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Undersøkelsen om utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1999 er utført på oppdrag fra
Kommunal- og regionaldepartementet. Mariette Lobo har vært kontaktperson i departementet. Tor
Bjørklund, Institutt for samfunnsforskning, har deltatt i utformingen av spørreskjemaet og leder
arbeidet med analyse av resultatene.

Ved seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå har Heidi Kristin Reppen og Elisabeth
Rønning vært prosjektledere. Anne Kathrine Jernberg har hatt ansvar for layout på spørreskjema,
Ibrahim M. Shaikh m.fl sto for arbeidet med utsending av skjemaene, Glenn-Erik Wangen hadde
ansvar for dataarbeidet og Stein Opdahl var rådgiver ved utvalgstrekking og vekting.
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•  Vedlegg 1: Notat som viser utsendelsen av ulike skjema til ulike grupper
•  Vedlegg 2: Spørreskjema med informasjonsbrev
•  Vedlegg 3: Notat, Stein Opdahl, vekting av data
•  De sist utgitte publikasjonene i serien Notater
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 Avgang (døde og personer flyttet til utlandet) 483

"��������
�� � �# �  ! 
 Nettoutvalg (personer vi fikk skjema fra) 2910 41,5
 Frafall 4106 58,5

Grupper som i forhold til kjennemerkene kjønn, alder og fylke er
over- eller underrepresentert i nettoutvalget med mer enn + 1
prosentpoeng.

$�����
Mann - 3,3
Kvinne + 3,3

%�����
18-24 år - 3,1
25-34 år - 2,9
35-44 år + 1,7
45-54 år + 1,9
55-64 år + 1,4
65-74 år + 1,0

�&����
Oslo - 5,4
Akershus + 2,1

'��((���������
Stemt +15,6
Ikke stemt -15,6
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I 1975 ga Sverige som første nordiske land stemmerett til utenlandske statsborgere ved lokalvalg.
Deretter kom Norge i 1979, Danmark i 1980 og Finland i 1981. Tilsvarende regler gjelder også på
Island.

1979 fikk statsborgere fra �	 ��	� �������	  som hadde bodd i tre år i Norge stemmerett ved
kommune- og fylkestingsvalg for første gang. Dette var resultat av en anbefaling fra Nordisk råd, som
også ble fulgt opp i de andre nordiske land. Fra 1983 ble ordningen utvidet til å gjelde ���� utenlandske
statsborgere. Kravet var at de har fylt 18 år og har vært registrert sammenhengende bosatt i Norge i
minst de tre siste årene før valgdagen. Stemmeretten gjelder ikke ved stortingsvalg.

Ved endring i valgloven, Innst. O. nr. 61 (1998-99), Ot.prp. nr 37 (1998-99), fikk alle nordiske
statsborgere stemmerett ved lokalvalg dersom de var innvandret før 31. mars i valgåret. På grunn av
dette er det i alt vel 66 000 flere stemmeberettigede ved årets valg enn det var ved lokalvalget i 1995.
Dersom vi ser bort fra de nordiske statsborgerne som har fått stemmerett på grunn av lovendring, har
tallet på utlendinger med stemmerett gått ned siden lokalvalget i 1995.

Det offisielle tallet på personer med stemmerett ved lokalvalget 1999 var 3 437 500. Av dette utgjorde
utenlandske statsborgere 101 706 personer. Utenlandske statsborgere utgjorde 3 prosent av alle
stemmeberettigede.

Tallet på utenlandske statsborgere med stemmerett var anslått til 61 000 i 1987 og 81 674 i 1991. I
1995 var antallet 91 556, og i 1999 101 706. Andelen utlendinger som avga stemme ved
kommunevalget og/eller fylkestingsvalget var i 1987 41 prosent, i 1991 39 prosent og i 1995 39
prosent. I 1999 var andelen som avga stemme 36 prosent.

I 1983 og i 1987 hadde Innvandrerseksjonen i Kommunal- og arbeidsdepartementet ansvaret for
informasjonen til utenlandske statsborgere i forbindelse med valget. Utlendingsdirektoratet hadde
ansvar for informasjonsopplegget for 1991-, 1995- og 1999-valget. Målet for informasjonsopplegget
var å spre informasjonsmateriell via innvandrerbefolkningens sosiale nettverk og kontaktpunkter, samt
å oppmuntre til varierte valgaktiviteter. I 1999 ga Utlendingsdirektoratet økonomisk støtte til
informasjonskampanjer i regi av enkelte landsdekkende organisasjoner og et par innvandrerspråklige
radioer. Hensikten med å støtte disse kampanjene og med Utlendingsdirektoratets eget
informasjonsarbeid var å oppnå:

- økt valgdeltakelse, og
- økt interesse og kunnskap om lokale politiske spørsmål.

Utlendingsdirektoratets materiell inneholdt informasjon om at det var et lokalvalg, at også utlendinger
har stemmerett, hvordan man avgir gyldig stemme, og hva slags saker valget dreier seg om.
Informasjonsmateriellet besto blant annet av en valgbrosjyre og plakater, annonser i innvandrermedia,
artikler og pressemeldinger og støtte til lokale valgaktiviteter.

Etter valgene i 1983, 1987, 1991, 1995 og 1999 har Statistisk sentralbyrå gjennomført undersøkelser
blant utenlandske statsborgere med stemmerett. Resultatene av undersøkelsene er blitt formidlet i form
av datafiler og notater. Hovedresultatene fra 1987-undersøkelsen ble også publisert i Statistisk
ukehefte. Undersøkelsen fra 1991 ble publisert i SSB-serien Rapporter.
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Undersøkelsen blant utenlandske statsborgere om kommunestyrevalget som er gjennomført på
oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, bygger på spørreskjemaer sendt til et utvalg av
utenlandske statsborgere med stemmerett ved Kommune- og fylkestingsvalget 1999.

��)��
����

Våren 1999 ble det på grunnlag av SSBs befolkningsstatistikk laget en oversikt over utenlandske
stasborgere med stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget 1999 (Ukens statistikk nr. 20/99).
Populasjonen omfatter utenlandske statsborgere 18 år og over utenom Norden som på valgdagen
hadde vært bosatt i Norge minst 3 år, det vil si at de hadde registrert innflytting senest 12. september
1996. Videre omfatter populasjonen utenlandske statsborgere 18 år og over fra Norden som hadde
innvandret før 31. mars i 1999. Se tabell 1.

Statsborgere fra Sverige er den største gruppen av utlendinger med stemmerett i Norge med 19 689
personer. Deretter kommer Danmark med 15 564, Storbritannia med 7 722, Bosnia Hercegovina med
7 514 og USA med 5 768. Disse 5 statsborgerskapsgruppene utgjør i overkant av halvparten av alle
utlendinger med stemmerett.
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Av dette:
.���)
���
�� ������ Filippinene 766
Av dette: India 1 361
Danmark 15 564 Irak 1 145
Finland 4 256 Iran 1 204
Island 2 622 Kina 495
Sverige 19 689 Pakistan 3 791
Bosnia-Hercegovina 7 514 Sri Lanka 1 824
Jugoslavia 2 705 Thailand 1 110
Nederland 2 101 Vietnam 1 447
Polen 1 104 ����/����0����(/

%(����
���
��
#���1

Tyskland 3 727 Av dette:
Spania 684 Canada 727
Storbritannia 7 722 USA 5 768
Sveits 650 '��/%(����
 ,�-�#
Tyrkia 1 318 Av dette:
%����
���
�� -�-�� Chile 1 729
Av dette: 2��
��
���
�� -��
Etiopia 168 '�
�����������))���� 90
Ghana 273
Marokko 582
Gambia 295
Somalia 1095
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Fra populasjonen av utenlandske statsborgere med stemmerett, 101 706, ble det i utgangspunktet
trukket et stratifisert, tilfeldig utvalg på 7499 personer, det vil si 7 prosent av populasjonen.
Utgangspunktet for trekkingen av utvalget var situasjonsfil fra seksjon for befolknings- og
utdanningsstatistikk som var à jour per utgangen av juli 1999. Korreksjon for personer som var døde
eller hadde utvandret ble foretatt 1 november 1999. På grunn av disse korreksjonene ble utvalget
redusert til 7016.

Trekkingen ble foretatt med varierende utvalgsprosent innenfor 8 strata basert på statsborgerskap, jf.
vedlegg 3. Utvalgsprosenten varierer fra 2 i stratum 1 (Sverige) til 17 i stratum 8, som består av
grupper fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Oseania i tillegg til Tyrkia. I stratum 2 (Danmark) er
utvalgsprosenten 2, i stratum 3 (Storbritannia) er utvalgsprosenten 4, i stratum 4 (Bosnia-Hercegovina)
er utvalgsprosenten 7, i stratum 5 (USA) er utvalgsprosenten 5 og i stratum 6 (Finland) er
utvalgsprosenten 7. I stratum 7, som består av resten av Europa (unntatt Tyrkia) og Canada er
utvalgsprosenten på 8.

Stratifiseringen er lagt opp med sikte på å redusere utvalget for store statsborgerskapsgrupper med
antatt høy svarprosent og øke utvalget for små interessante grupper og grupper med antatt lav
svarprosent. Utvalget omfatter utenlandske statsborgere i alle deler av landet.

������

Stratifisering av utvalget, forskjeller i svarprosent og i andel som stemte mellom de ulike
statsborgerskapsgrupper, kan føre til skjevhet i resultatene av undersøkelsen. Slike skjevheter kan
avhjelpes ved hjelp av vekting. I denne undersøkelsen er det lagt opp til et vektsystem med tre vekter.
For nærmere opplysninger om vektingen vises til notat av Stein Opdahl: Valgundersøkelse blant
utenlandske statsborgere 1999. Vekting av data. Se vedlegg 3.
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Spørreskjemaene ble sendt ut på valgdagen, 13 september til 7499 personer. Orienteringsbrev og
spørsmål er utformet på 7 forskjellige språk: norsk, engelsk, spansk, serbo-kroatisk (bosnisk), albansk,
urdu og vietnamesisk. Ulike grupper fikk tilsendt skjema på det språk / de språkene vi mente var mest
hensiktsmessige for de ulike gruppene (se vedlegg 1 for nærmere informasjon).

Skjemaet omfatter spørsmål om valgdeltaking, partivalg, begrunnelse for valg av parti, om man visste
at man hadde stemmerett, grunner til ikke delta i valget, hvordan en fikk kjennskap til stemmeretten og
forsøk på å påvirke politiske avgjørelser (se vedlegg 2).
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Per utgangen av september var det kommet inn 2206 skjema - av disse 1867 svarskjema, eller 26,7
prosent. I midten av oktober ble det sendt nytt skjema med følgebrev til vel 5455 personer som en på
dette tidspunktet ikke hadde fått noe svar fra.

Etter at datainnsamlingen var gjennomført, og vi hadde korrigert for avganger - personer som ikke
lenger tilhørte populasjonen fordi de var døde eller flyttet til utlandet - satt vi igjen med 2910 skjema,
eller 41,5 prosent svar. Antall gyldige skjema ble også redusert på grunn av at ca. 100 av de uttrukne
både hadde svart på ordinært skjema og på purringen.

I 1995 var svarprosenten 41,9, mens den i 1991 og 1987 var på henholdsvis 49,8 og 54. Det er en klar
nedgang i svarprosent fra 1991 til 1995, mens svarprosenten i 1995 og 1999 er relativt lik. I 1995
kunne man imidlertid føre deler av den lave svarprosenten tilbake til skjemaopplegget, der man hadde
9 ulike spørreskjema heftet sammen til et stort skjema. 669 av de som svarte på skjemaet hadde revet
ut skjemaet på "sitt språk", noe som gjorde at vi manglet identifikasjon på disse, og ikke kunne benytte
oss av dem i den videre bearbeidingen av datafiler.

De fleste statsborgerskapsgrupper hadde nedgang i svarprosent fra 1995 til 1999. I gjennomsnitt gikk
svarandelen ned med kun 0,4 prosentpoeng, som vi ser ut fra tabell 2 nedenfor. Blant de nordiske
landene hadde Sverige og Island en nedgang på henholdsvis 2 og 4 prosentpoeng. Svarprosent blant
finner har gått noe opp, mens dansker faktisk har økt sin svarprosent med hele 8 prosentpoeng. For
europeere ellers er det en nedgang eller stabil svarprosent for alle statsborgerskapsgrupper bortsett fra
Tyskland og USA. Av de afrikanske landene er det bare Somalia som har et så stort utvalg at vi har
valgt å presentere det i denne tabellen. Her ser vi også at svarprosenten har sunket drastisk fra 32 til 18
prosentpoeng. For en rekke land i Asia gikk svarprosenten relativt mye ned fra 1995 til 1999. Også for
Chile har svarprosenten gått ned, mens svarprosenten har steget med 6 prosentpoeng for statsborgere
fra USA.
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Statsborgerskap Svarprosent i 1995 Svarprosent i 1999

%��� ��!� ��!4

Sverige 56 54
Danmark 49 57
Finland 50 51
Island 54 50

Jugoslavia 38 33
Bosnia-Hercegovina * 45
Nederland 60 54
Storbritannia 52 52
Tyrkia 28 20
Tyskland 57 59

Somalia 32 18

Sri Lanka 30 32
Filippinene 50 49
India 33 28
Irak * 26
Iran 44 36
Pakistan 25 25
Thailand * 39
Vietnam 39 36

USA 49 56
Chile 36 32
* Ikke så mange som 100 i bruttoutvalget i 1995.
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Frafallet har ført til visse avvik mellom bruttoutvalget og nettoutvalget. Størst utslag gir dette for
variabelen stemt/ikke stemt, der manntallsopplysningene tilsier at 35,9 prosent av bruttoutvalget avga
stemme, mens 51,5 prosent av dem som deltok i underskelsen gjorde det. Det er også avvik for noen
andre variabler der vi har informasjon om bruttoutvalget, men av en helt annen størrelsesorden. Tabell
3 viser at andelen menn er 3,3 prosentpoeng lavere og andelen kvinner tilsvarende høyere i
nettoutvalget enn i bruttoutvalget. Yngre (18-34 år) er blitt noe underrepresentert i nettoutvalget i
forhold til eldre. Personer bosatt i Oslo er underrepresentert med 5,4 prosentpoeng, mens personer
bosatt i Akershus er noe overrepresentert sammenliknet med resten av landet. Ellers er det små
variasjoner på fylkesnivå.

Underrepresentasjonen av personer som ikke stemte ved valget er så betydelig at det må tas hensyn til
dette ved analyse av resultatene. Et forslag til vektsystem er gitt i vedlegg 1. Skjevhetene for kjønn og
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fylke er i denne undersøkelsen noe større enn hva en kan forvente som følge av rene tilfeldigheter.
Ved analyser av variabler som korrelerer sterkt med kjønn og fylke, kan det vurderes å vekte
resultatene også for disse variablene for å få mer korrekte estimat totalt. Samtidig er det grunn til å
minne om at vekting reduserer skjevheter bare dersom det for de kjennemerkene som blir brukt ved
vekting er slik at de personene i ei gruppe som har svart er representative for dem som ikke har deltatt.
Dersom dette ikke er en riktig antakelse, vil vekting kunne føre til at resultatene ligger lenger unna
populasjonens sanne verdi enn det som er tilfelle uten vekting.
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$����
Mann 46,6 43,3 48,9
Kvinne 53,4 56,7 51,1

%����
18-24 11,6 8,5 13,8
25-34 31,3 28,4 33,2
35-44 27,7 29,4 26,4
45-54 16,3 18,2 15
55-64 7,7 9,1 6,7
65-74 3,8 4,8 3,1
75-84 1,3 1,2 1,5
85 år og eldre 0,4 0,5 0,3

�&���
Østfold 3,9 3,6 4,2
Akershus 11,3 13,4 9,9
Oslo 34,6 29,2 38,4
Hedmark 2,0 2,5 1,6
Oppland 1,9 2,3 1,6
Buskerud 5,5 4,9 6
Vestfold 3,6 4,1 3,3
Telemark 2,4 2,3 2,4
Aust-Agder 1,5 1,6 1,5
Vest-Agder 3,5 3,5 3,6
Rogaland 7,9 8,7 7,3
Hordaland 8,2 8,7 7,9
Sogn og Fjordane 1,2 1,3 1,2
Møre og Romsdal 3,1 3,6 2,7
Sør-Trøndelag 3,5 3,8 3,3
Nord-Trøndelag 0,7 1,1 0,5
Nordland 2,0 2,1 1,9
Troms 1,7 2,1 1,4
Finnmark 1,4 1,3 1,4

'��((��������
Stemt 35,9 51,5 24,7
Ikke stemt 64,1 48,5 75,3

%��
���)������� � �# ,�� �� #
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I utvalgsundersøkelser vil det alltid være en usikkerhet i resultatene som skyldes at de bygger på
opplysinger om bare en del av hele populasjonen, her: utenlandske statsborgere med stemmerett. Dette
kaller vi utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, 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, men det er mulig å anslå standardavviket
ved hjelp av observasjonene i utvalget.

Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen, men i tabell 4 nedenfor
er det gitt anslag på størrelsen av standardavviket ved rent tilfeldig utvalg for ulike prosentandeler og
antall observasjoner. Utvalget til valgundersøkelsen blant utenlandske statsborgere er ikke et
selvveiende utvalg, da personer fra ulike strata er trukket med forskjellig sannsynlighet. For
sammenveide resultater for to eller flere strata vil anslagene på standardavviket i tabell 4 derfor bare
måtte ses på som en tilnærming til de verdiene en ville få ved eksakte beregninger. Verdiene i tabell 4
vil overestimere standardavviket for resultater for de enkelte nasjonaliteter, ettersom de faktiske
populasjonene i mange tilfeller er relativt små, jf. tabell 1. Anslag på standardavviket reduseres da
med faktoren ��������	
����
���������������
��������
���������
����
�����
	����
�	
������������

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
hvis de er konstruert på en bestemt måte: La M være den beregnede størrelsen og S være et anslag for
standardavviket til M. Konfidensintervallet med grensene (M-2S) og (M+2S), vil med omtrent 95
prosents sannsynlighet inneholde den sanne verdien. Når vi nytter 2 ganger standardavviket, vil
metoden med 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som omfatter den sanne verdien. (Et intervall
med utslag på ett standardavvik svarer til et sannsynlighetsnivå på 96 prosent. Med utslag på 3
standardavvik vil det  være 99 prosent sjanse for at intervallet dekker den sanne verdien).

Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 4 for å finne konfidensintervaller: Anta at
vi har fått vite i en undersøkelse at 39 prosent av alle utenlandske statsborgere med stemmerett har
deltatt ved lokalvalget. Nettoutvalget vårt i undersøkelsen er 2910. Anslaget på standardavviket til et
observert prosenttall på 39 er 0,9, når antall observasjoner er 2910. Konfidensintervallet for den sanne
verdi får grensene (39 - 2 * 0,9) og (39 + 2 * 0,9). Det vil si at vi med 95 prosent sikkerhet kan si at
mellom 37,2 og 40,8 prosent av alle utenlandske statsborgere med stemmerett deltok i lokalvalget
1999.

For en bestemt prosentandel som bygger på halvparten av utvalget (ca. 1500 personer), øker
standardavviket til 1,3 prosentpoeng. For tall som bygger på en fjerdedel av utvalget, ca. 750 personer,
øker standardavviket til 1,8.

Tall som bygger på ca. 30 observasjoner har et standardavvik som er åtte ganger så høyt som for hele
utvalget, og er altså langt mer usikkert. For grupper med mindre enn 25 observasjoner er usikkerheten
så stor at SSB ikke publiserer tall.
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Antall
observasjoner 5/95 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50
25 4,4 6,1 8,2 9,4 10,0 10,2
50 3,1 4,3 5,7 6,5 7,0 7,1
100 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0
200 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5
300 1,3 1,7 2,3 2,7 2,8 2,9
500 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2
750 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8
1000 0,7 0,9 1,3 1,4 1,5 1,6
1200 0,6 0,9 1,2 1,3 1,4 1,4
1500 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3
2500 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0
2910 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9

%���������������
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.

I postale undersøkelser, sammenliknet med intervjuundersøkelser, er det oppgavegiveren alene som
avgjør om de enkelte spørsmål i skjemaet skal besvares eller ikke, hvordan spørsmålene skal forstås og
hvilke svar som skal gis. En har heller ikke noen kontroll med i hvilken rekkefølge spørsmålene skal
besvares, slik en har ved intervju. I en postal undersøkelse vil det ofte forekomme såkalt partiellt
frafall: enkelte spørsmål blir ikke besvart fordi oppgavegiveren ikke ønsker å gi slik informasjon. Det
kan i denne undersøkelsen for eksempel være tilfelle med valg av parti og grunner for valg av parti. En
har imidlertid ikke grunnlag for å si at omfanget av denne type feil var særlig stort.
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