til forsking om 
desse tema. 
 
Du er ein av 4 000 personar som er trekt frå folkeregisteret til å vere med, og vi kan ikkje bytta deg 
med nokon annan. Alle som tar del i undersøkinga er med i trekkinga av et gåvekort til ein verdi av kr 
10 000 og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000. Det er frivillig å vera med, og du kan når som helst 
trekkje deg frå undersøkinga og krevje at opplysingane vert sletta. Samstundes er det viktig at så 
mange som mogleg svarar slik at resultata vert pålitelege.  
 
Alle som arbeider i SSB og ISF har teieplikt. Undersøkinga vert gjennomført etter lovpålagde reglar, 
og SSB har nemnd eit eige personvernombod godkjend av Datatilsynet. For å gjere skjemaet kortare 
og for å få betre utbytte av informasjonen vi samlar inn, vil vi hente inn opplysningar om valdeltaking 
frå kommunane sine manntal og opplysningar om utdanning frå SSB sitt utdanningsregister. 
Personopplysningar som namn, adresser og personnummer nyttas bere internt i SSB, og vil aldri bli 
kjent utanfor SSB. Innan utgangen av juni 2008 vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet 
og byte fødenummeret ditt med eit kodenummer. For å fylgje utviklinga over tid ønskjer vi å kontakte 
deg igjen ved neste lokalval. Vi tek difor vare på fødenummeret ditt, men helt skilt ifrå svara du har 
gitt. Innan utgangen av 2011 vil vi og slette fødselsnummer og kodenummer. ISF og andre forskarar 
vil bere få tilgang til data der namn, adresser og personnummer er fjerna. 
 
I den vedlagte brosjyren finn du fleire opplysingar om undersøkinga. Treng du meir informasjon, kan 
du ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til lokaldemokrati@ssb.no. Ein kan òg 
spørje SSB sitt personvernombod om personvern på tlf. 21 09 00 00 eller e-post: 
personvernombud@ssb.no. 
 
På førehand takk! 
 
Med vennleg helsing 
 

                                      

Øystein Olsen        
adm. direktør       Anne Sundvoll   
        seksjonssjef 
 



Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Dersom du ønsker flere opplysninger om undersøkelsen eller
om hva resultatene skal brukes til, kan du ringe oss gratis på
800 83 028. Intervjueren som tar kontakt med deg, kan også
svare på mange spørsmål.

Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå er Norges sentrale organ for utarbeiding
og spredning av statistikk. Gjennom innsamling og formidling
av statistikk og analyser, bidrar Statistisk sentralbyrå til at of-
fentlig planlegging, samfunnsstyring og forskning er basert på
et best mulig faktagrunnlag. Vi gjennomfører faste intervju-
undersøkelser om levekår, forbruk, arbeidskraft og tidsbruk.

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for intervjuundersøkelser
Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo

Web: www.ssb.no
Telefon: 21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning ble grunnlagt i 1950 og er et
ledende forskningsmiljø innenfor samfunnsvitenskapene.
Valgforskning i Norge startet ved dette instituttet på 1950-
tallet, og har siden da hatt sin hovedbase her. Prosjektleder for
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 er forsker Jo Saglie.

Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo

Web: www.samfunnsforskning.no
Telefon: 23 08 61 00
Telefaks: 23 08 61 01

Kartet  viser hvilke
partier som har hatt
fylkesordførere etter
lokalvalg i 2003.

Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Høyre

Lokaldemokrati-
undersøkelsen
2007
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Vær med på å gi et korrekt bilde av velgervandringer,
politisk deltakelse og syn på kommunalt styre og stell.

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 er den fjerde i rekken som
arrangeres ved lokalvalgene. Målet er å gi økt kunnskap om
folks deltakelse i lokalpolitikken, meninger om lokaldemokrati-
et og erfaringer med kommunenes tjenesteyting. Disse under-
søkelsene har tegnet et bilde av utviklingen fra 1995 til 2003.
Med din hjelp kan vi føre dette bildet videre fram til 2007.
Vi kontakter deg like etter årets lokalvalg for å høre om dine
synspunkter og erfaringer.

Undersøkelsen har paralleller i mange land. Dermed blir det mulig
å sammenligne forhold i Norge med tilstander i andre land.

Den kunnskap vi til nå har samlet, takket være at de spurte har
vært villige til å delta, har gitt oss ny innsikt. For eksempel sies
det ofte at politisk deltakelse avtar. Det stemmer når det gjel-
der valgdeltakelse. Men som figuren viser, har en rekke former
for deltakelse økt fra 1995 til 2003.

Slik gjennomføres undersøkelsen
Statistisk sentralbyrå gjennomfører undersøkelsen på oppdrag
fra Institutt for samfunnsforskning. Til undersøkelsen blir det
trukket et utvalg på 4000 personer med stemmerett. Halvpar-
ten av utvalget var også med i en tilsvarende undersøkelse i
2003. Takk til dere som var med sist! Vi ønsker at dere blir
med også denne gangen, slik at vi for eksempel kan se om
bestemte grupper i befolkningen har endret  oppfatninger om
lokaldemokratiet.

Statistisk sentralbyrå har et eget intervjukorps med lang erfaring
med slike undersøkelser. Intervjuerne vil ta kontakt med alle som
skal være med i undersøkelsen via telefon. Undersøkelsen er todelt.

• Først gjennomføres et telefonintervju på omlag
20 minutter.

• Deretter får du tilsendt et spørreskjema som du skal
fylle ut selv.

Alle som deltar i telefonintervjuet og besvarer og returnerer
spørreskjemaet er med i trekningen av et gavekort til en verdi
av 10 000 kroner og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner.

Sørg for at du teller med
Vi kan ikke intervjue alle. Det er derfor vi trekker et utvalg som
danner et bilde av den voksne befolkningen i Norge. Hver
enkelt i utvalget representerer en større gruppe mennesker.
For at alle grupper skal telle med, er det derfor viktig at du
som er trukket ut deltar. Vi trenger svar fra personer i alle aldre
og fra alle kanter av landet. Vi kan ikke erstatte deg med en
annen person.

Det er viktig å få svar fra alle, uansett interesse for politikk. Der-
som de som har liten interesse for politikk eller sitter hjemme
ved valget ikke deltar i undersøkelsen, vil resultatene gi et skjevt
bilde av hvordan det faktisk er i den norske befolkningen.

Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer, får vi
mindre sikre opplysninger om hvordan de yngre ser på politiske
spørsmål. Av erfaring vet vi også at folk som har det vanskelig
deltar i mindre grad enn andre. Det betyr at statistikken i noen
tilfeller gir et for positivt bilde av befolkningens syn på politikk.

Slik ivaretar Statistisk sentralbyrå
personvernet
Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler og
Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud god-
kjent av Datatilsynet. Alle som arbeider for Statistisk sentral-
byrå og Institutt for samfunnsforskning har taushetsplikt.
Institutt for samfunnsforskning og andre forskere i Norge og
internasjonalt får kun tilgang til opplysninger der navn, adres-
ser og personnummer er fjernet. Slik blir den enkeltes person-
vern ivaretatt. Har du spørsmål om personvern kan du sende
en e-post til personvernombudet@ssb.no eller ringe
tlf 21 09 00 00.
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1. Orientering om undersøkelsen 

1.1 Oppdragsgivere  

Lokaldemokratisundersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Institutt for samfunnsforskning (ISF), og 
finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektleder på ISF er forsker II Jo Saglie. 

1.2 Bakgrunn og formål 

Lokaldemokratisundersøkelsen 2007 gjennomføres i forbindelse med lokalvalgene høsten 2007. Målet 
er å få økt kunnskap om folks deltakelse i lokalpolitikken, meninger om lokaldemokratiet og 
befolkningens erfaringer med det kommunale tjenestetilbudet. På denne måten fanger vi opp nye 
utviklingstrekk, men vi tar også vare på kontinuiteten gjennom sammenligning over tid og over 
landegrenser: undersøkelsen er utviklet i samarbeid med tilsvarende undersøkelser i mange andre land, 
slik at det blir mulig å sammenligne hvordan demokratiet fungerer i ulike deler av verden, og 
undersøkelsen er gjennomført ved alle lokalvalg siden 1995, noe som muliggjør sammenligning med 
resultatene fra denne undersøkelsen med resultater fra tidligere Lokaldemokratisundersøkelser. 

1.3 Tidligere undersøkelser? 

Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 1995, 1999 og 2003. Resultatene fra disse undersøkelsene 
er blitt presentert i rapporter og bøker. For eksempel: 
• Bjørklund, Tor (1999), Et Lokaldemokrati i perspektiv. Valget i 1995 i lys av sosiale og politiske 

endringer.  
• Bjørklund, Tor og Saglie, Jo (2000), Lokalvalget i 1999. Rekordlav og rekordhøy deltakelse. 
• Aardal, Bernt (Red., 2002), Valgdeltakelse og lokaldemokrati. 
• Bjørklund, Tor og Saglie, Jo (2005), Lokalvalg og lokalt folkestyre. 

2. Målsetninger og motivering 

2.1 Målsetning 

Vi har satt følgende målsetninger for undersøkelsen. 
Totalt: 
• Svarprosent: 70 % 
• Antall intervju: 2 700 gjennomførte intervju totalt og 2 000 intervju i løpet av de tre første ukene. 
 
Per økt: 
• Antall intervju: 6-8 intervju per økt, 
Resultatene kan selvfølgelig svinge, men du bør ligge på dette nivået de fleste øktene. 
 
I tillegg ønsker vi en jevn fordeling på følgende kjennetegn: 
• De som deltok i undersøkelsen i 2003 
• IO med liten interesse for politikk og som kanskje ikke har stemt 
• Eldre, særlig kvinner 
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2.2 Motivering 

I denne undersøkelsen er det spesielt viktig å få med følgende grupper: 
• De som deltok i undersøkelsen i 2003 
• IO med liten interesse for politikk og som kanskje ikke har stemt 
• Eldre, særlig kvinner 
 
Her er noen argumenter du kan bruke for å få med disse viktige respondentene:  
• Legg vekt på at undersøkelsen passer for alle og at IO nå kan få anledning til å uttrykke hvorfor 

han/hun ikke finner politikk interessant. De som ikke er interesserte er like viktige og deres 
meninger skal tillegges like stor vekt som de som er interesserte. 

• Presiser at dette ikke er en kunnskapstest, men at IO nå kan få si hva han/hun er mest opptatt av, 
helt uavhengig av andre. 

• Legg vekt på at IO er en av kun 4 000 som får anledning til å uttale seg. Dette medfører at IOs 
mening tillegges stor vekt.  

• Vi kan ikke erstatte IO med en annen. Dersom mange ikke svarer vil resultatene bli mindre 
pålitelige, spesielt for den gruppen som IO tilhører (eldre, unge, kvinner, personer som ikke er 
interessert i politikk etc.) Dersom mange eldre, ev. unge, ikke deltar risikerer de at eldres og unges 
syn på mange saker ikke kommer frem, og at de kanskje tillegges mindre vekt i politikken. 

• Trekk frem muligheten for å vinne et gavekort på 10 000,- som kan brukes nesten over alt. Vær 
varsom, gjør en vurdering av IO først.  

 
Foreslå gjerne: ”La oss begynne så kan vi se hvordan det går!”. 

3. Gjennomføring av undersøkelsen 

3.1 Utvalg 

Utvalget til undersøkelsen består av 4 004 stemmeberettigede personer i alderen 18-83 år. Følgende 
grupper har stemmerett ved lokalvalgene i Norge: 
• Norske borgere som fyller 18 år seinest 31. desember i valgåret. Det betyr at vi også skal intervjue 

IO som enda ikke har fylt 18 år. 
• Utenlandske statsborgere som har bodd i Norge i minst tre år (pr 30. juni valgåret). 
• Personer som er statsborger i et annet nordisk land og er bosatt i Norge (pr 30. juni valgåret). 
 
Se mer om hvor man har stemmerett i avsnitt 4.3.1. 
 
Omtrent halvparten av utvalget var også trukket ut til Lokalvalgsundersøkelsen i 2003. Dette panelet 
består både av personer som ble intervjuet og personer som var frafall i 2003. Panelet er supplert med 
IO i alderen 18-21 år, dvs. de som har fått stemmerett siden forrige kommunevalg. Resten av utvalget 
er trukket ut for første gang i år (tverrsnittet). 

3.2. Innsamlingsmetode 

Kommune- og fylkestingsvalget fant sted mandag 10. september (i noen kommuner også 9. 
september), og intervjuingen starter dagen etter valget (se pkt. 2.5). 
 
Undersøkelsen er todelt: 
• Telefonintervju, 20 minutter 
• Postalt spørreskjema, 16 sider 
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Alle som blir intervjuet og sender inn skjema er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 
kroner og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Det er kun personer som deltar på hele 
undersøkelsen – telefonintervju og returnert skjema – som deltar i gavetrekningen. 

3.3 Innsamlingsperiode og intervjutid 

Perioden for datainnsamling er fra 11. september til 10. november 2007. Det er viktig at intervjuingen 
finner sted så nærme valget som mulig. Det er derfor planlagt intensiv jobbing med undersøkelsen de 
fire første ukene av datafangstperioden. 
 
Intervjutiden er i gjennomsnitt 20 minutter.  

3.4 IO-brev  

Brevene sendes denne gangen ut kun én dag før oppstart. Dette for å unngå at IO som ikke hadde tenkt 
å stemme vil gjøre det likevel når de får et brev om at de er trukket ut til undersøkelsen.  
 
Dette innebærer imidlertid at dere kan oppleve at enkelte ikke har mottatt IO-brevet når dere begynner 
å intervjue den 11. september.  I så fall kan du informere IO muntlig eller lage en avtale om å ringe 
tilbake. 
 
I forsendelsen til IO er det også lagt ved en brosjyre med mer informasjon om undersøkelsen, og hva 
den skal brukes til. 

3.5 Valgordningen: begreper mm. 

3.5.1 Stemmerett 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert 
bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt 
registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Se avsnitt 2.1 for oversikt over 
hvem som står oppført i manntallet. 

3.5.2 Direkte valg til ordfører 
Forsøk med direkte valg av ordfører ble gjennomført i utvalgte forsøkskommuner ved 
kommunestyrevalgene i 1999 og 2003. Det skal gjennomføres en tredje runde med forsøk med direkte 
valg av ordfører ved kommunestyrevalget i 2007. Forsøket innebærer at det gjøres avvik fra 
kommunelovens ordning om at ordfører velges indirekte av kommunestyrets medlemmer. Direkte valg 
innebærer at velgerne selv får anledning til å velge ordfører. Det betyr at velgerne i disse kommunene 
avgir en egen stemme på sin ordførerkandidat i tillegg til stemme på kommunestyre og fylkestinget. IO 
i disse kommunene får egne spørsmål om dette. 

3.5.3 Fylkestingsvalget og valget til bydelsutvalget 

IO bosatt i andre fylker enn Oslo får spørsmål om Fylkestingsvalget. IO bosatt i Oslo får egne 
spørsmål om valget til bydelsutvalget.  

Direkte valg til alle bydelsutvalg er en ny ordning i år. Rent praktisk betyr dette at innbyggerne i Oslo 
kan leverer to stemmesedler: en for kommunevalget (bystyret) og en for bydelsutvalget. Ved de tre 
siste kommunestyrevalgene har det som en forsøksordning vært direkte valg til fire bydelsutvalg. I 
2003 var det direkte valg til bydelsutvalg i bydelene Sagene, Stovner, Vestre Aker og Østensjø. 
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Bydelsutvalget velges for fire år av gangen.  

3.5.4 Endring av stemmeseddelen 
Velgerne kan gi en ekstra stemme, personstemme, til så mange av kandidatene som de ønsker. Dette 
ble tidligere kalt kumulering.  
 
Velgerne kan også føre opp navn på sin liste fra andre partiers lister. Dette omtales gjerne som 
”slengere”.  
 
I år er det ikke mulig å stryke kandidater på listen.  
 
Det er også mulig å stemme blankt. Da teller stemmen kun med i forhold til beregninger av 
valgframmøte.  

3.5.5 Lister 
 
• Med felleslister menes at noen av de landsdekkende partiene går sammen i et listesamarbeid. Det 

kan f.eks. være at partiene Høyre og KrF går sammen om en borgerlig fellesliste. 
• Med andre lister tenker vi på ulike typer bygdelister og på småpartier, landsdekkende eller lokale. 

Under spesifisering av slike felleslister eller andre lister, skal navnet på lista eller partiet noteres 
nøyaktig slik IO svarer.  
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4. Veiledning til intervjuarbeidet 

4.1 Informasjon om IO i skjermbildet 

På IO-listen finner dere opplysninger om IO er panel-IO eller ikke.  I feltet delutvalg er det ekte 
panelet merket med EP, det uekte panelet (suppleringsutvalget) merket med UP og det nye utvalget er 
merket med NU. 

4.2 Frafall og avgang 

Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer: 
 
Vær oppmerksom på at personer bosatt i institusjon har stemmerett og skal ikke registreres som 
avgang. 
 
Frafall (alternativ 3 i Innled):  Avgang (alternativ 4 i Innled): 
11 - IO har ikke tid nå  91 - IO død 
12 - IO ønsker ikke å delta  92 - Bosatt i utlandet minst 6 mnd. 
13 - IO deltar ikke av prinsipp  
14 - Andre nekter for IO 
    Overføring (alternativ 2 i Innled): 
21 - Kortvarig sykdom  80 - IO flyttet til annet område 
22 - Langvarig sykdom  81 - Kjenner IO 
23 - Sykdom / dødsfall i IOs familie, 82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, 
       annen uforutsett hendelse         sykdom e.l. 
24 - Språkproblemer 
 
31 - Midlertidig fravær pga. 
       skolegang/arbeid 
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l. 
33 - Finner ikke adressen/boligen 
34 - Ikke telefon / for kostbart, for  
        langt å reise 
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker 
       (spesifiser) 
 
41 - Andre frafallsgrunner 
 
Både IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder, og permanent 
utflyttede skal registreres som avgang med kode 92. 



 7

4.3 Innledningsteksten 

Innledningsvis skal dere lese opp følgende tekst for IO: 
"Mitt navn er xx, jeg ringer fra Statistisk sentralbyrå. Er det mulig å få snakke med xx? Vi har sendt 
deg et brev om at vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med Lokaldemokratisundersøkelsen 2007. Har 
du mottatt og lest det?  Passer det at vi tar det nå?  
 
Dersom IO mener hun/han ikke har fått IO-brevet, skal dere orientere om innholdet, ev sende et nytt 
brev og ta kontakt senere dersom det er nødvendig for å få til en avtale med IO. 

4.4 Generelt om skjema 

Vær forsiktig med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter" hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Det er viktig å prøve å få IO til å gi et annet svar, men uten å presse i noen retning. 
Noen ganger kan IO trenge litt tid for å komme frem til svaret, og da er det viktig å være litt tålmodig. 
Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast - "F8" for "vet 
ikke" og "F9" for "nekting", eller spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.   
Og så følger instruksene til de enkelte spørsmålene. Her skal spørsmål som trenger ytterligere 
presisering og instruks beskrives. 

4.4.1 Spesielle IO 

IO som har flyttet 
Siden IO skal få et postalt skjema etter intervjuet skal dere stille IO spørsmål om den adressen vi har 
registrert stemmer.  Hvis IO oppgir at han/hun har endret adresse skal dette oppdateres ved å skrive inn 
ny adresse i skjermbildet dere kommer til etter at dere har avsluttet intervjuet. 
 
Utenlandske statsborgere 
Utenlandske statsborgere som har bodd i Norge i minst tre år har stemmerett ved kommune- og 
fylkestingsvalg. De har ikke stemmerett ved nasjonale valg, og vil derfor ikke få spørsmålene som 
dreier seg om stortingsvalg og EU-avstemning.  
 
Usikkerhet rundt hvilken kommune man skal svare for 
Hvis det oppstår uklarhet i forhold til hvilken kommune IO skal svare for, er det viktig å presisere at 
IO svarer for den kommunen hvor de hadde stemmerett. Det vil si den kommunen hvor de var 
folkeregistrert 30. juni i år og som de mottok stemmekort fra.  

4.4.2 Spørsmål i skjema 

 Spørsmål 8 og 16 
Med felleslister menes at noen av de landsdekkende partiene går sammen i et listesamarbeid. Det kan 
f.eks. være at partiene Høyre og KrF går sammen om en borgerlig fellesliste. 
Med andre lister tenker vi på ulike typer bygdelister og på småpartier, landsdekkende eller lokale. 
Under spesifisering av slike felleslister eller andre lister, skal navnet på lista eller partiet noteres 
akkurat slik IO svarer. 
 
Spørsmål 14 
Hvis respondenten nevner flere saker som de viktigste, be ham velge en. 
 
Spørsmål 22 
Hvis personen ikke hadde stemmerett på dette tidspunktet, blir riktig svar "Nei" i dette spørsmålet. 
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Spørsmål 43 og 47 
Deler av disse spørsmålene stilles som et "split half" spørsmål.  Det betyr at spørsmålene kun går til 
halve utvalget.  
 
Spørsmål 44 
Definisjonen av din nære familie avhenger av hva IO selv legger i det, men de bør ha sikker kjennskap 
til familiemedlemmets bruk av de ulike tjenestene. 
 
Spørsmål 49 og 50 
Hvis det stilles spørsmål skal det presiseres at med innvandrere mener vi i denne sammenheng ikke-
vestlige innvandrere. 
 
Hvis IO ønsker en definisjon av ikke-vestlige innvandrere, kan du si at vi ikke tenker på personer fra 
Danmark og Sverige og lignende. Vi ønsker med andre ord at IO skal definere det ut i fra seg selv. 
 
Spørsmål 53 Utdanning 
Hvis IO har problemer med å benytte de gitte svarkategoriene for utdanning bruk bindersfunksjonen 
og skriv inn hva IO oppgir som høyeste utdanning.   
 
På siste side i instruksen følger en detaljert beskrivelse av hvilken utdanning som skal plasseres på 
hvert enkelt nivå i svaralternativene, denne kan være til hjelp. 
 
Spørsmål 57 Yrke 
Hvis IO skulle ha mer enn ett yrke i bedriften, fører dere opp hovedyrket. 
 
Dersom du ikke kan finne kode, er det viktig at du beskriver IOs arbeidsoppgaver så godt som mulig. 
 
 
 
 

Lykke til med intervjuingen! 
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Til IO som var trukket ut i 2003: 
 
 
Oslo, september.2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse i forbindelse med årets lokalvalg på 
oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Spørsmålene dreier seg om lokaldemokratiet, 
politiske valg og dine erfaringer med bruk av kommunale tjenester. Opplysningene vi samler inn skal 
brukes til forskning om disse temaene.  
 
Du er én av 4 000 som er trukket ut fra folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en 
annen. For å kunne følge utviklingen over tid, er halvparten av utvalget trukket blant dem som var med 
i utvalget til Lokalvalgsundersøkelsen i 2003. Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til 
en verdi av 10 000 kroner og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Det er frivillig å delta, og 
du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. Men for at vi skal få 
så pålitelige resultater som mulig, er det viktig at alle som er trukket ut blir med.  
 
Alle som arbeider i SSB og ISF har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter statistikkloven 
og personopplysningslovens regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av 
Datatilsynet. For å gjøre intervjuet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, vil 
vi hente inn opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall og opplysninger om utdanning 
fra SSB sitt utdanningsregister. For de som deltok i undersøkelsen i 2003, kobler vi også på 
opplysninger fra den gangen. Personopplysninger som navn, adresser og personnummer benyttes kun 
internt i SSB, og vil aldri bli kjent utenfor SSB. Innen utgangen av 2011 vil vi fjerne alle navn og 
adresser fra datamaterialet. ISF og andre forskere vil bare få tilgang til data der navn, adresser og 
personnummer er fjernet. 
  
I den vedlagte brosjyren finner du flere opplysninger om undersøkelsen. Ønsker du mer informasjon 
kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til lokaldemokrati@ssb.no. 
Spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs personvernombud, telefon 21 09 00 00 eller 
e-post personvernombud@ssb.no.  
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                      

Øystein Olsen         
adm. direktør        Anne Sundvoll  
         seksjonssjef 
 
 
 
 
 
Til IO som er trukket ut  for første gang i 2007: 
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Oslo, september.2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 

 
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse i forbindelse med årets lokalvalg på 
oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Spørsmålene dreier seg om lokaldemokratiet, 
politiske valg og dine erfaringer med bruk av kommunale tjenester. Opplysningene vi samler inn skal 
brukes til forskning om disse temaene.  
 
Du er én av 4 000 som er trukket ut fra Folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en 
annen. Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem 
gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra 
undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. Men for at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, 
er det viktig at alle som er trukket ut blir med.  
 
Alle som arbeider i SSB og ISF har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter statistikkloven 
og personopplysningslovens regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av 
Datatilsynet. For å gjøre skjemaet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, vil 
vi hente inn opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall og opplysninger om utdanning 
fra SSB sitt utdanningsregister. Personopplysninger som navn, adresser og personnummer benyttes 
kun internt i SSB, og vil aldri bli kjent utenfor SSB. Innen utgangen av juni 2008 vil vi fjerne alle navn 
og adresser fra datamaterialet og erstatte fødselsnummeret med et kodenummer. For å kunne følge 
utviklingen over tid ønsker vi å kontakte deg igjen ved neste lokalvalg. Vi oppbevarer derfor 
fødselsnummeret ditt, men helt atskilt fra svarene du har gitt. Innen utgangen av 2011 vil vi også slette 
fødselsnummer og kodenummer. ISF og andre forskere vil bare få tilgang til data der navn, adresser og 
personnummer er fjernet. 
  
I den vedlagte brosjyren finner du flere opplysninger om undersøkelsen. Ønsker du mer informasjon 
kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til lokaldemokrati@ssb.no. 
Spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs personvernombud, telefon 21 09 00 00 eller 
e-post personvernombud@ssb.no.  
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                      

Øystein Olsen        
adm. direktør       Anne Sundvoll   
        seksjonssjef 
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NIVÅ OMFATTER  OMFATTER IKKE 
0 Ingen utdanning 
og 
 førskoleutdannin
g 

• Utdanning før obligatorisk utdanning •  

1 Barneskole-
 utdanning 

• Obligatorisk utdanning fra 1. -7. klassetrinn 
• Spesielt tilrettelagt undervisning i småskolen og på 

mellomtrinnet (1.-7. klassetrinn) 
• Utdanning fra utlandet på 1.-7. klassetrinn, eller 

første del av den obligatoriske utdanningen i det 
aktuelle landet 

• Grunnskoleutdanning for voksne 
• Folkeskoleutdanning, sjuårig 
• Utdanning fra utlandet som tilsvarer 

utdanning på ungdomsskolenivå, 8.-10. 
klassetrinn 

2 Ungdomsskole-
 utdanning 

• Obligatorisk utdanning fra 8. klassetrinn og høyere 
• Spesielt tilrettelagt utdanning på ungdoms-

skoletrinnet 
• Grunnskoleutdanning for voksne  
• Innføringskurs for innvandrere på grunnskoletrinnet  
• Folkeskoleutdanning, sjuårig 
• Framhaldsskoleutdanning, ettårig og toårig utdanning 

etter folkeskole  
• Utdanning fra utlandet på 8. klassetrinn og høyere, 

eller andre del av obligatorisk utdanning i det aktuelle 
landet 

• Obligatorisk utdanning i småskolen og på 
mellomtrinnet ( 1.-7. klassetrinn) 

• Spesielt tilrettelagt utdanning i småskolen og 
på mellomtrinnet (1.-7. klassetrinn) 

• Obligatorisk utdanning fra utlandet på 1.-7. 
klassetrinn, eller første del av obligatorisk 
utdanning i det aktuelle landet 

3 Videregående, 
 grunnutdanning 

• Utdanning på 11.-12. klassetrinn  
• Grunnkurs og VK I i videregående utdanning 
• Utdanning ved folkehøgskole  
• Realskoleutdanning 
• Utdanning som ikke krever fullført treårig 

videregående opplæring før opptak og som ikke er 
godkjent av KUF. 

• Utdanning fra utlandet som tilsvarer 11.-12. 
klassetrinn i videregående opplæring 

• Framhaldsskoleutdanning, ettårig og toårig  
• Obligatorisk utdanning fra utlandet som 

tilsvarer utdanning på ungdomsskoletrinnet 
(8. klassetrinn og høyere), eller andre del av 
obligatorisk utdanning i det aktuelle landet 

• Utdanning fra utlandet som tilsvarer 
videregående utdanning, 13. klassetrinn og 
høyere 

4 Videregående, 
 avsluttende 
 utdanning 

• Utdanning på 13. klassetrinn og høyere 
• VK II og VK III i videregående utdanning 
• Den gamle gymnasutdanningen 
• Utdanning fra utlandet som tilsvarer videregående 

utdanning, 13. klassetrinn og høyere 

• Grunnkurs og VK I i videregående utdanning 
• Folkehøgskoler   
• Realskoleutdanning 
• Forprøver og forkurs ved universiteter og 

høgskoler 
• Utdanning fra utlandet som tilsvarer 11.-12. 

klassetrinn i videregående utdanning 
• Utdanning fra utlandet på universitets- og 

høgskolenivå 
5 Påbygging til 
 videregående 
 utdanning 

• Utdanning på 14. klassetrinn og høyere 
• Høgskoleutdanning som har studiekompetanse eller 

fagprøve som opptakskrav, men som ikke er godkjent 
av KUF. 

• Forkurs som verken gir vekttall/studiepoeng, eller er 
en integrert del av en universitets- eller 
høgskoleutdanning, eller som på annen måte kan 
inngå som en del av en grad, det vil si forkurs som er 
å regne som videregående kurs, f.eks. forkurs i fransk, 
spansk, italiensk og norsk for utenlandske studenter 

• Teknisk fagskole 

• Utdanning som er godkjent av KUF. Forprøver 
ved universiteter og høgskoler som gir 
vekttall/studiepoeng eller som på annen måte 
kan anses å være en del av en grad, f.eks. 
examen philosophicum, examen facultatum. 

• Militær utdanning som kun krever 
grunnskole, eller grunnkurs fra videregående 
utdanning for opptak. 

• Militær krigsskole- eller befalsutdanning. 
• Utdanning fra utlandet på universitets- og 

høgskolenivå 
6 Universitets- og 
 høgskole-
 utdanning, lavere 
 nivå 

• Utdanning på 14.-17. klassetrinn 
• Utdanning på lavere nivå ved universiteter og 

høgskoler: enkeltfag og grader ved universiteter og 
høgskoler med fire års varighet eller mindre, f.eks. 
grunn- og mellomfag, cand.mag.-utdanning, 
høgskolekandidater, ingeniørutdanning fra høgskole  

• Forprøver som gir vekttall/studiepoeng og som er en 
integrert del av en universitets- eller 
høgskoleutdanning/grad. 

• Utdanning fra utlandet med fire års varighet eller 
mindre, både grader og enkeltutdanning, f.eks. 
Bachelor og Licence 

• Høgskoleutdanning som har 
studiekompetanse eller fagprøve som 
opptakskrav, men som ikke er godkjent av 
KUF. Forkurs som verken gir 
vekttall/studiepoeng, eller er en integrert del 
av en universitets- eller høgskoleutdanning, 
eller som på annen måte kan inngå som en 
del av en grad, det vil si forkurs som er å 
regne som videregående kurs, f.eks. forkurs i 
fransk, spansk, italiensk 

• Utdanning fra utlandet med mer enn fire års 
varighet, f.eks. Master i engelsktalende land 
og Maîtrise i fransktalende land 

7 Universitets- og 
 høgskole-
 utdanning, 
 høyere nivå 

• Utdanning på 18. klassetrinn og høyere 
• Universitets- og høgskoleutdanning med mer enn fire 

års varighet, f.eks. hovedfags- og Masterutdanning, 
magistergrad, sivilingeniørutdanning, 
profesjonsstudier og høyere avdeling ved Norges 
Handelshøyskole 

• Utdanning fra utlandet med mer enn fire års varighet, 
f.eks. Master og Maîtrise 

• Utdanning på lavere nivå ved universiteter og 
høgskoler 

• Forprøver som gir vekttall/studiepoeng og 
som er en integrert del av en universitets- 
eller høgskoleutdanning 

• Utdanning fra utlandet med fire års varighet 
eller mindre 
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8 Forskerutdanning • Utdanning på 20. klassetrinn og høyere 
• Krav om fullført høyere universitets- og høgskole-

utdanning, f.eks. hovedfags- og Masterutdanning, 
magistergrad, sivilingeniørutdanning og profesjons-
studier  

• Doktorgrader  
• Doktorgrader fra utlandet 

• Universitets- og høgskoleutdanning med mer 
enn fire års varighet. Hovedfags- og 
Masterutdanning, magistergrad,  

• sivilingeniørutdanning og profesjonsstudier 
• Utdanning fra utlandet med mer enn fire års 

varighet 

 



Vedlegg E 
a) Telefonintervju 
 
LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2007 – Telefonintervju 
 
Endelig versjon med reviderte kodingsverdier ______________(revidert 10.01.08) 
 
 

God dag, jeg heter (INTERVJUERENS NAVN) og ringer fra Statistisk sentralbyrå. 
IOS_NAVN ? Vi har nylig sendt deg et brev der vi ber deg være med i en undersøkelse om kommune- og 
fylkestingsvalget.(ORIENTER OM INNHOLDET DERSOM IO GIR UTTRYKK FOR TVIL OM HVA SOM STÅR I 
BREVET).  
Passer det at vi gjennomfører intervjuet nå med en gang?  
(DERSOM IO SIER NEI:) Kan vi avtale et tidspunkt som passer bedre? (NEVN ALTERNATIVE TIDSPUNKT) 

 START INTERVJUET ....................................................................................................................................  1 
 FRAFALL/AVGANG .....................................................................................................................................  2 
 AVTALE OM NY KONTAKT (UTSETTER).................................................................................................  3 
 
1. a. Vi har registrert at du bor i .... (KOMMUNENAVN) Stemmer dette?  
 
 JA ....................................... .......... 1 GÅ TIL SPØRSMÅL 1c 
 NEI ................................................ 0 GÅ TIL SPØRSMÅL 1b 
 
 

b. HVIS JA <TRYKK ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN. FOR KOMMUNER BESTÅENDE 
AV KUN TO BOKSTAVER, SKRIV ”KOMMUNE” ETTER, F.EKS. ”BØ KOMMUNE”.  

Hvilken kommune er du bosatt i nå?  
BOSTEDSKOMMUNE ___________________ 

 
 

c. Vi har registrert at du er ... (EN KVINNE/EN MANN) i alderen ... (ÅR). Stemmer dette? HVIS JA <TRYKK 
ENTER> 

 
 
2. Spm25 2003  

Hvor interessert er du i politikk generelt? Er du svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller er du helt 
uinteressert? 

  SVÆRT INTERESSERT.........................................................................................................................  3 
  GANSKE INTERESSERT ......................................................................................................................  2 
  LITE INTERESSERT..............................................................................................................................  1 
  HELT UINTERESSERT .........................................................................................................................  0 
 
 
3. Spm26 2003 

a. Av og til varierer folks interesse mellom ulike typer politikk. Hvor interessert er du for eksempel i kommunalpolitikk? 
Er du svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller helt uinteressert i kommunepolitikk? 

  SVÆRT INTERESSERT.........................................................................................................................  3 
  GANSKE INTERESSERT ......................................................................................................................  2 
  LITE INTERESSERT..............................................................................................................................  1 
  HELT UINTERESSERT .........................................................................................................................  0 
 

b. NYTT UNDERSPØRSMÅL 
Hva med fylkespolitikk? (OM NØDVENDIG: Er du.....) 

  SVÆRT INTERESSERT.........................................................................................................................  3 
  GANSKE INTERESSERT ......................................................................................................................  2 
  LITE INTERESSERT..............................................................................................................................  1 
  HELT UINTERESSERT .........................................................................................................................  0 

 
c. Hva med rikspolitikk? (OM NØDVENDIG: Er du.....) 

  SVÆRT INTERESSERT.........................................................................................................................  3 
  GANSKE INTERESSERT ......................................................................................................................  2 
  LITE INTERESSERT..............................................................................................................................  1 
  HELT UINTERESSERT .........................................................................................................................  0 
 



4.  Spm3 2003 
Stemte du ved kommunevalget i år? 

  JA ..................................................................................................................  1 GÅ TIL SPØRSMÅL 5 
  NEI ................................................................................................................  0 GÅ TIL SPØRSMÅL 15_1a 
 
 
5. Spm4 2003:  HVIS JA PÅ SPM 4 

Benyttet du deg av muligheten til å forhåndsstemme, eller stemte du på valgdagen? 
  FORHÅNDSSTEMTE...................................................................................  1  GÅ TIL SPØRSMÅL 6 
  STEMTE PÅ VALGDAGEN ........................................................................  0  GÅ TIL SPØRSMÅL 7 
 
6. Spm5 2003:  HVIS 1 PÅ SPM 5 

Om det ikke hadde vært mulig å forhåndsstemme, ville du likevel ha stemt, eller hadde du latt det være? 
  VILLE LIKEVEL HA STEMT................................................................................................................  1 
  VILLE HA LATT VÆRE Å STEMME...................................................................................................  2 
  VET IKKE ...............................................................................................................................................  9 
 
 
7. IKKE STILT 2003, Spm 5 1999 

Når bestemte du deg for å stemme på det partiet eller den listen du valgte. Var det lenge før valgkampen begynte, var 
det under valgkampen, eller var det like før valgdagen eller var det på valgdagen? 

  LENGE FØR............................................................................................................................................  1 
  UNDER VALGKAMPEN .......................................................................................................................  2 
  LIKE FØR VALGDAGEN......................................................................................................................  3 
  PÅ VALGDAGEN ..................................................................................................................................  4 
 
 
8. Spm6 2003 

Hvilket parti eller liste stemte du på? 
  RØD VALGALLIANSE......................................................................................................  1 
  SOSIALISTISK VENSTREPARTI .....................................................................................  2 
  ARBEIDERPARTIET .........................................................................................................  3 
  SENTERPARTIET ..............................................................................................................  4 
  KRISTELIG FOLKEPARTI................................................................................................  5 
  VENSTRE............................................................................................................................  6 
  HØYRE................................................................................................................................  7 
  FREMSKRITTSPARTIET ..................................................................................................  8 
  KYSTPARTIET. .................................................................................................................  9 
  FELLESLISTER .................................................................................................................  10 GÅ TIL SPM 8a 
  ANDRE LISTER ................................................................................................................  11 GÅ TIL SPM 8b 
 
 
8a. Spm6a 2003 

Hvilken fellesliste var det? 
 
8b. Spm6b 2003 

Hvilket annet parti eller liste stemte du på? 
 
 
9. Spm7 2003 

Ga du ved kommunevalget en personstemme til en eller flere kandidater på listen som du stemte på? (TIL 
INTERVJUER, HVIS IO ER USIKKER PÅ HVA VI MENER: Vi SPØR OM DU KUMULERTE NOEN, ALTSÅ 
GA DEM EN EKSTRA STEMME)  

  JA.........................................................................................................................................  1 GÅ TIL SPM 10 
  NEI ......................................................................................................................................  0 GÅ TIL SPM 11 
  VET IKKE ..........................................................................................................................  9 GÅ TIL SPM 11 
 
 
10. Spm8 2003: HVIS JA PÅ SPM 9 

Omtrent hvor mange kandidater ga du personstemme? Var det mellom 1 og 4 kandidater, eller var det 5 eller flere? 
  1 – 4 .........................................................................................................................................................  0 
  5 ELLER FLERE .....................................................................................................................................  1 
 
 



11. Spm9 2003, TIL ALLE SOM STEMTE VED KOMMUNEVALGET 
Førte du opp kandidater fra andre partiers lister, såkalte slengerstemmer, ved kommunevalget? 

  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
HVIS JA PÅ SPM 9 OG/ELLER JA PÅ SPM 11 → GÅ TIL SPM 12 
HVIS NEI BÅDE PÅ SPM 9 OG SPM 11, ELLER KOMBINASJON NEI/VET IKKE → GÅ TIL SPM 13 
HVIS VET IKKE BÅDE PÅ SPM 9 OG SPM11→ GÅ TIL SPM 14 
 
 
12. Spm10 2003, med endring i d) HVIS PERSONSTEMME PÅ EGEN LISTE (SPM 9) OG/ELLER SLENGERSTEMME 

(SPM11)  
Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Vil du for hver av de følgende 
grunner si om de spilte en stor rolle, en viss rolle, eller ingen rolle, da du endret stemmeseddelen ved kommunevalget? 

  SPILTE EN STOR ROLLE .....................................................................................................................  2 
  SPILTE EN VISS ROLLE.......................................................................................................................  1 
  SPILTE INGEN ROLLE .........................................................................................................................  0 
 
 a. Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål. 
 
 b. Kandidatens kommunalpolitiske erfaring.  
 
 c. Kandidatens bosted. 
 
 d. Kandidatens kjønn. 
 
 e. Kandidatens alder. 
 
 f. Kandidatens etniske bakgrunn. 
 
 g. Kandidatens opptreden i mediene. 
 
 h. Personlig kjennskap til kandidaten. 
 
GÅ TIL SPM 14 
 
 
13. Spm11 2003, med endring i d) HVIS VERKEN PERSONSTEMME PÅ EGEN LISTE (SPM 9) ELLER 

SLENGERSTEMME (SPM 11) 
Det kan være mange grunner til at man ikke endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Vil du for hver av de følgende 
grunner si om de spilte en stor rolle, en viss rolle, eller ingen rolle, da du lot være å endre stemmeseddelen ved 
kommunevalget? 

  SPILTE EN STOR ROLLE .....................................................................................................................  2 
  SPILTE EN VISS ROLLE.......................................................................................................................  1 
  SPILTE INGEN ROLLE .........................................................................................................................  0 
 
 a. Jeg visste ikke at det var mulig å stemme på person. 
 
 b. Jeg kjente ikke kandidatene godt nok. 
 
 c. Jeg er først og fremst opptatt av å stemme på parti. 
 
 d. Partiets liste var god nok som den var. 
 
 e. Jeg var usikker på reglene som gjelder for endring av stemmeseddelen. 
 
 
14. Spm12 2003, TIL ALLE SOM STEMTE VED KOMMUNEVALGET 

Kan du nevne den saken som var viktigst for din stemmegivning ved kommunevalget i år? 
ÅPENT SPØRSMÅL, INTERVJUER SKRIVER INN SAKEN SOM IO NEVNER   

 
15_1a. NYTT SPØRSMÅL. STILLES TIL ALLE BOSATT I OSLO. 

Stemte du ved valget til bydelsvalget i år?  
 
  JA.......................................................................................................................................  1 Gå til SPM 15_1b 
  NEI.....................................................................................................................................  0 GÅ TIL SPM 22 
 



 
15_1b. Hvilket parti eller liste stemte du på? 
 
  LISTE OVER PARTIER 
 
 
GÅ TIL SPM 21b 
 
15. Spm13 2003, STILLES BARE TIL IO SOM IKKE STEMMER I OSLO. IO SOM STEMMER I OSLO, OG STEMTE VED 

KOMMUNEVALGET, GÅR TIL SPM. 21b. IO SOM STEMMER I OSLO, OG IKKE STEMTE VED 
KOMMUNEVALGET, GÅR TIL SPM. 22. 

 
Stemte du ved fylkestingsvalget i år? 

  JA.......................................................................................................................................  1 
  NEI.....................................................................................................................................  0 GÅ TIL SPM 22 
 
 
16. Spm14 2003, HVIS JA PÅ SPM 15 

Hvilket parti eller liste stemte du på? 
  RØD VALGALLIANSE....................................................................................................  1 
  SOSIALISTISK VENSTREPARTI ...................................................................................  2 
  ARBEIDERPARTIET .......................................................................................................  3 
  SENTERPARTIET ............................................................................................................  4 
  KRISTELIG FOLKEPARTI..............................................................................................  5 
  VENSTRE..........................................................................................................................  6 
  HØYRE..............................................................................................................................  7 
  FREMSKRITTSPARTIET ................................................................................................  8 
  KYSTPARTIET. ...............................................................................................................  9 
  FELLESLISTER ...............................................................................................................  10 GÅ TIL SPM 16a 
  ANDRE LISTER ..............................................................................................................  11 GÅ TIL SPM 16b 
 
 
16a. Spm14a 2003 

Hvilken fellesliste var det? 
 
 
16b. Spm14b 2003 

Hvilket annet parti eller liste stemte du på? 
 
 
17. Spm15 2003 

Ga du ved fylkestingsvalget en personstemme til en eller flere kandidater? 
  JA.......................................................................................................................................  1 GÅ TIL SPM 18 
  NEI.....................................................................................................................................  0 GÅ TIL SPM 20 
  VET IKKE .........................................................................................................................  9 GÅ TIL SPM 21 
 
 
18. Spm16 2003 HVIS PERSONSTEMME VED FYLKESTINGSVALG (JA PÅ SPM 17) 

Omtrent hvor mange kandidater ga du personstemme? Var det mellom 1 og 4 kandidater, eller var det 5 eller flere? 
  1 – 4 .........................................................................................................................................................  0 
  5 ELLER FLERE .....................................................................................................................................  1 
 
 
19. Spm17 2003, med endring i d) HVIS PERSONSTEMME VED FYLKESTINGSVALG (JA PÅ SPM 17)  

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved fylkestingsvalg. Vil du for hver av de følgende 
grunner si om de spilte en stor rolle, en viss rolle, eller ingen rolle, da du endret stemmeseddelen ved 
fylkestingsvalget? 

  SPILTE EN STOR ROLLE .....................................................................................................................  2 
  SPILTE EN VISS ROLLE.......................................................................................................................  1 
  SPILTE INGEN ROLLE .........................................................................................................................  0 

 
 a. Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål. 
 
 b. Kandidatens kommunalpolitiske erfaring.  
 
 c. Kandidatens bosted. 
 



 d. Kandidatens kjønn. 
 
 e. Kandidatens alder. 
 
 f. Kandidatens etniske bakgrunn. 
 
 g. Kandidatens opptreden i mediene. 
 
 h. Personlig kjennskap til kandidaten. 
 
 
GÅ TIL SPM 21 
 
20. Spm18 2003, med endring i d) HVIS IKKE PERSONSTEMME VED FYLKESTINGSVALG (NEI PÅ SPM 17). Det kan 

være mange grunner til at man ikke endrer stemmeseddelen ved fylkestingsvalg. Vil du for hver av de følgende 
grunner si om de spilte en stor rolle, en viss rolle, eller ingen rolle, da du lot være å endre stemmeseddelen ved 
fylkestingsvalget? 

  SPILTE EN STOR ROLLE .....................................................................................................................  2 
  SPILTE EN VISS ROLLE.......................................................................................................................  1 
  SPILTE INGEN ROLLE .........................................................................................................................  0 
 
 a. Jeg visste ikke at det var mulig å stemme på person. 
 
 b. Jeg kjente ikke kandidatene godt nok. 
 
 c. Jeg er først og fremst opptatt av å stemme på parti. 
 
 d. Partiets liste var god nok som den var. 
 
 e. Jeg var usikker på reglene som gjelder for endring av stemmeseddelen. 
 
 
21. a. Spm20a 2003, STILLES TIL NORSKE STATSBORGERE SOM HAR STEMT VED FYLKESTINGSVALGET OG 

IKKE STEMMER I OSLO 
Dersom det var stortingsvalg i morgen, ville du da ha stemt på det samme partiet eller på et annet parti enn ved 
fylkestingsvalget? 

  PÅ DET SAMME PARTI........................................................................................................................  1 
  PÅ ET ANNET PARTI............................................................................................................................  0 
 

b. Spm20b 2003, STILLES TIL NORSKE STATSBORGERE SOM HAR STEMT VED KOMMUNEVALGET OG 
STEMMER I OSLO 

Dersom det var stortingsvalg i morgen, ville du da ha stemt på det samme partiet eller på et annet parti enn ved 
kommunevalget? 

  PÅ DET SAMME PARTI........................................................................................................................  1 
  PÅ ET ANNET PARTI............................................................................................................................  0 
 
22. Spm21 2003 

TIL ALLE NORSKE STATSBORGERE SOM HADDE STEMMERETT I 2005: 
Stemte du ved stortingsvalget i 2005?  

  JA ......................................................................................................................................  1 GÅ TIL SPM 23 
  NEI.....................................................................................................................................  0 

→ HVIS IO HAR STEMT VED KOMMUNEVALGET, GÅ TIL SPM 24 
→ HVIS IO IKKE HAR STEMT VED KOMMUNEVALGET, MEN HAR STEMT VED FYLKESTINGS-
VALGET, GÅ TIL SPM 25 
→ HVIS IO IKKE HAR STEMT VED KOMMUNEVALGET OG IKKE HAR STEMT VED FYLKESTINGS-
VALGET, GÅ TIL SPM 26 

 
 
23. Spm22 2003  

Hvilket parti stemte du på? 
  RØD VALGALLIANSE..........................................................................................................................  1 
  SOSIALISTISK VENSTREPARTI .........................................................................................................  2 
  ARBEIDERPARTIET .............................................................................................................................  3 
  SENTERPARTIET ..................................................................................................................................  4 
  KRISTELIG FOLKEPARTI....................................................................................................................  5 
  VENSTRE................................................................................................................................................  6 
  HØYRE....................................................................................................................................................  7 



  FREMSKRITTSPARTIET ......................................................................................................................  8 
  KYSTPARTIET. .....................................................................................................................................  9 
  ANDRE PARTIER ..........................................................................................................................................  11 
 
 
24. Spm23 2003, TIL ALLE SOM STEMTE VED KOMMUNEVALGET 

Nå skal vi snakke mer om lokalvalgene i år. 
Hva hadde størst betydning for ditt valg av parti eller liste til kommunevalget? Var det lokale saker, personer på listen, 
rikspolitiske saker eller allmenn tillit til partiet?  

  LOKALE SAKER....................................................................................................................................  1 
  PERSONER PÅ LISTEN.........................................................................................................................  2 
  RIKSPOLITISKE SAKER ......................................................................................................................  3 
  ALLMENN TILLIT TIL PARTIET ........................................................................................................  4 
 
 
25. Spm24 2003, STILLES TIL ALLE SOM IKKE STEMMER I OSLO, OG HAR STEMT VED FYLKESTINGSVALGET. 

Og så var det fylkestingsvalget. Hva hadde størst betydning for ditt valg her?  Var det fylkeskommunale saker, 
personer på listen, rikspolitiske saker eller allmenn tillit til partiet?  

  FYLKESKOMMUNALE SAKER ..........................................................................................................  1 
  PERSONER PÅ LISTEN.........................................................................................................................  2 
  RIKSPOLITISKE SAKER ......................................................................................................................  3 
  ALLMENN TILLIT TIL PARTIET ........................................................................................................  4 
 

 
26. Spm28b 2003, MED ENDRINGER I INGRESS 

STILLES MED FILTER: NEI PÅ SPM4 (DE SOM IKKE HAR STEMT VED KOMM. VALG) 
Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg. Jeg skal lese opp noen mulige grunner du 
kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget. For hver grunn vil jeg be deg si om den var svært viktig, 
nokså viktig, mindre viktig, eller ikke viktig.  

  SVÆRT VIKTIG .....................................................................................................................................  3 
  NOKSÅ VIKTIG ....................................................................................................................................  2 
  MINDRE VIKTIG ...................................................................................................................................  1 
  IKKE VIKTIG .........................................................................................................................................  0 
 
 a. Forskjellene mellom partiene er for små 
 
 b. Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for 
 
 c. Jeg kjenner for lite til hva partiene står for 
 
 d. Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen 
 
 e. Jeg hadde ikke tid og anledning 
 
 
27. Spm29 2003 

Har du selv vært representant eller vararepresentant i kommunestyret, eller hatt andre kommunale verv, her eller i 
andre kommuner, i løpet av de siste 8 årene? 

  JA.......................................................................................................................................  1 GÅ TIL SPM 29 
  NEI.....................................................................................................................................  0 GÅ TIL SPM 28 
 
 
28. Spm30 2003, HVIS NEI PÅ SPM 27 

Kunne du tenke deg å motta slike verv dersom du ble spurt om det?  
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 
29. Spm31 2003, TIL ALLE 
 Har du noen gang ved et kommunevalg stått oppført på en partiliste eller valgliste ? 
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 
30. Spm32 2003, MED NYTT PKT f.) 

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av 
en sak i kommunestyret eller fylkestinget ved å .... 



 
 a. skrive under på opprop, eller underskriftskampanje?   
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 b. delta i aksjon, protestmøte, demonstrasjon?  
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 c. ta saken opp i parti, fagforening, eller annen organisasjon?  
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 d. henvende deg til kommune- eller fylkeskommuneadministrasjonen?  
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 e. ta kontakt med lokal politiker?  
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 

f. være med på et såkalt innbyggerinitiativ, dvs sammen med andre innbyggere krevd at en sak skal behandles i 
kommunestyret?  

  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 
31. NYTT SPØRSMÅL 

Og har du i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke en rikspolitisk beslutning ved å .... 
 

a. henvende deg til et departement, et direktorat eller fylkesmannen? 
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 

b. ta kontakt med en rikspolitiker? 
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
 
32. Spm33 2003 

Har det stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen betydning for deg personlig hvilket parti eller hvilke 
partier som har flertall i kommunestyret? 

  STOR BETYDNING ...............................................................................................................................  2 
  VISS BETYDNING.................................................................................................................................  1 
  LITEN ELLER INGEN BETYDNING ...................................................................................................  0 
 
 
33. Spm34 2003 

Tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen 
betydning for hva som vil skje i kommunen i de kommende fire år? 

  STOR BETYDNING ...............................................................................................................................  2 
  VISS BETYDNING.................................................................................................................................  1 
  LITEN ELLER INGEN BETYDNING ...................................................................................................  0 
 
 
34. Spm35 2003, STILLES TIL ALLE SOM IKKE STEMMER I OSLO. IO SOM STEMMER I OSLO GÅR TIL 35 

Tror du at resultatet av fylkestingsvalget i høst vil få stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen betydning 
for hva som vil skje i fylket i de kommende fire år? 

  STOR BETYDNING ...............................................................................................................................  2 
  VISS BETYDNING.................................................................................................................................  1 
  LITEN ELLER INGEN BETYDNING ...................................................................................................  0 
 
 



35. Spm36 2003, TIL ALLE 
Hva preget valgkampen i din kommune? Var det mest lokale saker, eller var det mest rikspolitiske saker? 

  FOR DET MESTE LOKALE SAKER ....................................................................................................  1 
  FOR DET MESTE RIKSPOLITISKE SAKER .......................................................................................  2 
  BLANDING.............................................................................................................................................  3 
 
 
36. Spm36b 2003  

Fra tid til annen diskuteres det om man bør endre kommuneinndeling her til lands. Bør vi etter din mening redusere, 
øke eller la være å endre antallet kommuner? 

  REDUSERE.............................................................................................................................................  1 
  ØKE .........................................................................................................................................................  3 
  LA VÆRE Å ENDRE..............................................................................................................................  2 
  INGEN MENING OM SPØRSMÅLET (SKAL IKKE LESES OPP) .....................................................  7 
 
37. Spm37 2003  

Hvor mye kommunene kan bevilge til forskjellige formål, avhenger for en stor del av skatteinntektene. Kunne du 
tenke deg å betale 1.000 kroner mer i skatt til kommunen hvert år for å få et bedre tilbud på de områdene hvor du 
synes det trengs mest? 
(NB: MIDLENE ER TENKT ØREMERKET I FORHOLD TIL IO SINE PRIORITERINGER/ØNSKER) 

 
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
  VET IKKE ...............................................................................................................................................  9 
 
 
38. Spm40 2003 

Ville du føle det som ubehagelig å fortelle venner eller kjente at du ikke stemte ved et kommunevalg?  
  JA..............................................................................................................................  1 GÅ TIL SPØRSMÅL 38b 
  NEI............................................................................................................................  0 GÅ TIL SPØRSMÅL 39 
  VET IKKE ................................................................................................................  9 GÅ TIL SPØRSMÅL 39 
 
38b Spm40b 2003 HVIS JA:  

Ville det være noe ubehagelig eller sterkt ubehagelig?  
  NOE UBEHAGELIG...............................................................................................................................  1 
  STERKT UBEHAGELIG........................................................................................................................  2 
 
 
39. Spm41 2003, TIL ALLE 

Dersom du fortalte at du ikke stemte ved et kommunevalg, ville venner eller kjente kritisere deg for det? Angi din 
oppfatning på en skala fra 0 til 10, der 0 står for ”Overhodet ikke” og 10 står for ”De ville kritisere meg meget 
sterkt”. 

  SKALA FRA 0 TIL 10 
 
 
40. Spm42 2003 

Hvor godt gjenspeiler kommunestyret det folk i din kommune mener? Vil du si meget godt, nokså godt, mindre 
godt, eller ikke i det hele tatt? 

  MEGET GODT........................................................................................................................................  3 
  NOKSÅ GODT........................................................................................................................................  2 
  MINDRE GODT......................................................................................................................................  1 
  IKKE I DET HELE TATT.......................................................................................................................  0 
 
 
41. NYTT SPM: TEKSTEN ETTER SPØRSMÅLSTEGNET LESES KUN OPP VED BEHOV FORDI DEN BLE NEVNT I 

SPM.40 
Og hvor godt gjenspeiler Stortinget det folk i Norge mener? (EVT GJENTA: VIL DU SI MEGET GODT, NOKSÅ 
GODT, MINDRE GODT, ELLER IKKE I DET HELE TATT?) 

  MEGET GODT........................................................................................................................................  3 
  NOKSÅ GODT........................................................................................................................................  2 
  MINDRE GODT......................................................................................................................................  1 
  IKKE I DET HELE TATT.......................................................................................................................  0 
 
 



42. Spm43 2003 
Når du tenker på situasjonen i din kommune, hvor mange av de folkevalgte tror du misbruker sin makt til personlig 
fordel? Vil du si ingen, kun et lite mindretall, nokså mange, de aller fleste eller samtlige? 

  INGEN .....................................................................................................................................................  0 
  KUN ET LITE MINDRETALL...............................................................................................................  1 
  NOKSÅ MANGE ....................................................................................................................................  2 
  DE ALLER FLESTE ...............................................................................................................................  3 
  SAMTLIGE .............................................................................................................................................  4 
 
 
43. Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt 

uenig i dette?  
  HELT ENIG.............................................................................................................................................  1 
  NOKSÅ ENIG .........................................................................................................................................  2 
  NOKSÅ UENIG ......................................................................................................................................  3 
  HELT UENIG..........................................................................................................................................  4 
 

a. Spm44a 2003, ”SPLIT HALF” 
TIL HALVE UTVALGET: Hensynet til et likeverdig offentlig tilbud over hele landet må gå foran hensynet til større 
kommunal selvbestemmelse. 
TIL ANDRE HALVPART: Hensynet til større kommunal selvbestemmelse må gå foran hensynet til et likeverdig 
offentlig tilbud over hele landet. 
 
b. Spm44b 2003 
(FILTER KOMMUNER UTEN DIREKTE-VALG AV ORDFØRER:) Ordføreren bør velges direkte av innbyggerne 
framfor å bli valgt av kommunestyret slik det er i dag. 
(FILTER KOMMUNER MED DIREKTE-VALG AV ORDFØRER:) Prøveordningen her i kommunen med direkte 
valg av ordfører bør fortsette 

 
c. Spm44c 2003, ”SPLIT HALF” 
TIL HALVE UTVALGET: De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar sjelden hensyn til det vanlige folk tror og 
mener. 
TIL ANDRE HALVPART: De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar som oftest hensyn til det vanlige folk 
tror og mener. 

 
d) Spm44e 2003 
Jeg tror jeg kunne gjøre det like bra som medlem av kommunestyret som folk flest. 
 
e) Spm44f 2003 
Det lokale folkestyret er ikke så viktig bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt. 
 
f) NYTT, STILLES SOM ”SPLIT HALF” 
TIL HALVE UTVALGET: I rikspolitikken er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes 
fellesinteresser.  
TIL ANDRE HALVPART: I rikspolitikken er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke 
særinteresser. 
 
 

44. Spm45 2003, MEN MED HELT NY INGRESS 
Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet 
av de siste to årene?        

 JA  NEI 
 

a. Barnehage?............................................................................................................................................. 1   0 
 

b. Skole? .................................................................................................................................................... 1   0 
 

c. Eldreomsorg? ......................................................................................................................................... 1   0 
 

d. Andre helse- og legetjenester? ............................................................................................................... 1   0 
 

e. Har du eller din nære familie i løpet av de to siste årene  
vært i kontakt med teknisk etat i forbindelse med byggesaker, 
vei, vann, kloakk, renovasjon m.m.? ................................................................................................... 1   0 

 
 



45. Spm46 2003 
Vi vil nå høre i hvilken grad du er tilfreds med det samlede tjenestetilbudet i din kommune. Er du meget tilfreds, 
tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds? 

  MEGET TILFREDS ................................................................................................................................  3 
  TILFREDS ..............................................................................................................................................  2 
  LITE TILFREDS .....................................................................................................................................  1 
  IKKE TILFREDS ....................................................................................................................................  0 
 
 
46. Spm47 2003 

Mener du kommunens samlede tjenestetilbud i løpet av forrige valgperiode - altså de siste fire årene - alt i alt har 
blitt bedre, dårligere eller er det stort sett uendret? 

  BEDRE ....................................................................................................................................................  2 
  DÅRLIGERE...........................................................................................................................................  0 
  STORT SETT UENDRET.......................................................................................................................  1 
 
 
47. Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette? 
  HELT ENIG.............................................................................................................................................  1 
  NOKSÅ ENIG .........................................................................................................................................  2 
  NOKSÅ UENIG ......................................................................................................................................  3 
  HELT UENIG..........................................................................................................................................  4 
 

a. Spm48b 2003, STILLES SOM ”SPLIT HALF” 
TIL HALVE UTVALGET: De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet – for eksempel utgifter til valg 
og møtegodtgjørelser – er vel anvendte penger. 
TIL ANDRE HALVPART: De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet – for eksempel utgifter til valg 
og møtegodtgjørelser – kunne med fordel vært brukt til andre formål.  
 
b. Spm48c 2003, STILLES SOM ”SPLIT HALF” 
TIL HALVE UTVALGET: Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes 
fellesinteresser.  
TIL ANDRE HALVPART: Her i kommunen er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke 
særinteresser. 
 
c. Spm48d 2003 
Kommunen min bør i større grad kjøpe tjenester av det private næringslivet i stedet for å utføre dem selv. 
 
d. Spm48f 2003  
Jeg har en nokså bra forståelse av viktige politiske spørsmål i min kommune.  
 
e. NYTT 
For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med 
naturverninteressene. 
 
f. Spm44d 2003 
Kommunen jeg bor i bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere. 

 
 
48. Spm49 2003 

Mener du at kvinner i sterkere grad enn nå bør komme med i kommunalt styre og stell, er det bra som det er, eller bør 
kvinner i mindre grad enn nå delta i lokalpolitisk arbeid? 

  BØR KOMME MER MED......................................................................................................................  1 
  FORHOLDENE ER BRA SOM DE ER ..................................................................................................  2 
  BØR DELTA MINDRE ENN NÅ...........................................................................................................  3 
 
 
49. Spm 51 2003 

Bor det innvandrere i ditt nabolag?  
  JA.............................................................................................................................................................  1 
  NEI...........................................................................................................................................................  0 
 
(TIL INTERVJUER. OM DET STILLES SPØRSMÅL SKAL DET PRESISERES AT MED INNVANDRERE MENER VI I 
DENNE SAMMENHENG IKKE-VESTLIGE INNVANDRERE) 
 
 
50. NYTT SPØRSMÅL 



a. Av hundre personer i din kommune, hvor mange tror du har ikke-vestlig bakgrunn?  
_________ SKRIV INN PROSENTSATS 
 
b. Av hundre personer i Norge, hvor mange tror du har ikke-vestlig bakgrunn? 
_________ SKRIV INN PROSENTSATS 

 
 
Sosiale bakgrunnsvariabler 
 
51. Spm 52 2003  

Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du... 
  GIFT/REGISTRERT PARTNER.............................................................................................................  1 
  SAMBOENDE.........................................................................................................................................  2 
  UGIFT......................................................................................................................................................  3 
  ENKE/ENKEMANN/GJENLEVENDE PARTNER ...............................................................................  4 
  SEPARERT/SKILT/SEPARERT PARTNER/SKILT PARTNER ..........................................................  5 
 
52. Spm53 2003 

Er du født og oppvokst i kommunen eller er du tilflyttet? 
  FØDT OG OPPVOKST INNEN KOMMUNEN ......................................................  1 GÅ TIL SPM 53 
  TILFLYTTET ...........................................................................................................  2 GÅ TIL SPM 52a 
 
52a. Spm53a 2003, HVIS TILFLYTTET 

Hvilket år flyttet du til kommunen? _________ SKRIV INN ÅR 
 
53. NYTT SPØRSMÅL (ESS).  

Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

0. INGEN UTDANNING 

1. BARNESKOLE/FOLKESKOLE 

2. UNGDOMSKOLE/FRAMHALDSKOLE/GRUNNSKOLE, ETTÅRIG OG TOÅRIG UTDANNING ETTER 
FOLKESKOLE 

3. VIDEREGÅENDE GRUNNUTDANNING, AVSLUTTET ETTER ET ÅR, FOR EKSEMPEL HELSE OG 
SOSIALLINJE/REALSKOLE, GRUNNKURS OG VK I VIDEREGAENDE UTDANNING 

4. VIDEREGÅENDE AVSLUTTENDE UTDANNING, TRE ÅRIG, VK II OG VK III, GAMMEL 
GYMNASUTDANNING/ OGSÅ FOLKEHØYSKOLE 

5. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING, TEKNISK FAGSKOLE 

6. UNIVERSITET/HØYSKOLE, 4 ÅR ELLER MINDRE MED EKSAMEN, LÆRERSKOLE, 
SYKEPLEIESKOLE, CAND MAG, INGENIØR 

7. UNIVERSITET/HØYSKOLE, MER ENN 4 ÅR MED EKSAMEN, HOVEDFAG, MASTERGRAD, 
SIVILINGENIØR, SIVILØKONOM 

8. FORSKERNIVÅ, DR GRAD 
 
 
54. Spm54 2003  

Betrakter du deg hovedsakelig som  
  YRKESAKTIV .........................................................................................................  1 GÅ TIL SPM 55 
  STUDENT ELLER SKOLEELEV ...........................................................................  2 GÅ TIL SPM 62 
  ALDERSPENSJONIST ............................................................................................  3 GÅ TIL SPM 59 
  FØRTIDSPENSJONIST ...........................................................................................  4 GÅ TIL SPM 59 
  UFØRETRYGDET...................................................................................................  5 GÅ TIL SPM 59 
  HJEMMEARBEIDENDE, .......................................................................................  6 GÅ TIL SPM 59 
  ARBEIDSLEDIG ELLER ........................................................................................  7 GÅ TIL SPM 59 
  VERNEPLIKTIG .....................................................................................................  8 GÅ TIL SPM 59 
  ANNET (ikke les opp) ...................................................................................  9 GÅ TIL SPM 59 eller 62?? 
 
 
55. Spm55 2003, HVIS YRKESAKTIV 

De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du arbeider i, et personlig eid firma, et 
aksjeselskap, en organisasjon, kommunal,  fylkeskommunal eller statlig virksomhet? 

  PERSONLIG EID FIRMA.......................................................................................................................  1 
  AKSJESELSKAP ....................................................................................................................................  2 
  ORGANISASJON, STIFTELSE..............................................................................................................  3 
  KOMMUNAL VIRKSOMHET...............................................................................................................  4 
  FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET................................................................................................  5 
  STATLIG VIRKSOMHET......................................................................................................................  6 



56.  Spm56 2003, HVIS YRKESAKTIV 
Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten?    
HVIS DERE IKKE FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER 
MED 11 FOR ANNEN NÆRING 

  JORDBRUK, SKOGBRUK.....................................................................................................................  1 
  FISKE, FANGST.....................................................................................................................................  2 
  HÅNDVERK, INDUSTRI, BERGVERK, BYGG OG ANLEGG ..........................................................  3 
  HANDEL, BANK, FORSIKRING ..........................................................................................................  4 
  PRIVAT TJENESTEYTING, F.EKS. HOTELL, RESTAURANT, FRISØR, RENGJØRING...............  5 
  LUFT-, SJØ- OG LANDTRANSPORT, POST, TELEGRAF, TELEFON .............................................  6 
  OFFENTLIG ADMINISTRASJON I KOMMUNE, FYLKE ELLER STAT..........................................  7 
  UNDERVISNING, FORSKNING...........................................................................................................  8 
  HELSEVESEN ........................................................................................................................................  9 
  ANNEN OFFENTLIG TJENESTEYTING, POLITI, FORSVAR, KIRKER..........................................  10 
  ANNEN NÆRING ..................................................................................................................................  11 
 
 
57. Spm57 2003, HVIS YRKESAKTIV   

Hva er ditt hovedyrke? 
 

ALFAYRKE 
ALFANUMERISK YRKESKODE 
 

58. Spm60 2003, HVIS YRKESAKTIV 
Vil du karakterisere ditt hovedyrke som.... 

  ARBEIDER..............................................................................................................................................  1 
  FUNKSJONÆR .......................................................................................................................................  2 
  GARDBRUKER, FISKER.......................................................................................................................  3 
  ANNET SELVSTENDIG ........................................................................................................................  4 
 
GÅ TIL SPM 62 
 
 
59. Spm61 2003,  STILLES TIL PERSONER SOM IKKE REGNER SEG SOM YRKESAKTIVE OG IKKE ER 

STUDENTER/SKOLEELEVER.   
TIL TRYGDEDE: Hadde du selv inntektsgivende arbeid inntil det tidspunktet du begynte å motta pensjon, trygd? 
TIL HJEMMEVÆRENDE, VERNEPLIKTIGE ETC:  Har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?  

  JA..............................................................................................................................  1 
  NEI............................................................................................................................  0 GÅ TIL SPM 62 
 
 
60. Spm62 2003, HVIS TIDLIGERE YRKESAKTIV 

Var den virksomheten du arbeidet i, et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, kommunal, 
fylkeskommunal eller statlig virksomhet? 

  PERSONLIG EID FIRMA.......................................................................................................................  1 
  AKSJESELSKAP ....................................................................................................................................  2 
  ORGANISASJON, STIFTELSE..............................................................................................................  3 
  KOMMUNAL VIRKSOMHET...............................................................................................................  4 
  FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET................................................................................................  5 
  STATLIG VIRKSOMHET......................................................................................................................  6 
 
 
61.  Spm63 2003, HVIS TIDLIGERE YRKESAKTIV 

     Vil du karakterisere ditt tidligere hovedyrke som.... 
  ARBEIDER..............................................................................................................................................  1 
  FUNKSJONÆR .......................................................................................................................................  2 
  GARDBRUKER, FISKER.......................................................................................................................  3 
  ANNET SELVSTENDIG ........................................................................................................................  4 
 
 



62. Spm64 2003, TIL ALLE 
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2006? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra.  
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR.  
HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.....    
(MINNE EVENTUELT OM ANONYMITET) 

 
 
63. Spm65 2003, TIL ALLE: (FUNGERER SOM FILTER FOR NESTE SPØRSMÅL) 

Bor det flere personer i din husholdning eller bor du alene? 
  FLERE PERSONER ................................................................................................................................  1 
  BOR ALENE ...........................................................................................................................................  2 
 
 
64. Spm66 2003 

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2006? 
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. 
HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0..... 
(MINNE EVENTUELT OM ANONYMITET) 

 
 
65. Spm67 2003 

Da har jeg ikke flere spørsmål. Nå vil jeg bare sjekke at vi har din riktige 
adresse, fordi vi om kort  tid vil sende deg et spørreskjema i posten. 

 
 ADRESSE 
 POSTADRESSE 
 
 Skal denne adressen endres? 
 
 
Avslutningstekst 
Takk for intervjuet. Du vil innen kort tid motta et postalt spørreskjema. Vi håper du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Alle 
som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner.  

 
 



Vedlegg F

 
 
 
 
 
Oslo, september 2007  
Saksbehandler: Maria Høstmark 
 
 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 
 
Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med årets lokalvalgsundersøkelse. Det er vanskelig for 
oss å komme i kontakt med deg fordi vi ikke har opplysninger om ditt telefonnummer.  
 
Formålet med undersøkelsen er å få informasjon om folks synspunkter og erfaringer rundt 
lokaldemokratiet og kommunale tjenester. 
 
Vi er svært interessert i å komme i kontakt med deg. Du kan hjelpe oss ved å fylle ut slippen 
nedenfor og returnere den i vedlagte svarkonvolutt eller på faks 21 09 49 89. Du kan også 
kontakte oss på grønt nummer 800 83 eller e-post lokaldemokrati@ssb.no. Informasjonen du 
oppgir skal kun brukes i denne undersøkelsen.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Maria Høstmark 
Rådgiver 
 
 
Vedlagt:  Returkonvolutt 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 
 

 

Telefonnummer: _______________________ 
 

Andre opplysninger:__________________________________________________________ 
 
 



Vedlegg G 

 

p

 
 
 
 
 
Oslo, november 2007 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 

Takk for at du tok deg tid til å la deg intervjue i forbindelse med 
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Vi setter stor pris på all velvillighet og interesse for 
denne viktige studien. Hver eneste person som deltar gir et bidrag til at undersøkelsen blir 
vellykket.  
 
Her følger andre del av undersøkelsen, spørreskjemaet som vi ber deg om å fylle ut og 
returnere til oss. Skjemaet inneholder en del spørsmål om forhold i din kommune. Vi spør 
også litt om hvor du innhenter informasjon om politikk og din deltakelse i organisasjoner. I 
noen spørsmål ber vi deg beskrive deg selv, i andre spør vi om dine meninger.  
 
Kryss av for det du umiddelbart synes stemmer best for deg, eller det du er mest enig i. 
Det er ingen "riktige" eller "gale" svar. I noen tilfeller vil du trolig tenke at ingen av 
svaralternativene stemmer helt for deg. Da setter du et kryss for det som stemmer best. 
 
Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem 
gavekort til en verdi av 1 000 kroner. 
 
Spørsmålene du svarer på skal gi oss grunnlag for å undersøke forskjeller og likheter mellom 
folk i ulik aldre, i ulike livssituasjoner og i ulike lokalmiljøer. Vi kan dermed bidra med bedre 
kunnskaper om det norske samfunnet, til beste for innbyggerne og til nytte for dem som sitter 
med ansvaret for å utvikle det videre. 
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål til utfyllingen. 
 
Nok en gang: Takk for hjelpen! 
 
Vennlig hilsen 

      

Anne Sundvoll 
seksjonssjef 



Vedlegg G 

 

p

 
 
 
 
 
Oslo, november 2007 
Saksbehandlar: Maria Høstmark 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

Lokaldemokratiundersøkinga 2007 

Takk for at du tok deg tid til å la deg intervjue i samband med 
Lokaldemokratiundersøkinga 2007. Vi set stor pris på den imøtekomande haldninga og 
interessa for denne viktige studien. Kvar einaste person som er med gir eit bidrag til at 
undersøkeinga blir vellukka.  
 
Her følgjer andre delen av undersøkinga, spørjeskjemaet som vi gjerne ser at du fyller ut.  
Skjemaet inneheld ein del spørsmål om situasjonen i din kommune. Vi spør også litt om kor 
du finn informasjon om politikk og din deltaking i organisasjonar. I nokre spørsmål ber vi deg 
om å  beskrive deg sjølv, i andre spør vi om meiningane dine.  
 
Kryss av for det du umiddelbart tykkjer stemmer best for deg, eller det du er mest einig 
i. Det er ingen "riktige" eller "gale" svar. I nokre tilfelle vil du truleg tenkje at ingen av 
svaralternativa stemmer heilt for deg. Da set du eit kryss for det som stemmer best. 
 
Alle som tar del i undersøkinga er med i trekkinga av et gåvekort til ein verdi av kr 
10 000 og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000.  
 
Spørsmåla du svarer på skal gi oss grunnlag for å undersøkje forskjellar og likskapar mellom 
folk i ulik aldrar, i ulike livssituasjonar og i ulike lokalmiljø. Vi kan dermed yte til betre 
kunnskapar om det norske samfunnet, til beste for innbyggjarane og til nytte for dei som sit 
med ansvaret for å utvikle det vidare. 
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål til utfyllinga. 
 
Nok ein gong: Takk for hjelpa! 
 
Vennleg helsing 

     

Anne Sundvoll          
seksjonssjef         



RA-xxxx Bokmål 09.2007 860

Underlagt taushetsplikt

 0033 Oslo

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007

Vi begynner med noen spørsmål om ditt syn på forhold i din kommune

Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes håndtering av utfordringene den står overfor? Angi din oppfat-
ning på skalaen nedenfor som går fra 0 til 10, der 0 betyr «Meget utilfreds» og 10 betyr «Meget tilfreds».

1

Vil du si at du stort sett er meget fornøyd, nokså fornøyd, lite fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med den 
måten lokaldemokratiet fungerer på i din kommune?

2

Meget fornøyd
Nokså fornøyd
Lite fornøyd
Overhodet ikke fornøyd
Vet ikke

Meget 
utilfreds

Meget 
tilfreds

Vet 
ikke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar 
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig på din kommune og 5 betyr at den passer 
svært godt.

3

I min kommune ...

Beskrivelsen 
passer  

svært dårlig

Beskrivelsen 
passer 

svært godt

Vet 
ikke

1 2 3 4 5

A. tar de folkevalgte hensyn til innbyggernes  
synspunkter

B. gjør kommunen en god jobb med å informere  
innbyggerne

C. deltar innbyggerne aktivt når viktige lokale  
beslutninger skal treffes

D. blir partier som gjør en dårlig jobb, straffet ved 
neste valg

E. begrunner de folkevalgte sine beslutninger 
overfor innbyggerne

F. tok valgkampen i høst opp saker som  
engasjerte velgerne

G. fattes politiske beslutninger først etter en åpen  
diskusjon der alle synspunkter får komme fram

H. følger de folkevalgte sin egen overbevisning 
uten å legge for mye vekt på folkemeningen

I. er arbeidet i kommunestyret mer preget av 
bred enighet enn av konflikt
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Politikere har flere arbeidsoppgaver. Hvor viktige mener du de følgende arbeidsoppgavene bør være for en 
lokal politiker i din kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr  «lite viktig oppgave» og 5 betyr «svært 
viktig oppgave». 

5

En kommunepolitiker bør ...

Lite  
viktig

Svært  
viktig

Vet 
ikke

1 2 3 4 5

A. ta opp saker som gjelder hans eller hennes egen 
bygd/grend/bydel

B. være ideskaper og formidle nye ideer om måter å 
løse oppgavene på

C. bidra til samarbeid på tvers av partigrenser

D. utforme overordnede mål og prioriteringer for 
kommunens virksomhet

E. ta opp saker der enkeltpersoner har problemer 
med å nå frem overfor kommunen

F. sørge for god økonomistyring og effektiv ressurs-
bruk

G. markere partiets standpunkt og hjertesaker

H. arbeide for å styrke en kommunal sektor eller 
en bestemt kommunal oppgave

I. skape oppslutning om sine politiske visjoner og 
mål

Og hvis du tenker på rikspolitikken, hvor godt synes du denne beskrivelsen passer: 4

Beskrivelsen 
passer  

svært dårlig

Beskrivelsen 
passer 

svært godt

Vet 
ikke

1 2 3 4 5

De folkevalgte på Stortinget tar hensyn til  
befolkningens synspunkter

Hvor stor forskjell synes du det er mellom partiene i din kommune? Vil du si at forskjellene er meget store,  
ganske store, ikke særlig store eller meget små?

6

Meget store
Ganske store
Ikke særlig store
Meget små
Vet ikke

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter til side sine personlige interesser når de treffer politiske beslutninger?7

Alltid Som regel Av og til Sjelden Aldri Vet 
ikke

A. De folkevalgte i din kommune

B. De folkevalgte på Stortinget
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Så noen spørsmål om kommunenes tjenestetilbud og oppgaver

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med følgende tjenester fra din kommune eller fylkeskommune.  
Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds 
eller ikke tilfreds med ...

9

Meget  
tilfreds Tilfreds Lite 

tilfreds
Ikke 

 tilfreds
Vet 
ikke

A. barnehage

B. skole

C. eldreomsorg

D. andre helse- og legetjenester

E. kulturtilbud

F. tekniske tjenester knyttet til byggesaker, vei, 
vann, kloakk, renovasjon m.m

Hvis du tenker på kommunene generelt, mener du at den kommunale virksomheten bør utvides, skjæres ned 
eller er den passende som den er nå?

8

Bør utvides
Bør skjæres ned
Passende som den er nå 
Vet ikke, ingen mening

Sammenlignet med dine erfaringer med kjøp av tjenester fra private firmaer, hvilken behandling synes du  
at du får fra din bostedskommune? Vil du si at du får ...

10

mye bedre behandling fra din kommune enn fra private firmaer
noe bedre behandling fra din kommune
omtrent samme behandling 
noe dårligere behandling fra din kommune
mye dårligere behandling fra din kommune
vet ikke/ingen formening 
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Iblant er det diskusjoner om hva staten, fylkeskommunene og kommunene bør bestemme over. Synes du 
din  kommune, din fylkeskommune eller staten bør få mer å si – eller bør innflytelsen fordeles som i dag – på 
 følgende områder?

Merk! Sett bare ett kryss for hver beskrivelse.

11

Min kommune 
bør få  

mer å si

Min fylkes-
kommune bør få 

mer å si

Staten  
bør få  

mer å si

Innflytelsen 
bør fordeles 
som i dag

Vet 
ikke

A. Barnehage

B. Barne- og ungdomsskole

C. Videregående skole

D. Eldreomsorg

E. Sykehus

F. Arealutnyttelse, fysisk planlegging

G. Miljøvern

H. Lokal skattlegging

Tenk deg at offentlige utgifter økte på bestemte tjenesteområder. Hvilken av løsningene nedenfor vil du  
foretrekke for å dekke inn økte offentlige utgifter? 

Merk! Sett bare ett kryss for hvert område.

12

Økt  
beskatning

Mer bruker-
betaling på 

området

Effektivisering 
av innsatsen  
på området

Innsparinger  
på andre  
områder

Vet 
ikke

A. Barnehage

B. Barne- og ungdomsskole

C. Eldreomsorg

D. Helse- og legetjenester

E. Fritids- og kulturtilbud

F. Tekniske tjenester (f.eks. vei, vann 
og renovasjon)
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Tenk deg at 1 000 kroner av det hver skatteyter betaler i kommuneskatt skal brukes slik den enkelte selv 
bestemmer. Dersom du skulle bestemme, hvilke av oppgavene nedenfor vil du bruke dine 1 000 kroner på? 
Vennligst fordel de 1 000 kronene på  oppgavene, etter hvor du mener pengene trengs mest.

Merk! Du kan altså fordele de 1 000 kronene på så mange oppgaver som du selv ønsker, eventuelt gi hele beløpet til 
bare én oppgave. Når du summerer opp, skal det bli til sammen 1 000 kroner i alt.

13

a. Barnehage ........................................................................................

b. Barne-og ungdomsskolen .................................................................

c. Skolefritidsordningen ........................................................................

d. Alders-/sykehjem ..............................................................................

e. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie .......................................................

f. Økonomisk sosialhjelp ......................................................................

g. Fritidsklubb, ungdomsklubb o.l. ........................................................

h. Idrettsanlegg, svømmehall ................................................................

i. Parker og turområder ........................................................................

j. Lekeplasser ......................................................................................

k. Bibliotek ............................................................................................

l. Andre kommunale kulturtilbud ..........................................................

m. Kommunale legetjenester .................................................................

n. Helsestasjon, helsekontroll ...............................................................

o. Lokal kollektivtransport .....................................................................

p. Byggesaksbehandling .......................................................................

q. Søppeltømming ................................................................................

r. Vann og kloakk .................................................................................

s. Gater, veier og gatebelysning ...........................................................

t. Tilrettelegging for næringslivet ..........................................................

u. Miljøverntiltak ....................................................................................

v. Kommunens informasjon til innbyggerne ..........................................

w. Annet (skriv selv)_________________________________ ............

I alt kroner ................................................................................... 1 0 0 0



6

Så noen spørsmål om den informasjonen du har om politikk

Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer?14

Svært godt 
informert

Godt  
informert

Noe  
informert

Lite  
informert

Ikke infor-
mert i det 
hele tatt

Vet 
ikke

A. Politikken i din kommune

B. Politikken i din fylkeskommune

C. Rikspolitikken i Norge

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske 
spørsmål i din kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr «Ikke viktig» og 5 betyr «Svært viktig» 

Sett ett kryss for hver kilde.

15

Ikke  
viktig

Svært  
viktig

Vet 
ikke

1 2 3 4 5

A. Regionale og/eller riksdekkende aviser

B. Lokalaviser

C. Fjernsyn (TV)

D. Radio

E. Internett

F. Kommunale informasjonsaviser eller blad

G. Folkemøter eller lignende

H. Møter i parti/organisasjoner/foreninger

I. Direkte kontakt med politikere

J. Samtaler med andre

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske spørsmål med andre?16

Daglig
Noen ganger i uka
Noen ganger i måneden
Mer sjelden
Aldri
Vet ikke

18Gå til
18Gå til

Hvis du diskuterer lokalpolitiske spørsmål med andre:
Forsøkte du i slike samtaler foran lokalvalgene i år  
å påvirke noen til å stemme på et bestemt parti?

17

Ja
Nei
Husker ikke
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Hvis du har svart ja på ett eller flere av A, B eller C i spørsmål 20,  
det vil si at du har tilgang til Internett 

Hvis du har svart nei på både A, B og C i spørsmål 20,  
det vil si at du ikke har tilgang til Internett 

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådsleder-
kandidater) i din bostedskommune …

Sett ett kryss for hver kilde.

18

Ja Nei Husker 
ikke

A. i aviser

B. i radio

C. på TV

D. på valgmøte eller annet folkemøte

E. på Internett

I svært  
stor grad

I nokså  
stor grad

I nokså  
liten grad

I svært  
liten grad

Vet ikke,  
ingen mening

A. i din kommune?

B. på riksplan?

Når du ser tilbake på valgkampen, i hvor stor grad mener du valgkampen bidro til å klargjøre forskjeller mellom 
partiene ...

19

Har du tilgang til Internett på noen av følgende steder?20
Ja Nei

A. Hjemme

B. På jobben

C. Andre steder

21Gå til

23Gå til
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Spørsmål til deg som har tilgang til Internett: 
 
Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.  
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?

Sett ett kryss for hver aktivitet.

21

Hvor ofte ...
Minst en 
gang i  
uka

Minst en 
gang i  

måneden
Sjeldnere Aldri Husker 

ikke

A. besøker du din kommunes hjemmeside?

B. søker du etter informasjon om kommunale tjenester på 
Internett?

C. sender du e-post til en kommunepolitiker om kommunale 
spørsmål?

D. sender du e-post til en kommunalt ansatt om kommu-
nale spørsmål?

E. sender du e-post til andre innbyggere om kommunale 
spørsmål?

F. deltar du i underskriftskampanjer eller andre aksjoner på 
Internett som gjelder spørsmål i din egen kommune?

Minst en  
gang i uka Sjeldnere Aldri Husker 

ikke

Hvor ofte søkte du etter lokalt valgstoff på Internett under valgkampen foran kommunevalget i år? 22

Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker, på noen av 
de følgende nivåene?

23

Ja Nei Husker 
ikke

A. Internasjonale spørsmål

B. Saker på nasjonalt nivå

C. Saker i ditt fylke

D. Saker i din kommune

Nå noen spørsmål om politisk engasjement

25Gå til 26Gå til24Gå til
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Spørsmål til deg som har engasjert deg for å påvirke politikken i din kommune: 
 
Det kan være mange grunner til at folk gjør noe for å påvirke politikken i sin kommune. Nedenfor har vi listet 
opp noen av dem. På en skala fra 1 til 5, der 1 er liten betydning og 5 er stor betydning, hvilken betydning 
hadde følgende grunner for at du engasjerte deg?

24

Liten  
betydning

Stor 
betydning

Vet 
ikke

1 2 3 4 5

A. Jeg engasjerte meg fordi det var saker jeg brant for

B. Det var en anledning til å lære hvordan det politiske 
systemet fungerer

C. Jeg ble spurt av andre

D. Deltakelse i en frivillig organisasjon førte til politisk 
engasjement

E. Forhold knyttet til mitt arbeid/yrke førte til politisk 
engasjement

F.  Det ga anledning til å knytte kontakter og nettverk

G. Jeg var misfornøyd med den politikken som ble ført

Spørsmål til deg som ikke har engasjert deg for å påvirke politikken i din kommune: 
 
Det kan være mange grunner til at folk ikke gjør noe for å påvirke politikken i sin kommune. Nedenfor har vi 
listet opp noen av dem. På en skala fra 1 til 5, der 1 er liten betydning og 5 er stor betydning, hvilken betydning 
hadde følgende grunner for at du ikke ville engasjere deg?

25

Liten  
betydning

Stor 
betydning

Vet 
ikke

1 2 3 4 5

A. Det var ingen spesielle saker jeg brant for

B. Det ville ta for mye tid

C. Ingen har spurt meg

D. Jeg ville uansett ha liten innflytelse på det som skjer 
i kommunen

E. Jeg var stort sett fornøyd med den politikken som 
ble ført

F.  Jeg hadde for lite kunnskap om kommunepolitikk

G. Jeg har gjort min samfunnsplikt gjennom tidligere 
politisk arbeid

H. Hadde vanskelig for å engasjere meg på grunn av 
sykdom eller høy alder

25Hopp over 26Gå til
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Som du kanskje kjenner til, ble reglene for retting på stemmeseddelen endret ved forrige lokalvalg. Vi vil gjerne 
ha din mening om noen av disse endringene. Oppfatter du følgende endringer som positive, negative, eller har 
du ingen oppfatning? 

Sett bare ett kryss for hver endring.

26

Positiv Negativ Ingen 
oppfatning

A. Partienes mulighet til å gi noen kandidater et stemmetillegg 
(forhåndskumulering) ved kommunestyrevalg er blitt begrenset

B. Velgerne kan ikke lenger stryke kandidater fra listene ved 
 kommunestyrevalget

C. Velgerne kan gi personstemmer ved fylkestingsvalget

Noen spørsmål om personvalgordningen ved kommunevalg

Hvor stor innflytelse synes du velgerne bør ha over personvalget ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, dvs. 
hvem på lista som blir valgt som representanter?

Sett bare ett kryss for hvert valg.

27

Styrkes
Være som 
ved dette 

valget

Redu  - 
seres

Fjernes, og 
overlates til 

partiene 

Vet ikke/  
ingen mening

A. Velgernes innflytelse over personvalget ved 
kommunestyrevalg bør ...

B. Velgernes innflytelse over personvalget ved 
fylkestingsvalg bør ...

Nedenfor har vi listet opp noen påstander om betydningen av personvalgsordningene for lokalvalgene. Vil du 
for hver påstand angi om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstanden?

28

Helt 
enig

Nokså 
enig

Nokså 
uenig

Helt 
uenig

Vet 
ikke

A. Personvalg øker tilliten til de folkevalgte

B. Personvalg svekker samarbeidsforholdene i det 
enkelte parti/liste

C. Personvalg gjør det lettere å stille represen-
tantene til ansvar for sine beslutninger

D. Personvalg styrker kontakten mellom velgerne 
og partiene
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Så noen flere spørsmål om lokaldemokratiet og om politikk generelt

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i  
påstandene? 
 
Sett ett kryss for hvert utsagn.

29

Helt 
enig

Nokså 
enig

Nokså 
uenig

Helt 
uenig

Vet 
ikke

A. De kommunestyrerepresentantene vi velger, 
mister fort kontakten med alminnelige folk

B. Viktige spørsmål her i kommunen bør avgjøres 
ved bruk av folkeavstemninger

C. De som har gode forbindelser i kommunen, får 
lettere ivaretatt sine interesser

D. De fleste folkevalgte her i kommunen er dyktige 
folk som vanligvis vet hva de gjør

E. Rikspolitikken er iblant så innviklet at folk som 
meg ikke forstår hva den dreier seg om

F. For å sikre miljøet må kommunen i større grad 
enn i dag gripe inn overfor enkeltpersoner og 
næringsliv

Tenk deg at to personer diskuterer ulike spørsmål. Kan du angi for hvert tema nedenfor om du er mest enig med 
person A eller med person B? 

Sett ett kryss for hvert tema.

30

Helt enig  
med A

Litt enig  
med begge, 
men mest 

med A

Litt enig  
med begge, 
men mest 

med B

Helt enig  
med B Vet 

ikke

 Person A sier ... Person B sier ...

i. Det er en borgerplikt å 
stemme ved valg 

Man bør bare stemme når 
valget oppleves som viktig for 
en selv

ii. Når staten overfører penger 
til kommunene, er det 
rimelig at staten bestemmer 
hva pengene skal brukes til

Selv om staten overfører 
penger til kommunene, bør de 
lokale folkevalgte bestemme 
hvordan midlene brukes

iii. Selv om valgdeltakelsen 
synker, behøver ikke lokal-
demokratiet bli svekket

Når valgdeltakelsen synker, 
svekkes lokal demokratiet

iv. Kommunene bør stå friere 
til å endre den kommunale 
skatteprosenten

Den kommunale skatte-
prosenten bør bestemmes av 
staten
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Hvordan ville du reagere om noen av dine nærmeste slektninger eller venner fortalte at de ikke tenkte å stemme 
ved et kommunevalg?

31

Jeg ville ikke reagere på det
Jeg ville mislike det, men ikke si noe
Jeg ville mislike det og si min mening
Vet ikke

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller 
helt uenig.

Sett ett kryss for hvert utsagn.

32

Helt 
enig

Nokså 
enig

Nokså 
uenig

Helt 
uenig

Vet 
ikke

A. De stortingsrepresentantene vi velger, mister fort  
kontakten med alminnelige folk

B. Det norske demokratiet kunne fungert like bra uten lokalt 
selvstyre

C. Jeg oppfatter meg selv som vel kvalifisert til å delta i 
lokalpolitikk

D. De fleste folkevalgte på Stortinget er dyktige folk som 
vanligvis vet hva de gjør

E. Kommunepolitikken her i kommunen er iblant så inn-
viklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om

F. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale 
egenart

Svært godt  
forslag

Godt 
forslag

Dårlig  
forslag

Svært dårlig  
forslag

Ikke bry meg  
særlig om  
forslaget

Vet 
ikke

Tenk deg at myndighetene foreslår å slå din bostedskommune sammen med en eller flere nabokommuner. 
Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig forslag, eller ville du 
ikke bry deg særlig om forslaget?

33

Fylkeskommunenes framtid blir også diskutert for tiden. I dag har vi 19 fylkeskommuner, men det er ulike 
 oppfatninger om disse bør opprettholdes. Hvilket av alternativene nedenfor er du mest enig i?

34

Fylkeskommunene bør beholdes omtrent som i dag
Vi bør slå sammen dagens fylkeskommuner til 10–12 regioner
Vi bør slå sammen dagens fylkeskommuner til 5–7 regioner
Vi bør avskaffe fylkeskommunene
Jeg er ikke særlig opptatt av spørsmålet
Vet ikke
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Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på 
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr «Ingen tillit» og 10 betyr «Svært stor tillit».

Sett ett kryss på hver linje.

35

Ingen 
tillit

Svært 
stor 
tillit

Vet 
ikke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Kommunestyret

B. Ordføreren

C. Regjeringen

D. De politiske partiene

E. Stortinget

F. Domstolene

G. Statlig forvaltning

H. Kommuneadministrasjonen

I. Lokalpolitikere

J. Rikspolitikere

K. Fylkestinget

I politikk snakker man ofte om «venstresiden» og «høyresiden». Nedenfor er en skala der 0 representerer de 
som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk. Hvordan vil du plassere 
deg selv på en slik skala?

36

Venstre Høyre Vet 
ikke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Så noen spørsmål om din tilknytning til lokalsamfunnet

Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre har lite 
 kontakt og omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg. 

Sett ett kryss på hver linje.

37

Hvor ofte ....
Minst en 
gang i  
uka

Minst en 
gang i  

måneden

Noen  
ganger  
i året

Aldri eller 
nesten  
aldri

Husker 
ikke

A. snakker du med naboer om problemer i  
lokalområdet?

B. besøker dere hverandre?

C. hjelper dere hverandre med praktiske oppgaver?
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Vil du som regel si at man kan stole på folk flest, eller at man må passe seg i omgang med andre? 
Angi din mening på skalaen nedenfor som går fra 0 til 10, der 0 betyr «Man må passe seg» og 10 
betyr «Man kan stole på folk flest».

39

Man må 
passe seg

Man kan 
stole på 
folk flest

Vet 
ikke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vil du si at folk som regel forsøker å ta hensyn til andre og være hjelpsomme, eller tar de stort sett bare 
hensyn til seg selv? Angi din mening på skalaen nedenfor, der 0 betyr «Tar bare hensyn til seg selv» og 
10 betyr «Tar hensyn til andre og er hjelpsomme».

40

Tar bare  
hensyn til 
seg selv

Tar 
hensyn til 
andre og 
er hjelp-
somme

Vet 
ikke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for «Ingen tilknyt
ning» og 10 står for «Svært sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert 
område? 

Sett ett kryss på hver linje.

38

Hvor sterkt er du tilknyttet …

Ingen 
tilknyt-
ning

Svært 
sterk 

tilknyt-
ning

Vet 
ikke

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. den bydelen, byen eller 
bygda der du bor

B. kommunen der du bor

C. fylket der du bor

D. landsdelen der du bor

E. Norge som helhet

F. Norden

G. Europa
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Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall 
hvor aktiv du er?

Sett ett kryss for  hver organisasjonstype.

41

Ikke  
medlem

Passivt  
medlem

Aktivt  
medlem  

uten  
tillitsverv

Aktivt  
medlem  

med  
tillitsverv

A. Politisk parti

B. Arbeidstakerorganisasjon

C. Idretts- eller friluftsorganisasjon

D. Humanitær hjelpeorganisasjon (f. eks. Røde Kors, Redd Barna)

E. Religiøs organisasjon

F. Avholdsorganisasjon

G. Mållag, riksmålsbevegelsen e.l.

H. Miljøvernorganisasjon

I. Velforening/grendelag

J. Kulturforening (f. eks musikk, dans, teater, hobby)

K. Jordbruks- eller fiskeriorganisasjon

L. Andre organisasjoner

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av følgende aktiviteter for å påvirke kommunale  
beslutninger i din nåværende bostedskommune?

Sett ett kryss for hver aktivitet.
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Ja Nei Husker 
ikke

A. Deltatt i et møte der et spørsmål om nabolaget eller kommunen ble drøftet

B. Tatt initiativ til eller støttet initiativer til å arrangere lokale folkeavstemninger

C. Gitt eller samlet inn penger til en lokal sak

D. Skrevet i avisen eller tatt kontakt med og opptrådt i lokale medier i 
 forbindelse med en lokal sak

E Vært til stede ved et kommunestyremøte, uten å være representant
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Har du gjort noe av det følgende i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene? 

Sett ett kryss for hver aktivitet.
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Ja Nei Husker 
ikke

A. Deltatt i dugnadsarbeid eller lignende til gagn for nabolaget ditt, bydelen 
din, bygda eller kommunen din

B. Hatt verv i kommunale organer som ikke er av partipolitisk art? Vi tenker 
for eksempel på samarbeidsutvalg på skole, driftsstyre for barnehage, 
eldreråd, ungdomsråd, kontaktutvalg og lignende

Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller i sitt 
 arbeid. Hvor ofte deltar du i slike aktiviteter?

Sett ett kryss for hver aktivitet.
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Hvor ofte …
Noen  

ganger i  
uka

Noen 
ganger i 

måneden

Noen  
ganger i  

året

Aldri eller 
nesten  
aldri

Husker 
ikke

A. deltar du i beslutninger under et møte?

B. planlegger eller leder du et møte?

C. holder du et innlegg under et møte?

D. skriver du en tekst på minst et par sider? 
(se bort fra private brev)

Tusen takk for hjelpen!



 

 
 
 
 
 
 
Oslo, 22.10.2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokalsamfunnet – hva er viktig for deg? 

I løpet av noen få dager vil en av våre intervjuere kontakte deg for å gjennomføre et telefonintervju i 
forbindelse med undersøkelsen om årets lokalvalg. Dette er et av flere tiltak for å få innsikt i 
hvordan lokaldemokratiet fungerer.  
 
Undersøkelsen er viktig og vi kan ikke erstatte deg med noen annen.  Dette er din anledning til å 
si hva som er viktig for deg, enten du er fornøyd eller misfornøyd. Undersøkelsen har blant annet 
spørsmål om tjenestetilbudet der du bor, hvor godt politikerne i din kommune jobber for deg og dine 
tanker om fordelingen av oppgaver og penger mellom lokale politikere og Stortinget. 
 
Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å snakke med vår intervjuer. 
 
Dere som er trukket ut til å delta i undersøkelsen gir et bilde av befolkningen i Norge. Vi kan ikke 
erstatte de som er trukket ut med andre. Undersøkelsen skal fortelle noe om hele den voksne 
befolkningen i Norge, og derfor er alle like viktige. Det er viktig at vi har med like mange kvinner 
og menn, like mange fra alle aldersgrupper og fra ulike deler av landet. Dersom det er mange i 
enkelte av disse gruppene som ikke blir med, kan undersøkelsen gi en feil framstilling av hvordan 
lokaldemokratiet i Norge fungerer.  
 
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende en e-post til loklademokrati@ssb.no. Du kan også spørre intervjueren som kontakter deg. 
Vi viser også til tidligere brev. Gi oss beskjed dersom du ønsker å få tilsendt brev på nytt.  
 
Vi minner også om at alle som deltar, er med i trekningen av i alt seks gavekort, ett på  
kr 10 000,- og fem på kr 1 000,-. 
 
 
På forhånd takk! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

       
Anne Sundvoll        
seksjonssjef         
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Oslo, 22.10.2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokalsamhelet – kva er viktig for deg? 

I løpet av nokre få dagar vil ein av våre intervjuarar kontakte deg for å gjennomføre et 
telefonintervju i forbindelse med undersøkinga om årets lokalval. Dette er eit av fleire tiltak for å få 
innsikt i korleis lokaldemokratiet fungerer.  
 
Undersøkinga er viktig og vi kan ikkje erstatte deg med noen annen. Dette er din anledning til å 
si kva som er viktig for deg, enten du er nøgd eller misnøgd. Undersøkinga har blant anna spørsmål 
om tenestetilbodet der du bor, kor godt politikarane i din kommune jobbar for deg og dine tankar om 
fordelinga av oppgåver og pengar mellom lokale politikarar og Stortinget. 
 
Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å snakke med vår intervjuar. 
 
Dei som er trekte ut til å delta i undersøkinga gir et bilde av befolkninga i Noreg. Undersøkinga skal 
fortelje noe om hele den vaksne befolkninga i Noreg, og derfor er alle like viktige. Det er viktig at vi 
har med like mange kvinner og menn, like mange frå alle aldersgrupper og frå ulike deler av landet. 
Dersom det er mange i enkelte av disse gruppene som ikkje blir med, kan undersøkinga gi ein feil 
framstilling av korleis lokaldemokratiet i Noreg er.  
 
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende ein e-post til loklademokrati@ssb.no. Du kan også spørje intervjuaren som kontaktar 
deg. Vi viser også til tidligare brev. Gi oss beskjed dersom du ønskjer å få tilsendt brev på nytt.  
 
Vi minner også om at alle som deltar, er med i trekkingen av i alt seks gåvekort, eit på  
kr 10 000,- og fem på kr 1 000,-. 
 
 
På forhand takk! 
 
 
Med venlig helsing 
 

 
Anne Sundvoll        
seksjonssjef         

 
 



Vedlegg I2 

 
 
 
 
 
Oslo, 22.10.2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 

Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Fordi din 
deltakelse i undersøkelsen er viktig for oss, tillater vi oss å kontakte deg igjen. Vi håper at 
tidspunktet passer deg bedre nå når en av våre intervjuer om kort tid kontakter deg.   
 
Dette er din anledning til å si hva som er viktig for deg enten du er fornøyd eller misfornøyd med 
tjenestetilbudet der du bor. Undersøkelsen har blant annet spørsmål om hvor godt politikerne i din 
kommune jobber for deg, og dine tanker om fordelingen av oppgaver og penger mellom stat og 
kommune.   
 
Det er ikke mulig å få svar på hva du mener om dette på andre måter enn å spørre direkte. 
Statistikken brukes som grunnlag for viktige beslutninger i samfunnet – beslutninger som virker 
tilbake på deg og andres hverdag. Resultatene blir i tillegg aktivt brukt av media og til forskning. 
 
Dere som er trukket ut til å delta i undersøkelsen gir et bilde av befolkningen i Norge. Vi kan ikke 
erstatte de som er trukket ut med andre. Undersøkelsen skal fortelle noe om hele den voksne 
befolkningen i Norge, og derfor er alle like viktige. Det er viktig at vi har med like mange kvinner 
og menn, like mange fra alle aldersgrupper og fra ulike deler av landet. Dersom det er mange i 
enkelte av disse gruppene som ikke blir med, kan undersøkelsen gi en feil framstilling av hvordan 
lokaldemokratiet i Norge fungerer.  
 
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende en e-post til loklademokrati@ssb.no. Du kan også spørre intervjueren som kontakter deg. 
Vi viser også til tidligere brev. Gi oss beskjed dersom du ønsker å få tilsendt brev på nytt. Vi 
minner om at alle som deltar, er med i trekningen av i alt seks gavekort, ett på kr 10 000,- og 
fem på kr 1 000,-. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne Sundvoll        
seksjonssjef       Maria Høstmark  

rådgiver 
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Oslo, 22.10.2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 

Lokaldemokratiundersøkinga 2007 

Du har tidlegare blitt kontakta om deltaking i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Fordi du er viktig for 
oss tillét vi oss å kontakte deg att. Vi vonar at tidspunktet passar deg betre no når ein av våre intervjuarar 
om kort tid kontaktar deg. 
 
Dette er din anledning til å si kva som er viktig for deg enten du er nøgd eller misnøgd med dagens 
tenestetilbod. Undersøkinga har blant anna spørsmål om kor godt politikarane i din kommune jobbar 
for deg, og dine tankar om fordelinga av oppgåver og pengar mellom stat og kommune. 
 
Det er ikkje mulig å få svar på kva du meiner om dette på andre måtar enn å spørje direkte. 
Statistikken brukast som grunnlag for viktige beslutningar i samfunnet – beslutninger som virker 
tilbake på deg og andres kvardag. Resultata blir i tillegg aktivt brukt av media og til forsking. 
 
Dei som er trekte ut til å delta i undersøkinga gir et bilde av befolkninga i Noreg. Vi kan ikkje 
erstatte deg med ein annen. Undersøkinga skal fortelje noe om hele den vaksne befolkninga i Noreg, 
og derfor er alle like viktige. Det er viktig at vi har med like mange kvinner og menn, like mange frå 
alle aldersgrupper og frå ulike deler av landet. Dersom det er mange i enkelte av disse gruppene som 
ikkje blir med, kan undersøkinga gi ein feil framstilling av korleis lokaldemokratiet i Noreg er.  
 
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende ein e-post til loklademokrati@ssb.no. Du kan også spørje intervjuaren som kontaktar 
deg. Vi viser også til tidligare brev. Gi oss beskjed dersom du ønskjer å få tilsendt brev på nytt.  
Vi minner også om at alle som deltar, er med i trekkingen av i alt seks gåvekort, eit på kr 10 
000,- og fem på kr 1 000,-. 
 
På forhand takk! 
 
 
Med venlig helsing 
 
 
 
Anne Sundvoll        
seksjonssjef       Maria Høstmark  

rådgiver 
 



Vedlegg I 

 
 
 
 
 
Oslo, 22.10.2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 

Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Fordi din 
deltakelse i undersøkelsen er viktig for oss, tillater vi oss å kontakte deg igjen. Vi håper at 
tidspunktet passer deg bedre nå når en av våre intervjuer om kort tid kontakter deg.   
 
Dette er din anledning til å si hva som er viktig for deg enten du er fornøyd eller misfornøyd med 
tjenestetilbudet der du bor. Undersøkelsen har blant annet spørsmål om hvor godt politikerne i din 
kommune jobber for deg, og dine tanker om fordelingen av oppgaver og penger mellom stat og 
kommune.   
 
Det er ikke mulig å få svar på hva du mener om dette på andre måter enn å spørre direkte. 
Statistikken brukes som grunnlag for viktige beslutninger i samfunnet – beslutninger som virker 
tilbake på deg og andres hverdag. Resultatene blir i tillegg aktivt brukt av media og til forskning. 
 
Dere som er trukket ut til å delta i undersøkelsen gir et bilde av befolkningen i Norge. Vi kan ikke 
erstatte de som er trukket ut med andre. Undersøkelsen skal fortelle noe om hele den voksne 
befolkningen i Norge, og derfor er alle like viktige. Det er viktig at vi har med like mange kvinner 
og menn, like mange fra alle aldersgrupper og fra ulike deler av landet. Dersom det er mange i 
enkelte av disse gruppene som ikke blir med, kan undersøkelsen gi en feil framstilling av hvordan 
lokaldemokratiet i Norge fungerer.  
 
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende en e-post til loklademokrati@ssb.no. Du kan også spørre intervjueren som kontakter deg. 
Vi viser også til tidligere brev. Gi oss beskjed dersom du ønsker å få tilsendt brev på nytt. Vi 
minner om at alle som deltar, er med i trekningen av i alt seks gavekort, ett på kr 10 000,- og 
fem på kr 1 000,-. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne Sundvoll        
seksjonssjef       Maria Høstmark  

rådgiver 
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Oslo, 22.10.2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 

Lokaldemokratiundersøkinga 2007 

Du har tidlegare blitt kontakta om deltaking i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Fordi du er viktig for 
oss tillét vi oss å kontakte deg att. Vi vonar at tidspunktet passar deg betre no når ein av våre intervjuarar 
om kort tid kontaktar deg. 
 
Dette er din anledning til å si kva som er viktig for deg enten du er nøgd eller misnøgd med dagens 
tenestetilbod. Undersøkinga har blant anna spørsmål om kor godt politikarane i din kommune jobbar 
for deg, og dine tankar om fordelinga av oppgåver og pengar mellom stat og kommune. 
 
Det er ikkje mulig å få svar på kva du meiner om dette på andre måtar enn å spørje direkte. 
Statistikken brukast som grunnlag for viktige beslutningar i samfunnet – beslutninger som virker 
tilbake på deg og andres kvardag. Resultata blir i tillegg aktivt brukt av media og til forsking. 
 
Dei som er trekte ut til å delta i undersøkinga gir et bilde av befolkninga i Noreg. Vi kan ikkje 
erstatte deg med ein annen. Undersøkinga skal fortelje noe om hele den vaksne befolkninga i Noreg, 
og derfor er alle like viktige. Det er viktig at vi har med like mange kvinner og menn, like mange frå 
alle aldersgrupper og frå ulike deler av landet. Dersom det er mange i enkelte av disse gruppene som 
ikkje blir med, kan undersøkinga gi ein feil framstilling av korleis lokaldemokratiet i Noreg er.  
 
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende ein e-post til loklademokrati@ssb.no. Du kan også spørje intervjuaren som kontaktar 
deg. Vi viser også til tidligare brev. Gi oss beskjed dersom du ønskjer å få tilsendt brev på nytt.  
Vi minner også om at alle som deltar, er med i trekkingen av i alt seks gåvekort, eit på kr 10 
000,- og fem på kr 1 000,-. 
 
På forhand takk! 
 
 
Med venlig helsing 
 
 
 
Anne Sundvoll        
seksjonssjef       Maria Høstmark  

rådgiver 
 



Vedlegg J 

 
 
 
 
 
 
Oslo, desember 2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Hvor fornøyd er du med styre og stell der du bor? 

Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Fordi du er 
viktig for oss tillater vi oss å kontakte deg igjen. Vi håper at tidspunktet passer deg bedre nå når en 
av våre intervjuer om kort tid kontakter deg.  
 
Undersøkelsen er viktig og vi kan ikke erstatte deg med noen annen.  I tillegg til spørsmål 
knyttet til kommune- og fylkestingsvalget kartlegger undersøkelsen bruk av kommunale tjenester og 
hvordan du vurderer disse tjenestene. 
 
Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å snakke med vår intervjuer. 
 
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende en e-post til lokaldemokrati@ssb.no. Du kan også spørre intervjueren som kontakter deg. 
Vi viser også til tidligere brev. Gi oss beskjed dersom du ønsker å få tilsendt brevet på nytt.  
 
Vi minner også om at alle som deltar, er med i trekningen av i alt seks gavekort,  
ett på kr 10 000,- og fem på kr 1 000,-. 
 
 
På forhånd takk! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øystein Olsen        
Adm. direktør       Anne Sundvoll 

seksjonssjef 
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Oslo, desember 2007  
Grønt nummer: 800 83 028 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Kor nøgd er du med styre og stell der du bor? 

Du har tidlegare blitt kontakta om deltaking i Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Fordi du er viktig 
for oss tillét vi oss å kontakte deg att. Vi vonar at tidspunktet passar deg betre no når ein av våre 
intervjuarar om kort tid kontaktar deg. 
 
Undersøkinga er viktig og vi kan ikkje erstatte deg med noen annen.  I tillegg til spørsmål 
knytte til kommune- og fylkestingsvalet kartlegger undersøkinga bruk av kommunale tenester og 
korleis du vurderer disse tenestene. 
 
Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å snakke med vår intervjuar. 
 
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028 
eller sende ein e-post til lokaldemokrati@ssb.no. Du kan også spørje intervjuaren som kontaktar 
deg. Vi viser også til tidligare brev. Gi oss beskjed dersom du ønskjer å få tilsendt brevet på nytt.  
 
Vi minner også om at alle som deltar, er med i trekkingen av i alt seks gåvekort,  
eit på kr 10 000,- og fem på kr 1 000,-. 
 
 
På forhand takk! 
 
 
Med venlig helsing 
 
 
 
Øystein Olsen        
Adm. direktør       Anne Sundvoll 

seksjonssjef  
 



Vedlegg K 

 

p

 
 
 
 
 
Oslo, januar 2008 
Saksbehandler: Maria Høstmark 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

Hvor fornøyd er du med lokaldemokratiet der du bor? 

Takk for at du tok deg tid til å la deg intervjue i forbindelse med 
Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Vi setter stor pris på all velvillighet og interesse for 
denne viktige studien. Hver eneste person som deltar gir et bidrag til at undersøkelsen blir 
vellykket.  
 
Etter avtale sender vi deg nytt papirskjema som vi ber deg om å fylle ut og returnere til 
oss.  
 
Kryss av for det du umiddelbart synes stemmer best for deg, eller det du er mest enig i. Det er 
ingen "riktige" eller "gale" svar. I noen tilfeller vil du trolig tenke at ingen av 
svaralternativene stemmer helt for deg. Da setter du et kryss for det som stemmer best. 
 
Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem 
gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Vi legger også ved et Flax-lodd. 
 
Spørsmålene du svarer på skal gi oss grunnlag for å undersøke forskjeller og likheter mellom 
folk i ulik aldre, i ulike livssituasjoner og i ulike lokalmiljøer. Vi kan dermed bidra med bedre 
kunnskaper om det norske samfunnet, til beste for innbyggerne og til nytte for dem som sitter 
med ansvaret for å utvikle det videre. 
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål til utfyllingen. 
 
Nok en gang: Takk for hjelpen! 
 
Vennlig hilsen 

      

Anne Sundvoll 
seksjonssjef 



Vedlegg K 

 

p

 
 
 
 
 
Oslo, januar 2008 
Saksbehandlar: Maria Høstmark 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

Kor nøgd er du med lokaldemokratiet der du bor? 

Takk for at du tok deg tid til å la deg intervjue i samband med 
Lokaldemokratiundersøkinga 2007. Vi set stor pris på den imøtekomande haldninga og 
interessa for denne viktige studien. Kvar einaste person som er med gir eit bidrag til at 
undersøkeinga blir vellukka.  
 
Etter avtale sender vi deg nytt papirskjema som vi gjerne ser at du fyller ut.  
 
Kryss av for det du umiddelbart tykkjer stemmer best for deg, eller det du er mest  
einig i. Det er ingen "riktige" eller "gale" svar. I nokre tilfelle vil du truleg tenkje at ingen av 
svaralternativa stemmer heilt for deg. Da set du eit kryss for det som stemmer best. 
 
Alle som tar del i undersøkinga er med i trekkinga av et gåvekort til ein verdi av kr 
10 000 og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000. Vi legg òg ved eit Flax-lodd. 
 
Spørsmåla du svarer på skal gi oss grunnlag for å undersøkje forskjellar og likskapar mellom 
folk i ulik aldrar, i ulike livssituasjonar og i ulike lokalmiljø. Vi kan dermed yte til betre 
kunnskapar om det norske samfunnet, til beste for innbyggjarane og til nytte for dei som sit 
med ansvaret for å utvikle det vidare. 
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål til utfyllinga. 
 
Nok ein gong: Takk for hjelpa! 
 
Vennleg helsing 

     

Anne Sundvoll          
seksjonssjef         
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Oversikt over variabler på datafilen i tillegg til variable innhentet gjennom intervju og postskjema 
 
Alder 
IOs-Alder = IOs alder på intervjutidspunktet 
aldgr = IOs aldersgrupper 
 
Kjønn 
IOs_Kjonn = IOs kjønn 
 
Registrert kommune 
St_komm = IOs stemmekommune 
Bo_komm = IOs bokommune 
 
Respondenten hadde stemmerett i kommunen de var registrert bosatt i pr 31. mai 2007, men kan 
allikevel være bosatt i en annen kommune ved intervjutidspunktet. 
 
Stratum 
Kommunestørrelse gruppert i seks grupper 
 
Innbyggertall i kommunen 
Innbtall = Innbyggertall i bokommunen 
 
Direkte ordførervalg 
DirOrd = Om IO bor i en kommune med direkte valg av ordfører 
 
Landsdel 
Landsdelene fordelt på 7 grupper 
 
Valgdeltakelse 
HarStemt = Avkrysset i manntallet 
 
Alle som møter opp i valglokalet blir registrert i kommunenes manntallsregister 
 
Utdanning 
utd_nivaa1 = utdanningens nivå , ett siffer 
utd_nivaa2 = utdanningens nivå, to siffer 
utd_felt = utdanningens fagfelt, to siffer  
 
Bostedsstrøk 
ts_kode = spredt og tettbygd 
ts_stor = spredtbygd og tettbygd fordelt på 5 grupper 
 
Ts-kodene kobles på registrert adresse. 
 
Andel ikke-vestlige innvandrere 
Andel_ikkeV07 = andel ikke-vestlige innvandrere i IOs bokommune 
 

Vedlegg L 
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