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Forord
I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av
Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Hoveddelen av undersøkelsen er finansiert av
Institutt for samfunnsforskning (ISF). Øyvin Kleven ved seksjon for
befolkningsstatistikk har vært prosjektleder i SSB. Elisabeth Falnes-Dalheim og
Lise Snellingen Bye ved seksjon for personundersøkelser har vært planleggere.
Thore Nafstad-Bakke har tilrettelagt utvalget til undersøkelsen og seksjon for
metoder har laget utvalgs- og frafallsvekter. Jytte Miftari-Duemark har
programmert webskjemaet og foretatt filetablering. Dag F. Gravem ved seksjon for
metoder har bistått med utviklingen av spørreskjemaet.

Statistisk sentralbyrå, 15. juli 2019
Arvid Lysø
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Sammendrag
Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med
undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til
politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen 2017 finansieres
av institutt for samfunnsforskning (ISF).
Til undersøkelsen ble det trukket 3 200 personer mellom 18 og 79 år fra Folkeregisteret. Halvparten av disse var også med i utvalget til Stortingsvalgundersøkelsen 2013. Resten ble trukket nye i år.
Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinert telefon-, besøks- og
webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 61,8 prosent av utvalget. De viktigste
årsakene til at vi ikke fikk svar fra alle, var at en del personer ikke ønsket å være
med samt at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av
datainnsamlingsperioden.
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1. Bakgrunn og formål
I 2017 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) stortingsvalgundersøkelsen blant
stemmeberettigede personer i Norge. Formålet var å beskrive valgdeltakelse og
holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Undersøkelsen gir kunnskap
om målgruppens rolle i det norske demokrati med fokus på ulike former for
deltakelse.
I dette notatet presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. Tabell
1.1 viser nøkkeltallene for undersøkelsen. Nettoutvalget inneholder personer som
har svart til og med spørsmål 10 i skjemaet. Partielt frafall angir personer som har
begynt å svare på undersøkelsen, men som har avbrutt før spørsmål 10.
Tabell 1.1
Nøkkeltall
Nøkkeltall
Utvalg (personer trukket ut for intervju)
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet)
Bruttoutvalg
Partielt frafall (påbegynte)
Annet frafall
Totalt frafall
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)
Innsamlingsmetode: Telefon/besøk/web
Intervjutid: ca.40 minutter
Feltperiode:12. September - 31. Desember 2017

Antall
3 200
20
3 180

Prosent
100
0,6
100,0

20
1194
1214
1 966

38,0
62,0

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

2. Utvalg
Utvalget ble trukket blant norske statsborgere i alderen 18-79 år fra Folkeregisteret
i slutten av august 2017. Alle som ble trukket ville være 18 år eller eldre per
31.12.2017. Siden utvalget skulle manntallskontrolleres av valgstyrene i
kommunene, ble skjema med utvalg sendt til kommunene før valget. Det eksakte
manntallet var imidlertid ikke klart før på valgdagen. Utvalget ble trukket blant
norske statsborgere i stemmeberettiget alder så nært opp til valgdagen som mulig.
Det viste seg at det ikke var noen personer som var trukket ut til undersøkeselen
som ikke tilhørte manntallet. Det var imidlertid 20 avganger i undersøkelsen som
følge av død, at personen var bosatt i utlandet, eller bodde på institusjon. Disse
hører ikke med til utvalget.
Tabell 2.1 viser antallet i populasjonen, i utvalget, bruttoutvalget og nettoutvalget.
Når utvalg trekkes, må det tas hensyn til kostnadene ved datainnsamlingen og ikke
minst den oppgavebyrden en påfører privatpersoner å intervjue dem. En kan derfor
ikke operere med svært store utvalg. Det ble trukket et utvalg på 3 200 personer
hvorav 1 600 personer, kalt «ekte panel» (EP), også var med i utvalget for
Stortingsvalgundersøkelsen 2013. 1 600 personer kalt «nytt panel» (NP) ble
tilfeldig trukket ut nye til årets undersøkelse. Disse skal også være med i neste
runde av undersøkelsen i 2021.
Tabell 2.1

Antall i populasjonen, utvalg, bruttoutvalg og nettoutvalg
StemmeAntall
berettigede
Utvalg
Antall personer
3 490 645
3 200

Bruttoutvalg
3 180

Netto-utvalg
1 966

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.
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3. Datainnsamling
3.1. Innsamlingsmetode
Innsamlingsmetoden som ble benyttet var en kombinert telefon-, besøks- og
webundersøkelse.
Utvalget var inndelt i totalt 13 perioder med ulike oppstartstidspunkt. I seks av
periodene startet vi med telefonintervju, mens resterende perioder startet med å få
tilbud om å svare på web. Etter hvert byttet periodene modus, slik at de som først
ble forsøkt kontaktet på telefon, nå fikk tilbud om web. Motsatt fikk de som fikk
tilbud om webintervju først nå tilbud om telefonintervju.
Tilbud om besøksintervju ble deretter brukt som oppfølging for å øke svarprosenten og ble aktivt brukt for å utjevne skjevheter og øke representativiteten.
Det ble satt i gang besøksintervjuing i grupper hvor vi hadde lav svarprosent eller
der hvor respondenten hadde ønske om besøk. Det ble i samråd med intervjukontaktene vurdert hvem som skulle få besøk. For eksempel hadde vi svært lav
svarprosent blant de eldste kvinnene i utvalget, og disse ble prioritert. Besøksintervjuing ble også benyttet i frafallsoppfølgingen, ved at vi sjekket om personer
som av ulike årsaker var lagt til frafall, kunne tilbys besøksintervju dersom det
passet dem bedre. Det ble også delt ut gavekort, for å få flere til å la seg intervjue
ved besøk. For eksempel hadde vi lav svarprosent blant de eldste kvinnene i
utvalget, og disse ble prioritert. Flere av forsøkene på å få til besøksintervju endte
likevel opp i et annet mode; som svar enten via telefon eller web. Og det var jo
frafallsoppfølging, så det var også flere av besøksintervjuene det likevel ikke ble
noe av fordi intervjuobjektet ikke ville eller vi ikke klarte å komme i kontakt med
intervjuobjektene.
Det ble sendt ut informasjon på e-post i forkant av oppstart til alle som var trukket
ut (se vedlegg 1 og 2). For de periodene som startet med telefonintervju, ble eposten sendt noen dager før intervjuerne begynte å ringe. For de periodene som
startet på web, ble e-posten sendt ut på oppstartsdagen. Formålet med
informasjonen var å sørge for at de som var trukket ut ble orientert om undersøkelsesopplegg, tema for undersøkelsen og personvern. E-posten hadde tekst på
bokmål og nynorsk. I tillegg ble det sendt ut en SMS på oppstartsdagen, både til
perioder som startet med telefonintervju og perioder som startet på web. For
periodene som startet på web inneholdt både e-post og SMS en personlig lenke til
undersøkelsen som respondenten kunne klikke på og komme rett inn i webskjemaet uten å måtte skrive inn brukernavn og passord. I e-posten og SMS-en som
ble sendt ut til telefongruppene, ble det informert om at en intervjuer snart ville ta
kontakt.

3.2. Feltperiode
Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 12. september til 31.desember 2017.
De som ikke svarte på undersøkelsen, fikk tilsendt påminnelser på SMS og e-post
en til to ganger i uken. E-poster og SMS varierte i innhold underveis i datainnsamlingen. Noen av utsendingene ble tilpasset til grupper (vedlegg E og F). Vi
hadde utfordringer med å få svar fra, f.eks. unge kvinner. Omtrent halvveis ut i
feltperioden startet vi med besøksintervjuing. Det ble da forsøkt å tilby besøksintervju til de personene vi ikke hadde oppnådd kontakt med. Det ble i første
omgang prioritert å tilby besøksintervju til grupper med lav svarprosent, for å jevne
ut skjevheter. Dette gjaldt først og fremst de eldste personene i utvalget, men også
personer som hadde mulighet til å stemme for andre gang (20-22 år) viste seg
ekstra vanskelig å få tak i. Etter hvert ble alle som vi ikke hadde fått kontakt med
8
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tilbudt besøksintervju. Det ble også forsøkt å følge opp med besøksintervjuing for
respondenter som tidligere var lagt til frafall eller som ville hatt vanskelig å
gjennomføre intervjuet på telefon eller web.
En del av respondentene som fikk tilbud om å svare på web, begynte å fylle ut
skjemaet, men fullførte ikke. Disse personene ble først forsøkt fulgt opp ved å
sende påminnelser på SMS og e-post. Etter hvert ble det også forsøkt å kontakte
disse på telefon for å be de om å fullføre eller hjelpe de gjennom webskjema. En
intervjuer fra ringesenteret hadde denne oppgaven. Intervjueren rapporterte om
gode resultater med dette.
Personer som i utgangspunktet ble kontaktet for telefonintervju, men som heller
hadde lyst til å svare på web, fikk tilsendt lenke til webskjemaet. Det var egne
oppfølgingsplaner for disse personene, for å følge opp at de faktisk svarte som
avtalt. Det ble også gjort jevnlig nekteroppfølging på de som ikke ønsket å delta.
Svarinngangen var relativt jevn over hele datainnsamlingsperioden, men avtok som
forventet noe mot slutten. Den siste uken (uke 52) ble det ikke foretatt noen
telefon- eller besøksintervjuer, men det var likevel mulig å svare på web for de som
ønsket det. Figur 3.1 gir en oversikt over svarinngangen.
Figur 3.1
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Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

Vi oppnådde en total svarprosent på 62 prosent for Stortingsvalgundersøkelsen. Av
disse svarene ble 61 prosent samlet inn via telefonintervju, mens 38 prosent av
svarene til slutt kom via webskjemaet, og bare 1 prosent av svarene kom inn via
besøksintervju. Av 491 som ble utsendt CAPI totalt i datainnsamlingsperioden, ble
73 prosent frafall, 1 prosent avgang og 25 prosent intervju/svar. 47 prosent av disse
svarene kom som CATI, 32 prosent som CAWI og 22 prosent som CAPI.
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Figur 3.2
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Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

Figur 3.3

Svarinngang Stortingsvalgundersøkelsen fordelt på modi
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Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

4. Datakvalitet
I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene av en rekke forhold. Vi
skal her se nærmere på noen forhold som kan ha betydning for kvaliteten.

4.1. Utvalgsskjevhet
Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er
annerledes blant de som svarte enn blant de som ble forsøkt intervjuet. Slik
skjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen hvor tilfeldigheter kan føre til at
forekomsten av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i
populasjonen (utvalgsvarians). Denne skjevheten skyldes tilfeldigheter i
trekkingen, og en kan derfor forvente at personene som trekkes ikke skiller seg
systematisk fra de som ikke trekkes ut.
Det kan også oppstå skjevheter i forbindelse med avganger. Med avgang menes
personer som av ulike årsaker ikke er i målgruppen for undersøkelsen, herunder
døde, personer som har utvandret til utlandet og personer bosatt på institusjon. I
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løpet av datainnsamlingen var det 20 personer i utvalget, som likevel ikke tilhørte
målgruppen. Denne ble oppdaget enten ved at respondenten selv eller pårørende
tok kontakt med oss eller det ble opplyst om dette under oppringning.
Antallet personer vi står igjen med etter at vi har fjernet avgangene, kalles
bruttoutvalget. Dette er personene vi faktisk forsøker å få svar fra. Antallet
personer vi oppnådde intervju med, kalles nettoutvalget. Differansen mellom
brutto- og nettoutvalget kalles frafall. Frafall kan føre til skjevhet mellom
bruttoutvalget og nettoutvalget når fordelingen av et bestemt kjennemerke er
annerledes blant personene som svarte enn blant personene som ble forsøkt
intervjuet. Skjevhet innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk representativt for
målgruppen. Skjevhet med hensyn til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis
at nettoutvalget er skjevt med hensyn 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.
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte størst oppmerksomhet til avvikene
mellom netto- og bruttoutvalget. Tabell 4.1 viser eventuelle avvik mellom bruttoog nettoutvalget for variablene kjønn, alder, landbakgrunn og landsdel for hele
bruttoutvalget på totalt 3 180 personer. Kolonnen «frafall» inkludere også noen
personer som har begynt å svare på undersøkelsen, men som avbrøt på et tidlig
tidspunkt. Er det store avvik, kan det foreligge utvalgsskjevhet på grunn av
frafallet. Avvik på ± 1 prosentpoeng kan ha betydning for utvalgsskjevheten.
Tabell 4.1

Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg
fordelt på kjønn, alder, utdanning og landsdel. Hele utvalget. Prosent
Bruttoutvalg
Frafall
Nettoutvalg
Netto-Brutto

Kjønn
Menn
Kvinner

49,6
50,4

46,1
53,9

51,8
48,2

2,2
-2,2

Alder
18-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

12,2
32,0
41,1
14,4

13,8
34,4
36,5
15,3

11,6
30,5
44,0
13,9

-0,6
-1,5
2,9
-0,5

Utdanning
Ingen utdanning
Grunnskole
Videregående
Høyskole/universitet
Ukjent

0,1
34,7
31,7
33,1
0,5

0,2
43,6
31,8
23,3
1,2

0,1
29,2
31,5
39,1
0,1

0
-5,5
-0,2
6
-0,4

Landsdel
Oslo og Akershus
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Antall

23,1
7,6
19,2
14,5
16,7
9,3
9,7
3 180

20,9
9
20,8
13,3
16,5
9,9
9,6
1 214

24,5
6,7
18,2
15,2
16,8
8,9
9,7
1966

1,4
-0,9
-1
0,7
0,1
-0,4
0

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

4.2. Analyse av frafallet
Som nevnt tidligere bør en i vurderingen av utvalgsskjevhet knytte større
oppmerksomhet til skjevhet som skyldes frafall, enn til andre typer utvalgsskjevhet,
se avsnitt 4.1. Dette skyldes at personer som ikke deltar kan skille seg systematisk
fra de som deltar.
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Vi vil aldri kunne få svar fra alle som er trukket ut til en undersøkelse. Det vil alltid
være personer som av ulike årsaker ikke kan eller vil delta eller som vi ikke klarer
å komme i kontakt med.
Tabell 4.2 gir en oversikt over de viktigste årsakene for frafall etter kjennetegnene
kjønn, alder, utdanning og landsdel. «Svar» angir hvor stor andel som har svart til
og med spørsmål 10 i skjemaet. Påbegynt web-skjema er personer som avbrøt før
spørsmål 10. Personer som kun trykket på lenken til undersøkelsen, men som aldri
begynte å svare på noen spørsmål, går her under «åpnet webskjema».
Tabell 4.2

I alt

Svar og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder, utdanning og landsdel. Hele utvalget. Prosent
Påbegynt web- Åpnet web- Ønsker ikke
I alt
Svar
skjema
skjema
å delta
Forhindret
100
61,8
0,6
0,9
24,8
2,0

«Ikkekontakt»
10,2

Kjønn
Menn
Kvinner

100
100

64,2
58,7

0,6
0,7

0,8
0,9

22,8
26,8

1,8
2,2

9,9
10,6

Alder
18-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

100
100
100
100

57,8
58,3
65,6
59,9

0,5
1,0
0,6
0,0

1,5
1,2
0,6
0,4

25,3
24,8
22,4
31,3

1,8
1,5
2,1
3,5

13,3
13,3
8,7
5,0

Utdanning
Grunnskole
Videregående skole
Universitet/Høgskole
Ingen utdanning
Ukjent

100
100
100
100
100

52,0
60,9
72,6
50,0
12,5

0,4
0,9
0,7
0,0
0,0

0,9
0,8
0,9
0,0
0,0

30,1
26,8
17,5
0,0
25,0

3,2
1,2
1,3
0,0
25,0

13,5
9,4
7,0
50,0
37,5

Landsdel
Oslo og Akershus
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100
100
100
100
100
100
100

65,2
54,8
58,4
64,3
61,7
58,6
61,6

0,8
0,0
0,5
0,6
0,8
0,7
0,7

0,5
0,4
0,8
1,1
1,1
1,4
1,0

22,8
30,7
27,8
24,0
23,1
27,1
21,2

2,0
5,0
2,0
1,1
1,7
2,4
1,6

7,7
9,1
10,6
8,9
11,7
9,8
14,0

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.2 viser at ønske om ikke å delta er den klart viktigste årsaken til frafall i
undersøkelsen. Kvinner, eldre respondenter, personer med lav utdanning samt
personer fra Hedmark og Oppland nekter i større grad å delta enn andre grupper.
Ikke-kontakt er også en viktig årsak til frafall. Det er vanskeligst å komme i
kontakt med yngre personer, kvinner, personer med lav utdanning og personer fra
Hedmark og Oppland.

5. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved
utvalgsundersøkelser
Utvalget til Stortingsvalgundersøkelsen er trukket tilfeldig fra
Befolkningsregisteret. Gjennom utvalgsundersøkelser kan vi anslå forekomsten av
ulike fenomener i en stor gruppe (populasjonen) ved å måle forekomsten bare i et
mindre utvalg som er trukket fra populasjonen. Det gir store besparelser sammenlignet med om vi skulle gjennomført målingen i hele populasjonen, men samtidig
får vi en viss usikkerhet i anslagene. Denne usikkerheten kan vi beregne når vi
kjenner sannsynligheten for at hver enkelt enhet i populasjonen skal bli trukket til
utvalget.
Metoden som brukes til å beregne et anslag (estimatet), kalles en estimator. Det er
to aspekter ved en estimator som er viktige. For det første bør estimatoren gi
omtrent korrekt verdi ved gjentatte forsøk. Det vil si at den ”treffer målet” i den
forstand at ved gjentatt trekking av utvalg, vil gjennomsnittsverdien av estimatene
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være sentret rundt den sanne populasjonsverdien; estimatoren er forventningsrett. I
tillegg trenger vi et mål på hvor stor variasjon rundt populasjonverdien estimatene
har ved gjentatt trekking av utvalg. Det er denne variasjonen som er den statistiske
usikkerheten til estimatet, og det vanlige målet er standardfeilen, SE (fra det
engelske begrepet ”standard error”), til estimatet. SE er definert som det estimerte
standardavviket til estimatoren. SE forteller dermed hvor mye et anslag i
gjennomsnitt vil avvike fra den sanne verdien.
Som en illustrasjon: La oss si vi ønsker å estimere prosentandelen kvinner, P0,i en
befolkning (populasjon) med størrelse N. Anta utvalget av størrelse n er trukket
tilfeldig, det vil si at alle enheter har samme sannsynlighet n/N for å bli med i
utvalget. La P være prosentandelen kvinner i utvalget. Da er P en forventningsrett
estimator for P0 og standardfeilen er gitt ved:
SE ( P) 

P(100  P)
n
 (1  ) .
n
N

Estimeringsfeilen vi begår er forskjellen mellom P og P0. Denne er selvfølgelig
ukjent, men vi kan gi et anslag, feilmarginen, på hvor stor den med en gitt
sannsynlighet kan være. Feilmarginen er definert som 2·SE. Intervallet
(P – 2·SE, P + 2·SE)
er et 95 prosent konfidensintervall. Det betyr at sannsynligheten for at intervallet
dekker den sanne verdien P0 er 0,95 (95 prosent). Eller sagt på en annen måte, ved
gjentatte utvalg så vil 95 prosent av intervallene dekke den sanne verdien P0. Vi
sier da et det er 95 prosent sikkerhet for at det beregnede intervallet dekker den
sanne verdien. For utledning av disse formlene og tilsvarende resultater for andre
typer variable og for mer kompliserte utvalgsplaner som stratifiserte utvalg og
flertrinnsutvalg viser vi til Bjørnstad (2000).
I faktaboksen oppsummeres begrepsdefinisjoner og formler for estimering av
prosenttall i en populasjon.
Statistisk usikkerhet for estimering av prosentandel av et kjennetegn ved enkelt
tilfeldig utvalg
N
n
P0
x
P
100 – P

antall enheter i populasjonen
antall enheter i utvalget, trukket enkelt tilfeldig
prosentandel i populasjonen med kjennetegn a
antall enheter i utvalget med kjennetegn a
prosentandel i utvalget med kjennetegn a, P = 100·(x/n)
prosentandel i utvalget som ikke har kjennetegn a

Utvalgsvarians Var(P) =

P0 (100  P0 )
n
 (1  )
n
N

95 prosent konfidensintervall for P0: P ± 2·SE
P(100  P)
n
 (1  )
n
N
95 prosent konfidensintervall for P0: P ± 2·SE

Standardfeil: SE =

Feilmargin = 2· SE
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P(100  P)
n
 (1  )
n
N
• Feilmargin = 2· SE
P(100  P)
n
• Standardfeil: SE =
 (1  )
n
N
• Feilmargin = 2· SE

Standardfeil: SE =

I de fleste utvalgsundersøkelsene i SSB utgjør utvalget en svært liten del av
populasjonen. Undersøkelsene tar sikte på å dekke store populasjoner, som for
eksempel den norske befolkningen i sin helhet, alle arbeidstagere, alle norske
bedrifter osv. Utvalgene som skal dekke disse populasjonene er små i forhold til
populasjonsstørrelsene. Det betyr at utvalgsandelen n/N er neglisjerbar i formelen
for SE, og vi kan benytte formelen:

SE =

P(100  P)
n

Vi legger merke til at konfidensintervallets størrelse er avhengig av størrelsen på
utvalget, men ikke av populasjonen. Standardfeilen blir mindre dess flere som er
med i utvalget, og sammenhengen mellom størrelsen på standardfeilen og n er ikke
lineær. For å få standardfeilen halvert, med samme verdi av P, så må
utvalgsstørrelsen firedobles.
Vi ser at standardfeilen er størst når utvalgsresultatet er 50 prosent, og avtar
symmetrisk etter hvert som prosentandelen nærmer seg 0 og 100.
I stedet for å foreta beregninger for hvert enkelt resultat, kan tabell 5.1 benyttes.
Den viser standardfeil for observerte prosentandeler etter utvalgets størrelse,
trukket enkelt tilfeldig.
Tabell 5.1
n: \ P:
25
100
200
400
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

Standardfeil i prosentpoeng for observerte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser, for enkelt tilfeldig utvalg
5/95
10/90
15/85
20/80 25/75
30/70 35/35
40/60 45/55
4,4
6,1
7,3
8,2
8,8
9,4
9,7
10
10,2
2,2
3
3,6
4
4,4
4,6
4,8
4,9
5
1,5
2,1
2,5
2,8
3,1
3,2
3,4
3,5
3,5
1,1
1,5
1,8
2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
0,9
1,2
1,5
1,6
1,8
1,9
1,9
2
2
0,8
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
0,7
0,9
1,1
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
0,6
0,9
1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
0,6
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
0,5
0,7
0,8
0,9
1
1
1,1
1,1
1,1
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1
1
1
0,4
0,5
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,3
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7

50/50
10,2
5
3,5
2,5
2
1,8
1,6
1,4
1,3
1,1
1
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7

Et utvalgsresultat på 50 prosent fra enkelt tilfeldig utvalg med 5500 enheter har en
standardfeil på 0,7 prosentpoeng. Dvs. at feilmarginen er 1,4 prosentpoeng og 95
prosent konfidensintervall er (48,6 - 51,4) prosent. Vi kan anslå med 95 prosent
sikkerhet at andelen i populasjonen ligger mellom 48,6 og 51,4 prosent.

5.1. Eksempel på bruk av formel og tabell
Vi ønsker å anslå andelen av nordmenn som har stemt ved Stortingsvalget 2017. På
dette spørsmålet har vi fått svar fra 1 910 respondenter (n) som er trukket fra den
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norske befolkningen fra 18 år og oppover. I 2017 var dette omtrent 4 000 000
personer (N). 1 697 (x) av de spurte oppgir at de stemte ved årets valg, de
resterende 213 personene oppgir at de ikke stemte eller ønsker ikke svare. Andelen
som stemte ved valget er x/n = 1697 / 1910 = 0,888 eller 89,0 prosent. Siden n/N =
0,0005 så kan vi bruke den forenklede formelen for SE og får konfidensintervallet:

89,0 ± 2 =

√89,0(100−89,0)
1910

= 89,0 ± 2(1,5) = 89,0 ± 1,5

Estimatet for andelen som har stemt er altså 89,0 prosent. Feilmarginen for
estimatet er 1,5 prosent, mens konfidensintervallet med 95 prosent sikkerhet
forteller at andelen ligger mellom 87,5 og 90,5 prosent.
Vi kan også bruke tabell 5.1. Vi går inn på raden 2 000 og kolonnen 10/90; som er
kolonnen som ligger nærmest resultatet. I tabellen leser vi at standardfeilen er 0,7.
Et 95 prosent konfidensintervall blir da 89  2 (0,7) = 89  1,4 som er tilnærmet
det samme som over.

6. Innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil
I enhver undersøkelse vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både
i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Datainnsamlingen i denne
undersøkelsen ble gjort via telefon, besøk eller web. På web fulgte respondenten
skjemaet på en dataskjerm/mobilskjerm og fikk opp ett eller flere spørsmål av
gangen. Ved telefon- og besøksintervju leste intervjueren opp spørsmålene fra en
dataskjerm, og krysset av ettersom respondenten svarte. Ved besøksintervju ble det
også benyttet svarkort.
En viktig fordel med disse innsamlingsmetodene er at alle filtre i spørreskjemaet
programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at feil personer får
feil spørsmål. F.eks. ble spørsmål «spm29a» (se vedlegg A) stilt med to forskjellige
ordlyder ut fra om respondenten var mann eller kvinne, og programmet sikret at
hver respondent fikk riktig versjon. Et annet eksempel er at om respondenten i
spørsmål «spm49» svarte «nei» på om de hadde stemt ved valget, så skulle
respondenten få et nytt spørsmål hvor de ble spurt om grunnen til at de ikke stemte.
Dette spørsmålet gikk kun til de som ikke stemte. De som svarte at de hadde stemt
ved valget, fikk i stedet spørsmål om hvilket parti de stemte på. Samtidig ligger det
farer i det at filtrene programmeres på forhånd. Eventuelle feil i programmeringen
blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir verdiløse. Som det framgår av
det vedlagte skjemaet, er det noen filtre i skjemaet til denne undersøkelsen, men vi
har ingen indikasjoner på at disse ikke har fungert etter hensikten. Vi har testet
skjema grundig for å unngå at slike feil skal oppstå.
Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan
skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tid. Det kan også skyldes at spørsmål
blir misforstått. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Innsamlingsfeil kan også
oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige. For eksempel kan
spørsmål om økonomi eller politikk være sensitivt for enkelte. Respondentene kan i
slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til grunn for
svaret kan også bli påvirket av hva respondentene oppfatter som sosialt ønskelig. I
Stortingsvalgundersøkelsen kan det for eksempel være slik at respondentene sier de
har stemt ved stortingsvalget selv om de ikke har gjort det, eller svarer at de er mer
interessert i politikk enn det de egentlig er, fordi de oppfatter det som sosialt
ønskelig å svare slik.
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Innsamlingsmodus vil også påvirke hvordan respondenten svarer. Ved besøks- og
telefonintervjuing vil intervjueren i større grad ubevisst påvirke hva respondenten
svarer. Ved telefonintervjuing er intervjuereffekten mindre, og med web er
intervjuereffekten liten. Det er lettere å ha en «ikke politisk korrekt» holdning i et
webskjema enn ved besøksintervju hvor respondenten ser intervjuer i øynene.
Holdninger til politiske spørsmål om innvandring er et godt eksempel. Det kan for
eksempel være vanskelig å skulle bli intervjuet av en intervjuer med utenlandsk
bakgrunn, mens man samtidig uttrykker at man er tydelig negativ til innvandring. I
Stortingsvalgundersøkelsen ble det benyttet både besøks-, telefon- og webintervju.
I denne undersøkelsen brukte vi først og fremst besøksintervju til å utjevne
skjevheter som oppsto underveis i datainnsamlingen. På grunn av lav andel
besøksintervju vil vi anta at intervjuereffekten er relativt liten i denne undersøkelsen. Vi ønsket å få til en dynamisk datainnsamling med responsive design
jmf. «Total survey error»-modellen, med fokus på å redusere målefeil og øke
representativiteten. Grunnen til at det anbefales bruk av web ved undersøkelser
som har «sensitive» spørsmål, er at intervjueffekten er mindre enn ved modi der
man bruker intervjuer som ved besøksintervju (CAPI) og telefonintervju (CATI).
Det er lettere å ha en «ikke politisk korrekt»-holdning i et webskjema enn ved for
eksempel besøksintervju hvor respondenten ser intervjuer i øynene. F.eks. hvor lett
er det å se en intervjuer med utenlandsk bakgrunn i øynene mens man uttrykker at
man er tydelig negativ til innvandring? Vi har altså forøkt å minimere
intervjuereffekten ved å i større grad tilby web. Vi gjør også tilsvarende i andre
undersøkelser – det vil si at vi bruker modus som involverer intervjuer for å få tak i
de personene som det er vanskeligst å komme i kontakt med, slik at vi unngår store
skjevheter. Det er mulig å se hvor mye mode-effekter betyr, og utjevne dette, men
det krever analyser (se for eksempel Buelens og Van den Brakel, 2013). I tillegg
utnyttes ressursene på en god måte, noe som har hjulpet oss til å nå en høy
svarprosent.
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien
som til slutt rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger
(omkodinger). Vi har kontrollert dataene fra denne undersøkelsen uten at vi har
oppdaget feil som kan ha betydning for resultatene.
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 innsamlings- 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.

7. Vekter
Det ble laget to vekter for undersøkelsen, etterstratifiserte vekter og kalibrerte
vekter. Alle variablene som brukes i vektingen er hentet fra populasjonsfilen
(manntallet) ved hjelp av fødselsnummer.

7.1. Etterstratifisering
Det ble først laget 18 etterstrata basert på kjønn, alder og utdanning.
Kategoriene er som følger:
• Kjønn (2 kategorier):
o 1=Menn
o 2=Kvinner
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•

•

Aldersgruppe (3 kategorier):
o 1=30 år eller under
o 2=31-59 år
o 3=60 år eller over
Utdanningsnivå (3 kategorier):
o 1=Ingen utdanning/Grunnskole eller uoppgitt
o 2=Videregående
o 3=Universitet/høyskole

Den etterstratifiserte vekten settes lik 𝑁ℎ /𝑛ℎ , der
𝑁ℎ er antall personer i etterstratum h i populasjonen, og
𝑛ℎ er antall personer i etterstratum h i nettoutvalget

7.2. Kalibrerte vekter
Deretter kalibreres de etterstratifiserte vektene etter offisiell valgdeltakelse i ni
regioner. Det ble først vurdert å bruke valgdeltakelse innen hvert fylke, men i noen
fylker er det svært få personer i svarutvalgene som ikke har stemt, hvilket leder til
at disse får høy vekt. Derfor ble fylkene slått sammen til følgende ni regioner:
01 Akershus
02 Oslo
03 Hedmark og Oppland
04 Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark)
05 Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland)
06 Hordaland
07 Resten av Vestlandet (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal)
08 Trøndelag
09 Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)
For å beholde den riktige fordelingen de etterstratifiserte vektene gir etter kjønn,
aldersgruppe og utdanningsgruppe, ble det også kalibrert etter de 18 etterstrataene.

7.3. Tabeller
Kjønn, aldersgruppe og utdanningsgruppe
Både etterstratifiserte og kalibrerte vekter ga en fordeling lik populasjonsfordelingen på grunn av måten de er konstruert på. De er derfor ikke med i tabellene.
Tabellene nedenfor viser derfor uvektede tall samt populasjonstall for bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanningsgruppe.
Tabell 7.1

Andel i nettoutvalg og populasjon fordelt på kjønn
Uvektet
SVU
51,7
48,3

Populasjon
49,5
50,5

Andel i nettoutvalg og populasjon fordelt på aldersgruppe
Uvektet
Aldersgruppe
SVU
30 år og under
20,7
31-59 år
52,7
60 år og over
26,6

Populasjon
21,5
47,1
31,4

Kjønn
Menn
Kvinner
Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.2

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 7.3

Andel i nettoutvalg og populasjon fordelt på utdanningsgruppe
Uvektet
Utdanningsgruppe
SVU
Ingen utdanning/Grunnskole/uoppgitt
19,0
Videregående
41,7
Universitet/høyskole
39,3

Populasjon
26,6
41,7
31,7

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

Valgdeltakelse i regionene
De kalibrerte vektene gir en fordeling lik de offisielle tallene for stortingsvalget
2017. De etterstratifiserte vektene trekker i riktig retning, men er ikke nok til å rette
helt opp for at nettoutvalget inneholder en for stor andel som har stemt. Tabell 7.4
viser uvektede tall for region, samt etterstratifiserte vekter og offisielle tall.
Tabell 7.4

Vekter for valgdeltagelse i region
Uvektet
Region
SVU
01 Akershus
89,2
02 Oslo
90,1
03 Hedmark og Oppland
88,6
04 Sør-Østlandet
85,5
05 Agder og Rogaland
86,3
06 Hordaland
89,4
07 Resten av Vestlandet
83,1
08 Trøndelag
90,4
09 Nord-Norge
87,5

Etterstratifiserte
vekter SVU
87,7
88,6
88,3
85,3
84,6
88,6
82,0
90,4
86,9

Offisielle tall
81,2
80,2
76,5
76,3
78,0
81,1
78,0
78,3
74,9

Valgdeltakelse i fylkene
På fylkesnivå vil kalibrerte vekter ikke gi riktig bilde av valgdeltakelsen, annet enn
i de fylkene som er egne regioner.
Tabell 7.5

Vekter for valgdeltagelse i fylke
Uvektet
Etterstratifiserte vekter
Fylke
SVU
SVU
01 Østfold
83,8
84,1
02 Akershus
89,2
87,7
03 Oslo
90,1
88,6
04 Hedmark
85,5
85,5
05 Oppland
92,9
92,7
06 Buskerud
87,9
88,3
07 Vestfold
88,4
86,9
08 Telemark
79,2
79,4
09 Aust-Agder
84,1
83,0
10 Vest-Agder
92,0
91,4
11 Rogaland
84,4
82,2
12 Hordaland
89,4
88,6
14 Sogn og Fjordane
70,7
68,4
15 Møre og Romsdal
88,1
87,4
16 Sør-Trøndelag
88,9
88,5
17 Nord-Trøndelag
95,1
95,9
18 Nordland
90,5
89,5
19 Troms
82,3
81,8
20 Finnmark
88,9
88,8

Kalibrerte vekter
SVU
74,1
81,2
80,2
71,8
84,3
80,7
78,6
68,6
75,6
87,3
74,8
81,1
62,5
84,5
74,8
89,8
79,0
67,3
78,5

Offisielle tall
75,0
81,2
80,2
76,7
76,2
77,3
77,6
75,2
77,1
77,0
78,6
81,1
79,4
77,4
78,8
77,3
75,1
75,5
72,6

Kilde: Stortingsvalgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

8. Valgundersøkelsen CSES
Stortingsvalgundersøkelsen besto opprinnelig av en ekstra bolk med spørsmål kalt
CSES (The comparative study of electoral systems). Disse spørsmålene er en del
av en internasjonal valgstudie, og respondentene blir bedt om å ta stilling til ulike
samfunnsspørsmål. En del av spørsmålene skiller seg ut fra spørsmålene i de
norske valgundersøkelsene. Hadde vi tatt med alle spørsmålene fra CSES i
Stortingsvalgundersøkelsen, ville intervjutiden blitt over en time. Dette er svært
problematisk når det gjelder selvadministrerte undersøkelser på web som
respondenten skal fylle ut selv. For å gjøre intervjutiden i
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Stortingsvalgundersøkelsen kortere valgte vi å ta disse spørsmålene ut av
spørreskjemaet, og heller gjennomføre en separat webundersøkelse med CSESspørsmålene. Dette var med å sikre en god svarprosent på Stortingsvalgundersøkelsen. Og CSES undersøkelsen ble kortere og overkommelig ut fra et
brukerperspektiv. I tillegg var en del av spørsmålene i CSES delvis overlappende
med Stortingsvalgundersøkelsen. Denne undersøkelsen kalte vi «Valgundersøkelsen». Det ble trukket et utvalg på 5000 personer over 18 år fra Folkeregisteret.

8.1. Datainnsamling CSES
Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 20.09.2017 – 16.10.2017.
Undersøkelsen ble gjennomført som en ren selvadministrert webundersøkelse.
Utvalget var inndelt i totalt ti perioder med likt antall personer i hver periode. Alle
periodene hadde lik utsendingsdato, men klokkeslettet varierte noe. Det ble på
oppstartsdagen sendt ut informasjon på e-post og SMS til de som var trukket ut i
undersøkelsen. Formålet med informasjonen var å sørge for at de som var trukket
ut ble orientert om undersøkelsesopplegg, tema for undersøkelsen og personvern.
E-posten hadde tekst på bokmål og nynorsk. Både e-post og SMS inneholdt en
personlig lenke til undersøkelsen som respondenten kunne klikke på og komme rett
inn i web-skjemaet uten å måtte skrive inn brukernavn og passord. Det ble deretter
sendt påminnelser til de som ikke svarte. Det ble i alt sendt fire påminnelser, hvor
annenhver påminnelse var e-post og SMS.

8.2. Datakvalitet i CSES
Tabell 8.1. viser nøkkeltallene i undersøkelsen. Av bruttoutvalget på 5000 personer
ble det oppnådd intervju med 1782 personer. 543 personer hadde kun trykket på
lenken til undersøkelsen, men ikke begynt å svare, mens 5 personer hadde begynt å
svare men avbrøt underveis. Til sammen utgjør disse de «påbegynte». 2670
personer ble registrert som «annet frafall». Herunder faller personer som vi ikke
har fått tak i og personer som har sendt oss informasjon om at de ikke kan eller
ikke ønsker å delta i undersøkelsen. Det ble ikke registrert noen avganger i
forbindelse med undersøkelsen.
Tabell 8.1
Nøkkeltall for Valgundersøkelsen (CSES) 2017
Nøkkeltall
Utvalg (personer trukket ut for intervju)
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet)
Bruttoutvalg
Partielt frafall (påbegynte)
Annet frafall
Totalt frafall
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)
Innsamlingsmetode: Web
Intervjutid: ca.20 minutter
Feltperiode: 20. September - 16. Oktober 2017

Antall
5 000
0
5 000

Prosent
100
0,0
100,0

5481
2 670
3 218
1 782

64,4
35,6

Kilde: Valgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.

I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte størst oppmerksomhet til avvikene
mellom netto- og bruttoutvalget. Tabell 8.2 viser utvalgsskjevheten i
valgundersøkelsen fordelt på kjønn, alder, landbakgrunn og landsdel for brutto- og
nettoutvalget. Er det store avvik, kan det foreligge utvalgsskjevhet på grunn av
frafallet. Avvik på ± 1 prosentpoeng kan ha betydning for utvalgsskjevheten. Av
tabellen kan man lese at utdanning er det kjennemerket hvor avvikene er størst.
Personer med høyere utdanning er sterkt overrepresentert i nettoutvalget, mens
personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er tilsvarende
Fem av de påbegynte har svart på hele spørreskjemaet, men hoppet av der
bakgrunnsspørsmålene startet.
1
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underrepresentert. Personer i aldersgruppen 45-66 år er også overrepresentert,
mens de aller eldste i utvalget er noe underrepresentert.
Tabell 8.2

Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg
fordelt på kjønn, alder, utdanning og landsdel. Hele utvalget. Prosent.
Bruttoutvalg
Frafall
Nettoutvalg
Netto-Brutto

Kjønn
Menn
Kvinner

50,5
49,5

49,0
51,0

53,4
46,6

2,9
-2,9

Alder
18-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år +

10,8
30,2
38,2
14,8
6,0

12,0
30,5
33,7
15,7
8,3

9,0
29,5
46,2
13,2
2,0

-1,8
-0,7
8,0
-1,6
-4,0

Utdanning
Ingen utdanning
Grunnskole
Videregående
Høyskole/universitet
Ukjent

0,2
37,7
31,7
30,4
0,6

0,3
45,2
31,8
22,6
1,0

0,1
24,2
31,5
44,2
0,2

-0,1
-13,3
-0,2
13,8
-0,4

Landsdel
Oslo og Akershus
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Antall

23,0
8,1
19,3
14,3
17,3
8,5
9,6
5 000

21,1
9,0
19,3
14,5
17,6
8,7
9,9
3 218

26,4
6,5
19,4
14,1
16,8
8,0
9,0
1782

3,4
-1,6
-0,1
-0,2
-0,5
-0,5
-0,6

Kilde: Valgundersøkelsen 2017, Statistisk sentralbyrå.
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Spørreskjema
Den norske valgundersøkelsen 2017

INFORMASJON TIL DOKUMENTET
I spørreskjemaet skiller vi mellom tekst med ulike fargekoder. Dette er hovedreglene:
Svart skrift: vanlig spørsmålstekst som skal leses
Grønn skrift: forklaringer, instrukser og informasjon til intervjuer, som intervjueren bruker ved behov
Blå skrift: brukes ved gjentakelser, teksten leses ved behov
Rosa skrift: spørsmål som intervjuerne skal svare på
Understreket: teksten skal vektlegges
Kursiv: filter til spørsmålet, angir hvem som skal få spørsmålet
Tekst som er skrevet i sort i spørsmålsteksten skal altså leses opp for IO, mens tekst som er skrevet i grønt
ikke skal leses.
For svaralternativene er reglene litt annerledes. Svaralternativer som er nevnt i spørsmålsteksten og står i
grønt kan leses dersom det er nødvendig å gjenta svaralternativene for IO.
Gjennom hele skjemaet kan intervjuerne trykke F8 ’vet ikke’ og F9 ’vil ikke svare’
VET IKKE vil ikke synes som svaralternativ (selv om det står i skjemaet nedenfor). Bruk F8.
SPM.1

La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Hvor interessert er du i politikk generelt?
1
2
3
4
8

SPM.2

Hvor ofte diskuterte du valget med familien,venner eller bekjente foran valget i år?
1
2
3
4
8

SPM.3

Daglig
Noen ganger i uken
Mer sjelden
Aldri
VET IKKE

Hvor mye brydde du deg personlig om hvilket parti eller hvilke partier som vant valget nå i høst?
1
2
3
8

SPM.4

Svært politisk interessert
Ganske interessert
Lite interessert
Overhodet ikke interessert
VET IKKE

Jeg brydde meg mye om det
Jeg brydde meg en del om det
Det spilte liten rolle for meg personlig
VET IKKE

Kan du nevne en eller to saker som var viktig for din egen stemmegivning?
HVIS IO BARE NEVNER ÈN SAK, SPØR OM DET ER FLERE SAKER SOM ER VIKTIGE.
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VI KOMMER SENERE TILBAKE TIL HVORFOR IO IKKE HAR STEMT. DERSOM IO SIER
AT HAN ELLER HUN IKKE HAR STEMT, SI DA AT VI ER UTE ETTER SAKER SOM
LIKEVEL VAR VIKTIGE FOR IO.

SPM.4A

SPM.4B

SPM.5

1
8

SAK 1:..........................................................................
IKKE STEMT
VET IKKE/ INGEN SAK NEVNT

1
8

SAK 2:..........................................................................
VET IKKE/ BARE EN SAK NEVNT

SPM.5
SPM.5

Nå kommer noen påstander. Hvor enig, eller uenig er du i disse påstandene?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 1

A.

Det bør innføres et forbud mot tigging i Norge ………...

B.

EØS-avtalen bør sies opp ………………………………

C.

Kommuner bør kunne slås sammen med tvang…………

D.

Offentlige tjenester vil bli bedre med færre og større
kommuner……………………………………………….

E.

I den nåværende økonomiske situasjon er det rom for
betydelige lettelser i skatter og avgifter…………………

F.

Det bør bli tillatt å bruke surrogatmor for å bære frem et
barn i Norge……………………………………………..

G.

Ulvebestanden i Norge bør reduseres…………………...

H.

Mange offentlige aktiviteter kunne blitt utført både
bedre og billigere, hvis de ble overlatt til private……….

I.

Myndighetene bør gjennomføre tiltak for å redusere
inntektsforskjeller……………………………………….
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Helt
enig
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Nokså
enig
2

BÅDE Nokså
OG
uenig
3
4

Helt
uenig
5

VET
IKKE
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Så kommer noen spørsmål om hvilke partier du synes har best politikk på ulike områder.

[REKKEFØLGEN PÅ TEMAENE ROTERER]
SPM. 6A Hvilket parti synes du har best skole- og utdanningspolitikk?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
99
SPM.6B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
SPM.6C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

24

ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER

Hvilket parti synes du har best skatte- og avgiftspolitikk?
ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
Hvilket parti synes du har best innvandringspolitikk?
ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
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Hvilket parti synes du har best klima- og miljøpolitikk?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

SPM.6E

ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER

Hvilket parti synes du har best eldreomsorgspolitikk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
SPM.6F

ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
Hvilket parti synes du har best samferdselspolitikk?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
SPM.6G

ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
Hvilket parti synes du har best barne- og familiepolitikk?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

Statistisk sentralbyrå

ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
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SPM.6H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

SPM.6I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
SPM.6J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
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Hvilket parti synes du har best distriktspolitikk?
ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER

Hvilket parti synes du har best helsepolitikk?
ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
Hvilket parti synes du har best sysselsettingspolitikk?
ARBEIDERPARTIET
FREMSKRITTSPARTIET
HØYRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
MILJØPARTIET DE GRØNNE
RØDT
SENTERPARTIET
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
VENSTRE
ANDRE PARTIER
INGEN PARTIER
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Nå noen påstander. Hvor enig, eller uenig er du i disse påstandene?

VED BESØKSINTERVJU: VIS IGJEN KORT 1
Helt
enig
1
A.

Storbyene bør få beholde betydelig mer av sine
egne skatteinntekter enn de får i dag……………………

B.

Politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke
kan sette seg inn i hva den dreier seg om ………………

C.

For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte, bør vi
godta større lønnsforskjeller enn i dag …………………

D.

Vi bør tillate kommersielle privatskoler………………...

E.

Abort er den beste løsningen hvis det er fare for alvorlig
sykdom eller misdannelse hos barnet…………………...

F.

Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å
sette ned skatten ………………………………………...

G.

Politikere og byråkrater i Oslo forstår lite av det som
skjer i distrikts-Norge. …………………………………

H.

Det er viktig at vi underskriver internasjonale
avtaler selv om det begrenser norske myndigheters
handlefrihet……………………………………………...

I.

Vi bør ikke akseptere mer kontroll og overvåkning,
selv om dette kan gi bedre beskyttelse mot terror ……...
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BÅDE Nokså
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Helt
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5

VET
IKKE
8
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Så noen spørsmål om politiske aktiviteter. Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av
disse politiske aktivitetene:

A.

Skrevet under opprop, aksjonsliste, underskriftskampanje eller
lignende for å fremme en bestemt politisk sak? ……………………...

B.

Deltatt i demonstrasjon/aksjon eller lignende for å fremme
en bestemt politisk sak? ……………………………………………….

C.

Skrevet i avisen for å fremme en bestemt politisk sak? ………………

D.

Tatt opp en politisk sak i parti, fagforening eller annen organisasjon?..

E.

Sendt skriftlig klage, fremmet annet forslag til
myndighetene?........................................................................................

F.

Deltatt i diskusjoner om samfunnsspørsmål på internett, for eksempel
sosiale medier?.………………………………………………………..

G.

Deltok du selv i valgkampen på vegne av et politisk parti?...................

H.

Er du for tiden betalende medlem av noe parti?.....................................

I.

Har du i forbindelse med valget i år hentet informasjon fra partienes
hjemmesider på internett?.......................................................................

SPM.9

Ja

Nei

1

2

VET
IKKE/HUS
KER IKKE
8

Hvor viktig vil du si at følgende kilder var for deg i denne valgkampen? Angi din mening på en
skala fra 1 til 5, der 1 betyr ”ikke viktig” og 5 betyr ”svært viktig”.
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 2
Ikke
viktig
1

2

3

4

Svært
viktig
5

VET
IKKE
8

A. Riks- og regionaviser, inkludert nettaviser

B. Lokalaviser, inkludert nettaviser
C. NRK – TV, inkludert nett-TV

D. TV2, inkludert nett-TV
E. Radio, inkludert podcast......…………………………….
F. Facebook………………………………………………...
G. Twitter…………………………………………………..
H. Diskusjoner med familie og venner……………………..
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Nå til noen politikkområder
SPM.10

Først natur og miljøvern: Hvor vil du plassere deg på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at miljøvern
ikke bør føres så langt at det går utover vår levestandard, mens 10 betyr at vi bør satse mye mer på
miljøvern, selv om det medfører betydelige lavere levestandard for alle, inkludert deg selv?

0

1

2

3

4

5

6

7

Miljøvern bør ikke føres så
langt at det går utover vår
levestandard

SPM.11

8

9

10

Satse mye mer på
miljøvern, selv om det
medfører betydelig lavere
levestandard for alle,
inkludert deg selv

99
VET
IKKE

Så Innvandringspolitikk: Hvor vil du plassere deg på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at vi bør
gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge, mens 10 betyr at antall innvandrere til
Norge bør begrenses enda sterkere enn i dag?

VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 3B
0

1

2

3

4

5

6

7

Bør gjøre det lettere for
innvandrere å få adgang til
Norge
SPM.12

8

9

10

Sterkere begrensning av
antall innvandrere til
Norge

99
VET
IKKE

Så Distriktspolitikk: Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at sentrale
myndigheter tar for lite hensyn til distrikts-Norge, mens 10 betyr at sentrale myndigheter tar for
mye hensyn til distrikts-Norge?

VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 3C

0

1

2

3

4

5

6

7

Sentrale myndigheter tar for
lite hensyn til distrikts-Norge

SPM.13

8

9

10

Sentrale myndigheter tar
for mye hensyn til
utkant-Norge

99
VET
IKKE

Så EU-medlemskap:Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at Norge
absolutt ikke bør bli medlem av EU, mens 10 betyr at Norge absolutt bør bli medlem av EU?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 3D

0

1

2

Bør absolutt ikke bli medlem
av EU

SPM.14

3

4

5

6

7

8

9

10

Bør absolutt bli medlem
av EU

99
VET
IKKE

Så Klimaendringer: Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at
klimaendringer ikke er noe problem, mens 10 betyr at klimaendringer er et svært stort problem.
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VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 3E
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Klimaendringer er ikke noe
problem

9

10

99

Klimaendringer er et
svært stort problem

VET
IKKE

Nå til noen spørsmål om din tillit til institusjoner
SPM.15
På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du har ingen tillit i det hele tatt og 10 betyr at du har svært stor
tillit, hvor vil du plassere (institusjon)
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 4

Den første institusjonen er Stortinget [ROTERER]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingen tillit i
det hele tatt

9

10

Svært stor tillit

99

VET
IKKE

A.

Stortinget ………………………………

B.

Regjeringen…………………………….

[REKKEFØLGEN PÅ INSTITUSJONENE

C.

De politiske
partiene……………………......

ROTERER]

D.

Domstolene…………………..………...

E.

Politikere ………………………………
………..
Mediene ……………………………….

F.

Så over til politiske partier.
SPM.16

Hvor vil du plassere (politisk parti) på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker og 10
betyr at du liker partiet svært godt
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 5

0

1

Misliker sterkt

30

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liker svært godt

99

VET
IKKE
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Hvor vil du plassere Kristelig Folkeparti [ROTERER] på denne skalaen?

A.

Kristelig Folkeparti ………………….

B.

Venstre ……………………………….

C.

Senterpartiet ………………………...

D.

Sosialistisk Venstreparti ……………

E.

Høyre ………………………………...

F.

Arbeiderpartiet ……………………...

G.

Fremskrittspartiet …………………….

H.

Rødt..... …………… ………………...

I.

Miljøpartiet De Grønne ……………...

[REKKEFØLGEN PÅ PARTIENE ROTERER]

Så over til politikere
SPM.17

Hvor vil du plassere (partipolitisk leder) på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker
politikeren, mens 10 betyr at du liker politikeren svært godt? Hvis det er en politiker du ikke vet
hvem er , så bare si ifra.

VED BESØKSINTERVJU: VIS IGJEN KORT 5

0

1

2

3

4

5

6

1

7

8

9

10

Liker svært godt

99

VET
IKKE

Hvor vil du plassere Knut Arild Hareide [ROTERER] på denne skalaen?

A.

Knut Arild Hareide……………….….....

B.

Trine Skei Grande ..…………………....

C.

Trygve Slagsvold Vedum…..…………..

D.

Audun Lysbakken ………………….....

E.

Erna Solberg……………………………

F.

Siv Jensen …………………………..…

G.

Jonas Gahr Støre..……………………...

H.

Bjørnar Moxnes………………………..

I.

Rasmus Hansson……………………….

Statistisk sentralbyrå
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SPM.18

Notater 2019/29

I politikken snakkes det om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere (parti) på en skala fra
0 til 10, der 0 betyr venstresiden og 10 betyr høyresiden?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Venstresiden

9

10

Høyresiden

99

VET
IKKE

A.

Senterpartiet …………………………..

B.

Fremskrittspartiet ……………………..

C.

Venstre ………………………………..

D.

Arbeiderpartiet ………………………..

E.

Høyre …………………………………

F.

Kristelig Folkeparti …………………...

G.

Sosialistisk Venstreparti ………………

H.

Partiet rødt ....………………
………………..

I.

Miljøpartiet De Grønne...……………...

SPM.19

Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10 der 0 betyr venstresiden og 10 betyr
høyresiden?

[REKKEFØLGEN PÅ PARTIENE ROTERER]

VED BESØKSINTERVJU: VIS IGJEN KORT 6

0

1

2

3

4

5

6

7

Venstresiden

SPM.20

32

8

9

10

Høyresiden

99
VET
IKKE

Hvilket saksområde forbinder du mest med en slik venstre-høyre-skala?
1

SVAR.…………………………………..

8

VET IKKE

Statistisk sentralbyrå
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SPM.21
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Så over til noen påstander. Hvilken av disse standpunktene om adgang til abort stemmer best med
din egen mening?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 7

1
2
3
4
8

SPM.22

Abort bør aldri tillates.
Abort bør tillates bare hvis kvinnens liv eller helse er i fare.
Abort bør tillates hvis kvinnen på grunn av personlige forhold har meget vanskelig for å ta seg av et barn.
Selvbestemt abort. Den enkelte kvinne må selv få bestemme om hun vil føde sitt barn.
VET IKKE

Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 1
Helt
enig
1

Nokså
enig
2

BÅDE Nokså
OG
uenig
3
4

Helt
uenig
5

VET
IKKE
8

A. Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja……………………………
B. Det legges altfor liten vekt på miljøvern i dagens
Norge …………………………………………………...
C. Det er viktigere å bygge ut ren energi enn å bevare urørt
natur…………………………………………………….
D. Flyktninger og innvandrere bør ha samme rett til
sosialhjelp som nordmenn, selv om de ikke er norske
statsborgere……………………………………………...
E. Vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er
uforenlige………………………………………………..
F. Muslimer i Norge oppdrar sine barn på en autoritær
måte…………………………………………...………...
G. Innvandrere er i hovedsak bra for norsk økonomi………

SPM.23

Er den økonomiske situasjonen her i landet i løpet av de siste 12 måneder blitt bedre, omtrent som
før eller blitt verre?
1
3
5
8

SPM.24

LITT BEDRE
OMTRENT SOM FØR
BLITT VERRE
VET IKKE

SPM.24
SPM.26
SPM.25
SPM.26

Er denmye bedre eller litt bedre?
1
2
8

Statistisk sentralbyrå

MYE BEDRE
LITT BEDRE
VET IKKE

SPM.26
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SPM.25

Er den verre eller litt verre?
1
2
8

SPM.26

Bedre
Samme
Dårligere
VET IKKE

SPM.29A
SPM.28
SPM.29A

Er den mye bedre eller litt bedre?
1
2
8

SPM.28

MYE VERRE
LITT VERRE
VET IKKE

Hardu og din husstand det økonomisk bedre eller dårligere enn for et år siden?
1
3
5
8

SPM.27

Notater 2019/29

MYE BEDRE
LITT BEDRE
VET IKKE

SPM. 29A

Er den mye dårligere eller litt dårligere?
1
2
8

MYE DÅRLIGERE
L ITT DÅRLIGERE
VET IKKE

Partitilhørighet
SPM.29A

Tenker du på deg selv som en høyremann/kvinne, en arbeiderpartimann/kvinne, en SVmann/kvinne og så videre, eller føler du deg ikke knyttet til noen av partiene?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
99
SPM.29B

SPM.30

Betrakter du deg som sterkt overbevist tilhenger av dette partiet, eller er du ikke særlig overbevist?
1
2
8

34

RØDT
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
ARBEIDERPARTIET
VENSTRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
SENTERPARTIET
HØYRE
FREMSKRITTSPARTIET
MILJØPARTIET DE GRØNNE
ANDRE PARTIER/LISTER
IKKE KNYTTET TIL ET BESTEMT PARTI
SPM.30

STERKT OVERBEVIST
IKKE SÆRLIG OVERBEVIST
VET IKKE

Statistisk sentralbyrå
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SPM. 30

Så over til et annet tema. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 1

Helt
enig
1
A.

En god leder bør være streng mot sine underordnede
hvis han/hun vil sette seg i respekt………………….......

B.

Det viktigste barn bør lære er lydighet og respekt for
sine foresatte.……………………………………………

C.

Det vi trenger mest her i landet, mer enn lover og
programmer, er noen få, uselviske og myndige ledere
som folket trygt kan følge……..………………….……..

D.

Barn bør lære å stå opp mot autoriteter…………………

E.

En leder bør ikke kunne tvinge igjennom sine meninger.

SPM.31

Nokså
enig
2

BÅDE Nokså
OG
uenig
3
4

Helt
uenig
5

VET
IKKE
8

I tiden før valget var det mye snakk om hvilken regjering landet skulle få. Hvor viktig var dette
spørsmålet for din stemmegivning?
1
2
3
4
99

SPM.32

Svært viktig
Nokså viktig
Ikke særlig viktig
Eller ikke viktig i det hele tatt
VET IKKE

Hvilke partier ønsker du skal inngå i en regjering etter valget?
Det er mulig å gi flere svar
1

RØDT

2

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

3

ARBEIDERPARTIET

4

VENSTRE

5

KRISTELIG FOLKEPARTI

6

SENTERPARTIET

7

HØYRE

8

FREMSKRITTSPARTIET

9

MILJØPARTIET DE GRØNNE

10

ANDRE PARTIER

99

VET IKKE

Statistisk sentralbyrå
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SPM.33A

Er det ett eller flere partier du overhodet ikke ønsker at skal inngå i en regjering?
1
2
3
8

SPM.33B

SPM.34

JA
KANSKJE
NEI
VET IKKE

SPM.34
SPM.34

Hvilket parti eller hvilke partier er dette?
Det er mulig å gi flere svar
1

RØDT

2

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

3

ARBEIDERPARTIET

4

VENSTRE

5

KRISTELIG FOLKEPARTI

6

SENTERPARTIET

7

HØYRE

8

FREMSKRITTSPARTIET

9

MILJØPARTIET DE GRØNNE

10

ANDRE PARTIER

99

VET IKKE

Vi har de fire siste årene hatt en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Hvor god jobb
synes du denne regjeringen har gjort?
1
2
3
4
5
8

SPM.35A

Notater 2019/29

Svært god jobb
God jobb
Verken god eller dårlig
Dårlig jobb
Svært dårlig jobb
VET IKKE

Er det et spesielt område der du synes regjeringen har gjort en god jobb?
1
2
8

JA
→35B
NEI
→36A
VET IKKE →36A

SPM 35B Hvilket område?

SPM.36A

Er det et spesielt område der du synes regjeringen har gjort en dårlig jobb?
1
2
8

JA →36B
NEI
VET IKKE

SPM 36B Hvilket område?

36
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Har du eller noen i din husstand vært arbeidsledig i løpet av de fire siste årene?
1
2
3
8

SPM.38

JA
NEI
I NGEN SYSSELSATTE I HUSSTANDEN (PENSJONIST, TRYGDET,
STUDENT)
VET IKKE

SPM.40
SPM.40

Frykter du at du selv eller noen i din husstand skal bli rammet av arbeidsledighet i de nærmeste
årene framover?
1
2
3
8

SPM.39

FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET
KANSKJE EN VISS MULIGHET FOR ARBEIDSLEDIGHET
FRYKTER IKKE ARBEIDSLEDIGHET
VET IKKE
Hvor sannsynlig tror du det er at du i løpet av de neste 12 månedene vil…
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 8

Ikke
sannsynlig i
det hele tatt

1

Ikke veldig
sannsynlig

Sannsynlig

2

3

Veldig
sannsynlig

4

VET
IKKE

8

A. …måtte bruke mindre tid på lønnet arbeid enn du skulle
ønske, fordi du må ta deg av familiemedlemmer eller
slektninger………………………………………………
….
B. …være sykemeldt i minst fire sammenhengende
uker…….
C. …ikke vil ha nok penger i perioder til de mest
nødvendige
husholdningsutgiftene………………………...
SPM.40

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende velferdstjenester i Norge?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 9
Veldig
fornøyd

1
A.

Helsetjenestene ………………………...

B.

NAV……………………………………

C.

Barnehagene…………………….……...

D.

Grunnskolen…………………………...

Statistisk sentralbyrå

Ganske
fornøyd

2

VERKEN
FORNØYD
ELLER
MISFORNØ
YD
3

Ganske
Veldig
VET
misfornøyd misfornøyd IKKE

4

5

8
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SPM.41

I de senere år er det lagt vekt på å skape likestilling mellom kvinner og menn. Synes du at likestilling
bør føres videre, er den ført langt nok ellerer den ført for langt?
1
2
3
4

SPM.42

DE FLESTE VET HVA DE FORETAR SEG
MANGE HAR LITE KJENNSKAP TIL SAKENE

Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, eller at
få norske politikere er troverdige?
1
2
3
8

38

EN STOR DEL
NOE
SVÆRT LITE

Føler du det slik at de fleste norske politikere er dyktige folk som vanligvis vet hva de foretar seg,
eller tror du at mange av dem har lite kjennskap til de saker de er satt til å behandle?
1
2
8

SPM.45

MEGET STORE
GANSKE STORE
IKKE SÆRLIG STORE
MEGET SMÅ
VET IKKE

Mener du at de som styrer sløser bort en stor del av de pengene vi betaler i skatt?, sløser de bort noe
av dem, eller sløser de bort svært lite av pengene?
1
2
3
8

SPM.44

BØR FØRES VIDERE
FØRT LANGT NOK
FØRT FOR LANGT
INGEN MENING

Hvor stor forskjell synes du at det er mellom partiene på Stortinget?
1
2
3
4
8

SPM.43
A

Notater 2019/29

DE FLESTE POLITIKERE ER TROVERDIGE
FÅ POLITIKERE ER TROVERDIGE
VET IKKE

Statistisk sentralbyrå
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Nå noen påstander. Jeg vil igjen lese opp en del påstander om politiske spørsmål.Hvor enig eller
uenig er du følgende påstander:
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 1
Helt
enig
1

Nokså
enig
2

BÅDE
OG
3

Nokså Helt
uenig uenig
4
5

VET
IKKE
8

A. Klimaendringene er i hovedsak menneskeskapt………...
B. For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt
industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid
med naturverninteressene ………………………………
C. Vi bør bygge ut flere vassdrag…………………………..
D. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale
egenart ………………………………………………….
E. Det er viktig for meg personlig å være fordomsfri
overfor innvandrere……………………………………..
F. Minoriteter bør tilpasse seg norske skikker og
tradisjoner……………………………………………….

SPM.47

La oss tenke oss to personer A og B som diskuterer et aktuelt spørsmål. Vi har stilt opp to påstander
som de to kommer med.
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 10

Person A mener:
For å unngå stigende priser og høyere renter bør vi ikke bruke mer av oljeinntektene enn det vi gjør i
dag.
Person B mener:
For å løse aktuelle samfunnsproblemer kan vi bruke atskillig mer av oljeinntektene enn det vi gjør i
dag.
Hvem av disse to tenkte personene er du mest enig med?
1
2
3
8

Statistisk sentralbyrå

Jeg er mest enig med person A
Jeg er mest enig med person B
Jeg er enig med både A og B
VET IKKE
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SPM.48

Notater 2019/29

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

VED BESØKSINTERVJU: VIS IGJEN KORT 1 Helt
enig
1
A.

Ordningen med kontantstøtte bør fjernes……………….

B.

Det bør være samme mulighet til adopsjon for homofile
som for heterofile. ………………………………………

C.

På lengre sikt er det ikke mulig å opprettholde
velferdsstaten på det nåværende nivå…………………...

D.

Flere statlige virksomheter bør flyttes ut i distriktene…..

E.

Vi bør tillate aktiv dødshjelp……………………………

F.

Vi bør redusere den statlige kontrollen over privat
næringsliv ………………………………………………

G.

Kriminalitet forhindres bedre med forebygging og
veiledning enn med harde straffer………………………

H.

Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier
spiller en større rolle ……………………………………

I.

Vi bør satse på et samfunn med mer internasjonal
orientering og med mindre vekt på grenser mellom
folk og land ……………………………………………..

SPM.49

40

Stemte du ved valget i høst?
1
JA
2
NEI
8
VET IKKE

Nokså
enig
2

BÅDE Nokså
OG
uenig
3
4

Helt
uenig
5

VET
IKKE
8

SPM.50
SPM.51B
SPM.51B
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Hvilket parti eller hvilken liste stemte du på i årets Stortingsvalg?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
99

SPM.51

Var det noen andre partier du også vurderte å stemme på?
1
2
8

SPM.51B

JA
NEI
VET IKKEET IKKE

SPM.52
SPM.53
SPM.53

Var det noen partier du vurderte å stemme på?
1
2
8

SPM.52

RØDT
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
ARBEIDERPARTIET
VENSTRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
SENTERPARTIET
HØYRE
FREMSKRITTSPARTIET
MILJØPARTIET DE GRØNNE
ANDRE PARTIER/LISTER, SPESIFISER: ...............
STEMME BLANKT
VIL IKKE SVARE
VET IKKE

JA
NEI
VET IKKEET IKKE

SPM.52
SPM.53
SPM.53

Hvilket parti eller partier var dette?

DET ER TILLATT FOR IO Å NEVNE FLERE PARTIER.

Statistisk sentralbyrå

1

RØDT

2

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

3

ARBEIDERPARTIET

4

VENSTRE

5

KRISTELIG FOLKEPARTI

6

SENTERPARTIET

7

HØYRE

8

FREMSKRITTSPARTIET

9

MILJØPARTIET DE GRØNNE

10

ANDRE PARTIER/ LISTER SPESIFISER: ..................................

30

INGEN PARTIER

99

VET IKKE
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SPM.53

Er det noen partier du aldri ville stemt på?
1
2
8

SPM.54

Notater 2019/29

JA
NEI
VET IKKE

SPM.55
SPM.55

Hvilket parti eller hvilke partier er dette?

TIL INTERVJUEREN: FLERE KRYSS ER MULIG

SPM.55

2

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

3

ARBEIDERPARTIET

4

VENSTRE

5

KRISTELIG FOLKEPARTI

6

SENTERPARTIET

7

HØYRE

8

FREMSKRITTSPARTIET

9

MILJØPARTIET DE GRØNNE

10

ANDRE PARTIER/ LISTER SPESIFISER: ..................................

30

INGEN PARTIER

99

VET IKKE

Svært lett
Nokså lett
Nokså vanskelig
Svært vanskelig
VET IKKE

Når bestemte du deg for å stemme på det partiet du stemte på ved dette valget?
1
2
3
4
8

42

RØDT

Hvor lett eller vanskelig synes du det var bestemme deg ved dette valget?
1
2
3
4
8

SPM.56

1

LENGE FØR VALGKAMPEN BEGYNTE
UNDER VALGKAMPEN
LIKE FØR VALGDAGEN
PÅ SELVE VALGDAGEN
VET IKKE

Statistisk sentralbyrå
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SPM.57 A

Stemte du ved forrige Stortingsvalg i 2013?
Ja -> 57B
Nei -> 58
Husker ikke -> 58
Hadde ikke stemmerett -> 58

SPM.57
B

Hvilket parti stemte du på ved Stortingsvalget i 2013?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50
60
70

SPM.58

RØDT
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
ARBEIDERPARTIET
VENSTRE
KRISTELIG FOLKEPARTI
SENTERPARTIET
HØYRE
FREMSKRITTSPARTIET
MILJØPARTIET DE GRØNNE
ANDRE PARTIER/LISTER, SPESIFISER: ………………………………………
STEMTE BLANKT
VIL IKKE SVARE
HUSKER IKKE

Nå skal vi over til noen spørsmål av en litt annen karakter. Når du tenker på den generelle
samfunnsutviklingen i Norge, hvor sterkt føler du…?
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 11
Svært
sterkt
1

A.

Håp………...…………………………………………….

B.
C.

Sinne……………………………………………………

D.

Frykt……………………………………………………..

E.

Avsky……………………………………………………

F.

Glede…………………………………………………….

G.

Nervøsitet………………………………………………

H.

Forferdelse………………………………………………

Nokså
sterkt
2

VERKEN/E Nokså
LLER
svakt
3
4

Svært
svakt
5

8

Stolthet…………………………………………………..

Statistisk sentralbyrå
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BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

BAK.1

Hva er din nåværende sivilstatus? Er du …
1
2
3
4
5
8

BAK.2A

Gift/registrert partner
Samboende
Ugift
Enke/enkemann
Separert/skilt
VET IKKE

Har du hjemmeboende barn under 16 år?
Ja -> Bak 2B
Nei ->

BAK 2B Hvor mange hjemmeboende barn under 16 år?
ANTALL BARN

BAK 3A

Hvilken beskrivelse passer best for deg?
I lønnet arbeid/Yrkesaktiv
Student eller skoleelev
Alderspensjonist, førtidspensjonist eller uføretrygdet
Husarbeid, passer barn eller andre personer
Arbeidsledig
Vernepliktig
Annet

BAK.3B

Arbeider du i ditt hovedyrke som:
1
2
3
4
8

BAK.3C

Ansatt
Selvstendig med leid hjelp
Selvstendig uten leid hjelp
Familiemedlem
VET IKKE

BAK.6/8
BAK.6/8
BAK.6/8

Er den virksomheten du arbeider i:
1
2
3
4
5
6
8

44

BAK.3B, 3C, 3D,
3E, 3F, 3G,3H,3I
BAK.6/8
BAK.4A
BAK.4B
BAK.4B
BAK.6/8
BAK.4B

Personlig eid firma
Aksjeselskap
Organisasjon/stiftelse
Kommunal virksomhet
Fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
VET IKKE

Statistisk sentralbyrå
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Har du oppgaver som i stor grad går ut på å lede andre medarbeideres arbeid?
1
2
8

JA
NEI
VET IKKE

BAK 3E
Hva er navnet eller tittelen på hovedyrket ditt?
BAK 3F
Hva
slags arbeid gjør du stort sett i hovedyrket ditt? ->Gå til spørsmål 17.
BAK 3G Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i denne jobben?
SKRIV INN

BAK3H Uavhengig av den avtalte arbeidstiden din, hvor mange timer
arbeider du vanligvis i løpet av en uke?
Svar:______
BAK3I Hva lager eller gjør hovedsakelig firmaet eller organisasjonen
jobber du i?
Skriv inn:___________________

BAK 4A/BAK 4B STILLES TIL PERSONER SOM MOTTAR PENSJON /TRYGD (IKKE REGNER SEG SOM
YRKESAKTIVE ELLER IKKE ER STUDENTER/SKOLEELEVER/VERNEPLIKTIGE). ANDRE GÅR TIL
BAK.6/8.
BAK.4A

Hadde du selv inntektsgivende arbeid inntil det tidspunkt da du begynte å motta pensjon/trygd?
1
2
8

BAK.4B

JA
NEI
VET IKKE

BAK.5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F,5G,5H
BAK.4B
BAK.6/8

Har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?
1
2
8

Statistisk sentralbyrå

JA
NEI
VET IKKE

BAK.6/8
BAK.6/8
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BAK.5 A Arbeidet du i ditt hovedyrke som:
1
2
3
4
8

Ansatt
Selvstendig med leid hjelp
Selvstendig uten leid hjelp
Familiemedlem
VET IKKE

BAK.6/8
BAK.6/8
BAK.6/8

BAK.5 B Var den virksomheten du arbeidet i:
1
2
3
4
5
6
8

BAK.5C

Personlig eid firma
Aksjeselskap
Organisasjon/stiftelse
Kommunal virksomhet
Fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
VET IKKE

Hadde du oppgaver som i stor grad går ut på å lede andre medarbeideres arbeid?
1
2
8

JA
NEI
VET IKKE

BAK 5D
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket ditt?
BAK 5E
slags arbeid gjorde du stort sett i hovedyrket ditt?

Hva

BAK 5F
slags opplæring eller kvalifikasjoner trengtes i denne jobben?
SKRIV INN

Hva

BAK5G Uavhengig av den avtalte arbeidstiden din, hvor mange timer
arbeidet du vanligvis i løpet av en uke?
Svar:______
BAK5H Hva lagde eller gjorde hovedsakelig firmaet eller
organisasjonen du jobbet i?
Skriv inn:___________________

->Gå til spørsmål 8.

HVIS IO IKKE ER YRKERAKTIV OG HELLER IKKE HADDE TIDLIGERE YRKE, MEN ER GIFT ELLER
SAMBOER STILLES SPØRSMÅL 6, ELLERS HOPPES DET TIL BAK.17
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Har din ektefelle/samboer for tiden noe inntektsgivende arbeid?
Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på
gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers. Arbeid på en time eller mer per uke skal regnes
med.
1
2
8

BAK.6A

Arbeider din ektefelle/samboer i ditt hovedyrke som:
1
2
3
4
8

BAK.6B

Ansatt
Selvstendig med leid hjelp
Selvstendig uten leid hjelp
Familiemeldlem
VET IKKE

BAK.8
BAK.8
BAK.8

Er den virksomheten din ektefelle/samboer arbeider i:
1
2
3
4
5
6
8

BAK.6C

JA -> Bak 6ª, 6B, 6C, 6D,
6E, 6F,6G,6H
NEI -> Bak7A
VET IKKE -> Bak7A

Personlig eid firma
Aksjeselskap
Organisasjon/stiftelse
Kommunal virksomhet
Fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
VET IKKE

Har din ektefelle/samboer oppgaver som i stor grad går ut på å lede andre medarbeideres arbeid?
1
2
8

JA
NEI
VET IKKE

BAK 6D
Hva er navnet eller tittelen på hovedyrket til din
ektefelle/samboer?
BAK 6E
Hva
slags arbeid gjør din ektefelle/samboer stort sett i hovedyrket ditt? >Gå til spørsmål 8.
BAK 6F
slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i denne jobben?
SKRIV INN

Hva

BAK6G Uavhengig av den avtalte arbeidstiden, hvor mange timer
arbeider han/hun vanligvis i løpet av en uke?
Svar:______
BAK6H Hva lager eller gjør hovedsakelig firmaet eller organisasjonen
han/hun jobber i?
Skriv inn:___________________
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BAK.7A

BAK.7B

Hva er din ektefelles/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold?
1
2

STUDENT, SKOLEELEV
HJEMMEARBEIDENDE

3
4
5

ALDERSPENSJONIST,
ARBEIDSLEDIG
FØRTIDSPENSJONIST, ARBEIDSUFØR

6
7

VERNEPLIKTIG
ANNET

BAK.8

BAK.7B
BAK.8

Hadde din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid inntil det tidspunkt da han/hun begynte å
motta pensjon/trygd?
1
2
8

BAK.7

Notater 2019/29

JA -> BAK 7B1, 7B2, 7B3,
7B4, 7B5, 7B6,7B7,7B8
NEI
VET IKKE

BAK.8
BAK.8

Arbeidet din ektefelle /samboer i sitt hovedyrke som:

B1
1
2
3
4
8
BAK.7

Ansatt
Selvstendig med leid hjelp
Selvstendig uten leid hjelp
Familiemedlem
VET IKKE

BAK.8
BAK.8
BAK.8

Er den virksomheten din ektefelle/samboer arbeidet i:

B2
1
2
3
4
5
6
8

BAK.7B3

Personlig eid firma
Aksjeselskap
Organisasjon/stiftelse
Kommunal virksomhet
Fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
VET IKKE

Hadde din ektefelle/samboer oppgaver som i stor grad gikk ut på å lede andre medarbeideres arbeid?
1
2
8

JA
NEI
VET IKKE

BAK 7B4
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket til din
ektefelle/samboer?
BAK 7B5
Hva
slags arbeid gjorde du stort sett i hovedyrket ditt? ->Gå til spørsmål 8.
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BAK7B6
slags opplæring eller kvalifikasjoner trengtes i denne jobben?
SKRIV INN

Hva

BAK7B7 Uavhengig av den avtalte arbeidstiden, hvor mange timer
arbeidet han/hun vanligvis i løpet av en uke?
Svar:______
BAK7B8 Hva lagde eller gjorde hovedsakelig firmaet eller
organisasjonen han/hun jobbet i?
Skriv inn:___________________

BAK.8

Hvilken målform liker du å bruke når du skriver, bokmål eller nynorsk?
1
2
8

BAK.9

Hvor interessert er du i språkspørsmålet, debatten om forholdet mellom bokmål og nynorsk? Er du
…
1
2
3
8

BAK.10

Avholdsmann (-kvinne)
IKKE AVHOLD, MEN MÅTEHOLD (BARE HVIS IO SELV UTTRYKKER DET)
Smaker alkohol
VET IKKE

Hvor interessert er du i avholdssaken, vil du si at du er …
1
2
3
8

BAK.12

Meget interessert
Nokså interessert
Lite interessert
VET IKKE

Regner du deg som avholdsmann (-kvinne) eller smaker du alkohol fra tid til annen?
1
2
3
8

BAK.11

Bokmål/riksmål
Nynorsk/landsmål
VET IKKE

Meget interessert
Nokså interessert
Ikke særlig interessert
VET IKKE

Er du medlem av noen faglig organisasjon eller organisasjon for arbeidsgivere eller annen
yrkessammenslutning?
1
2
8

Statistisk sentralbyrå
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VET IKKE

BAK.14
BAK.14
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BAK.13

Hvilken hovedsammenslutning tilhører organisasjonen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99

BAK.14

BAK.16

JA
NEI
ØNSKER IKKE SVARE
VET IKKE

Er du medlem av Den norske kirke, eller et annet trossamfunn?
JA
NEI

BAK.18

Hvilket trossamfunn er det?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

50

Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Noregs Fiskarlag
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Akademikerne
Andre, spesifiser:
VET IKKE

Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup og begravelser, hvor ofte deltar du i
religiøse møter som gudstjeneste, messe, fredagsbønn eller tilsvarende?
1
Hver dag
2
Mer enn en gang i uka
3
En gang i uka
4
Minst en gang i måneden
5
Bare på spesielle helligdager
6
Sjeldnere
7
Aldri
89
ØNSKER IKKE SVARE
99
VET IKKE

1
2

BAK.17

Landsorganisasjonen (LO/Fagbevegelsen)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Hovedorganisasjonen for Universitets og Høyskoleutdannede (UNIO)

Er du medlem av noen religiøs eller kristelig forening eller organisasjon?
1
2
8
9

BAK.15

Notater 2019/29

DEN NORSKE KIRKE
ROMERSK KATOLSK
FRIKIRKE
JØDISK
MUSLIMSK
HINDUISTISK
BUDDISTISK
ANNET, SPESIFISER ...............................
ØNSKER IKKE SVARE

Statistisk sentralbyrå

Notater 2019/29

BAK.18

Stortingsvalgundersøkelsen 2017

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 12
0

Ingen fullført utdanning

1

Barneskole/Folkeskole

2b

Ungdomsskole/Framhaldsskole/Grunnskole/Realskole, 1-årig og 2-årig utdanning etter
Folkeskole og Folkehøgskole
Videregående utdanning med en varighet på ett år

2c

Videregående utdanning med en varighet på to år

3a

Videregående avsluttende utdanning med en varighet på tre år eller mer

3b

Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mindre enn 2 år

2a

4

Påbygging til videregående utdanning, fagskole

5

Universitets- og høyskoleutdanning, varighet 2 år (f.eks.
høyskolekandidat)
Universitets- og høyskoleutdanning, varighet 3-4 år (f.eks. bachelorgrad,
Cand.Mag., lærer, sykepleier, ingeniør)
Universitets- og høyskoleutdanning, varighet mer enn 4 år (f.eks.
mastergrad, hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom)
Doktorgrad/forskerutdanning

6
7
8
99

BAK. 19

VIL IKKE SVARE

Hvor stor var husholdningens samlede brutto inntekt i 2016? Med brutto inntekt mener vi samlet
inntekt før eventuelle fradragsposter og skatt. Rund av til nærmeste 10.000 kroner. Hvis du ikke
har inntekt, skriv 0. Om du har ektefelle/samboer skal summen av deres inntekter oppgis.

KRONER
VIL IKKE SVARE
VET IKKE
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1. Orientering om undersøkelsen
1.1. Bakgrunn og formål
Stortingsvalgundersøkelsen gjennomføres i etterkant av Stortingsvalget 2017 som forgår 11.
September. Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg i hovedsak om aktuelle samfunnsspørsmål,
politiske partier og årets valg.
Formålet med undersøkelsen er å se på utviklingen i forhold til tidligere valg og fange opp aktuelle tendenser
i norsk politikk.
Hovedresultater fra undersøkelsen vil bli mye omtalt og publiseres i publikasjoner skrevet av ISF (Institutt
for samfunnsforskning).

1.2. Faglig ansvarlige seksjoner og institusjoner
Undersøkelsen gjennomføres sammen med ISF og er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.
Hos ISF er det forskningsleder Bernt Aardal, samt Rune Karlsen og Johannes Berg som er ansvarlige for
undersøkelsen. I SSB er det seksjon 320, ved Øyvin Kleven som har faglig ansvar for undersøkelsen.
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1.3. Hva handler undersøkelsen om?
Undersøkelsen omfatter en rekke samfunnsspørsmål om blant annet:
• Politisk interesse og interesse for valgkampen.
• Hvordan folk oppfatter de politiske partiene og politikerne.
• Hvordan man stiller seg til ulike politiske saker og politiske påstander.
• Hvilke saker som velgerne er opptatt av.
• Hvilket parti man tenker å stemme på ved valget, hva man stemte ved forrige valg o.l.

2. Gjennomføring av undersøkelsen
2.1. Utvalg og utsendinger
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 3200 stemmeberettiget personer i alderen 18-79 år. 1700 av
disse deltok også i 2013. Dette er delutvalg «Ekte panel/EP» pluss en supplering av «unge/UF» og
«innvandrere/IF». 1500 IO er trukket ut nye i år. Dette er delutvalg «Nytt utvalg/NU». Disse skal også delta
ved neste Stortingsvalgundersøkelse i 2021.
Utvalget er delt inn i totalt 13 perioder, og det vil bli periodevise utsendinger. Alle perioder inneholder en
blanding av IO fra EP og NU.
Periode 1-6 skal starte med telefon-/besøksintervju.
Periode 7-13 skal starte med web-intervju.
Etter en liten stund vil man bytte modus. Det er derfor viktig at man kommer raskt i gang å jobbe med en
periode, fordi vi ønsker å få intervjuet så mange som mulig på telefon før vi starter oppfølging på web.
Det er også mulig å gjennomføre besøksintervju i Stortingsvalgundersøkelsen. Det gjelder først og fremst for
IO som av ulike grunner har vanskelig for å gjennomføre telefonintervju. Hovedregelen er likevel at vi først
og fremst skal forsøke å få til et telefonintervju med IO.
Oversikt over foreløpig utsendingsplan. Merk at det kan forekomme endringer i utsendingsplanen. Dette vil
da bli gitt beskjed om gjennom intervjusiden.
Telefon/besøk
Web

Periode

Delutvalg

Antall
IO

1

EP/NU

248

2

EP/NU

246

3

EP/NU

246

4

EP/NU

246

5

EP/NU

246

6

EP/NU

246

Statistisk sentralbyrå

Telefon/besøk
Starter
Startdato
med
Telefon/b
esøk
Telefon/b
esøk
Telefon/b
esøk
Telefon/b
esøk
Telefon/b
esøk
Telefon/b
esøk

Oppfølging

12.9

web

Startdato
for
oppfølging
Ca.02.10

12.9

web

Ca.02.10

12.9

web

Ca.02.10

25.9

web

Ca.16.10

25.9

web

Ca.16.10

16.10

web

Ca.06.11
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Periode

Delutvalg

7
8
9
10
11
12
13

EP/NU
EP/NU
EP/NU
EP/NU
EP/NU
EP/NU
EP/NU

Notater 2019/29

Antall
IO
246
246
246
246
246
246
246

Web
Starter med
Startdato Oppfølging
web
web
web
web
web
web
web

12.9
12.9
12.9
25.9
25.9
25.9
25.9

Telefon/besøk
Telefon/besøk
Telefon/besøk
Telefon/besøk
Telefon/besøk
Telefon/besøk
Telefon/besøk

Startdato for
oppfølging
Ca.02.10
Ca.02.10
Ca.02.10
Ca.23.10
Ca.23.10
Ca.23.10
Ca.23.10

2.2.Intervjutid
Intervjuet tar omtrent 40 minutter å gjennomføre, men vil variere fra person til person.

2.3. Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår fra 12.09 – ca. 31.12.2017.

2.4. IO-brev, foresattebrev og påminningsbrev
Alle som er trukket ut til å delta i undersøkelsen, får tilsendt informasjon på e-post. De som ikke har epostadresse eller har reservert seg mot digital kommunikasjon får informasjonsbrevet i posten.
IO som starter med web får tilsendt e-post med en link til webskjema som logger dem inn automatisk, samt
brukernavn og passord som kan benyttes ved manuell innlogging. Dette får de tilsendt samme dag som
undersøkelsen starter. De får samtidig også en SMS som inneholder lenke til undersøkelsen. Det er også
mulig å svare via innrapporteringssiden på ssb.no http://www.ssb.no/stortingsvalg-svar. Her kan IO også lese
nyttig informasjon om undersøkelsen.
IO som starter med telefon/besøk skal noen dager før de legges ut i batchen få tilsendt en
informasjonsmail/brev med beskjed om at en intervjuer snart vil ta kontakt. På oppstartsdagen får de også
tilsendt en SMS som minner dem på dette.
Det vil bli sendt ut løpende påminnelser hver uke til personer vi ikke har klart å komme i kontakt med
innenfor hver periode. Hver periode vil få en SMS-påminnelse i uken. Denne SMS ‘en sendes hovedsakelig
ut på mandager. De som har web-modus vil i tillegg få påminnelser på e-post.
Det vil med jevne mellomrom også sendes ut nekterbrev på epost/brev, og det gjøres deretter et nytt
kontaktforsøk.

2.5. Registerkoblinger
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi
både tid og penger. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) er vi
pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra register. Vi gjør dette i IO-brevet og på informasjonssiden på
SSB.no (se vedlegg). Hvis IO ikke har lest brevet og du må gjengi innholdet, er det viktig at også disse
opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å foreta registerkoblinger.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i
overensstemmelse med POL. Ifølge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å lage statistikk,
dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper og ikke enkeltpersoner.

2.6. Frafall og avgang
I frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang.
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IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang samt permanent utflyttede skal registreres
som avgang. Institusjonsbeboere hører med i utvalget. Er de for syke til å delta, registrerer dere frafall med
kode 22.
Dersom IO ønsker å svare på web i stedet for telefon, så er det fullt mulig. Legg da IO på overføring
kode 87. Dere vil da få opp et felt med IO sin e-postadresse. Pass på å få en bekreftelse fra IO om at
dette er rett e-postadresse, og evt. endre hvis det er feil. Da vil de etter kort tid (antageligvis en dag
eller to) motta en e-post fra oss med lenke til undersøkelsen. Dette gjøres manuelt fra kontoret, og vi
forsøker å sende ut hver dag. Dersom IO etter en stund likevel ikke har besvart web-skjema vil først få
en purring, og deretter bli lagt tilbake i ringebatchen. Dersom IO ønsker å svare på telefon i stedet for
web, er det også mulig. Bruk da kode 83/84 for overføring til besøk/telefon.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Oversikten over frafallskoder:
11 IKKE TID NÅ

31 MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE PGA
SKOLEGANG/ARBEID
32 MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE PGA FERIE EL.
LIKNENDE
33 FINNER IKKE ADRESSEN/BOLIGEN
34 IKKE TELEFON/ FOR KOSTBART/LANGT Å REISE
35 IO IKKE Å TREFFE AV ANDRE ÅRSAKER

12 ØNSKER IKKE Å DELTA
13 DELTAR IKKE AV PRINSIPP
14 ANDRE NEKTER FOR IO
21 KORTVARIG SYKDOM
22 LANGVARIG SYKDOM/SVEKKELSE
23 SYKDOM/DØDSFALL I FAMILIEN/ANNEN
UFORUTSETT HENDELSE
24 SPRÅKPROBLEMER

41 ANDRE FRAFALLSGRUNNER, SPESIFISER

Oversikten over avgangskoder:
91 DØD
92 BOSATT I UTLANDET (6 md. eller mer)

Oversikten over overføringskoder:
80 IO FLYTTET TIL ANNET OMRÅDE
81 INTERVJUER KJENNER IO
82 INTERVJUER KAPASITETSPROBLEMER, SYKDOM EL
83 OVERFØRING TIL BESØK
84 OVERFØRING TIL TELEFON
87 SKAL SVARE PÅ WEB

For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å spore
opp IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik at arbeidet
deres blir lettere. Det skal alltid gis informasjon i feltet "FrafSpes.". Informasjonen skal være slik at den
kan hjelpe dem som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis
opplysning om at IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på ev. oppfølging i intervjuperioden.

2.7. Innledningsteksten
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til hvordan
dere gjør avtaler med IO. Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet.
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan du gjerne
bruke dette avsnittet:
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«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, kommer
fram på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på
samme måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi får. Det er vanskelig å lage
spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv
om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes passer så godt.»

3. Enkeltspørsmål
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter", prøv alltid å få IO til å gi et annet svar. Når
IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast
ikke" og

eller "F8" for "vet

eller "F9" for "nekting".

I en del av spørsmålsbatteriene finnes det også midtkategorier som «både og» eller «verken eller». Disse skal
ikke leses opp, og det det er ønskelig at man er noe restriktiv med å benytte disse. De kan benyttes dersom
IO selv uttrykker det, og har vanskelig for å bestemme seg.
For en del skala-spørsmål har vi laget svarkort som kan benyttes i besøksintervju. Disse vil dere få tilsendt.
SPM5_B: EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) er en sammenslutning av EU-landene og
EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med
EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital.
SPM7_D: Kommersielle privatskoler betyr i betydningen private skoler som har som formål å skape
profitt/tjene penger.
SPM.17: Dersom IO ikke har hørt om en eller flere av partilederne, hopper man over den personen/trykker
«vet ikke».
SPM.18: Det er ikke noe rett eller galt svar på dette spørsmålet. Vi er ute etter IO sin oppfatning av partienes
ståsted på høyre-venstreskalaen.
SPM32: IO kan nevne flere partier.
SPM33B: IO kan nevne flere partier.
SPM.40: Det er her snakk om offentlige tjenester.
SPM.52: IO kan nevne flere partier.
SPM.54: IO kan nevne flere partier.
SPM.55: Dette spørsmålet går til alle – også de som ikke har stemt. For de som ikke har stemt så blir det da
hvor vanskelig det var å bestemme seg for å stemme/ikke å stemme.
SPM.58: Spørsmålet om følelser kan muligens komme noe brått på, siden det tilsynelatende ikke har så mye
ved valget å gjøre. Hensikten med spørsmålet er å knytte psykologiske profiler (som dette spørsmålet er ment
å måle) til politisk adferd. Det kan imidlertid for mange være noe vanskelig å svare på spørsmålet, spesielt
siden det er snakk om såpass sterke følelser som frykt, avsky osv. Si i så fall til IO at vi er ute etter deres
ganske generelle og umiddelbare/intuitive følelser rundt samfunnsutviklingen. Det er lov å svare «verken
eller» og «vet ikke» dersom IO synes det er vanskelig. Det er også opp til hver enkelt å tolke hva man legger
i «den generelle samfunnsutviklingen». Noen vil kanskje fokusere på teknologisk utvikling, mens andre
former svaret ut fra tanker om krig og terrorisme. Det er slike forskjeller vi er ute etter å fange opp.

Lykke til med intervjuingen!
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Informasjonsbrev på e-post - web
Valg «IO_NR»
Vi vil gjerne at du svarer på SSB’s Stortingsvalgundersøkelse på internett
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger informasjon fra deg for å kunne lage den offisielle statistikken om
Stortingsvalget 2017. Offentlige virksomheter, politikere, forskere og medier bruker statistikken for å forstå
samfunnet vårt og planlegge for framtiden.
Du kan svare enkelt på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>. Lenken logger
deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukernavn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordweb>>
Det tar omtrent 40 minutter å svare på undersøkelsen.
Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er en av 3 200 som er trukket ut tilfeldig fra folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en
annen. Din deltakelse vil være med på å sikre gode og pålitelige resultater.
Enten du stemte ved valget eller ikke, håper vi at du vil benytte denne anledningen til å si din mening om
valgkampen, politikerne og hvilke saker som var viktigst for deg. Dersom du ikke har interesse for politikk er
vi fortsatt interessert i å høre din mening.
Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomfører undersøkelsen for å få vite
mer om hvilke saker som ble avgjørende for valget, og hva som førte til om folk stemte eller ikke.
Opplysningene dine er sikre hos oss
Vi har taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt. Det vil aldri bli kjent utenfor SSB
hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. Du kan når som helst trekke deg
og kreve at svarene blir slettet.
For å gjøre skjemaet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, vil vi koble svarene
med opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall. Innen utgangen av 2022 vil vi anonymisere
datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. ISF vil bare motta avidentifiserte resultater
der alle navn og adresser er fjernet, og de skal anonymisere materialet innen 31.12.2022. Et helt anonymt
datamateriale vil gjøres tilgjengelig for internasjonal forskning. Du finner mer informasjon om undersøkelsen
på http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Har du spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende en e-post til
valg2017@ssb.no. Spørsmål vedrørende personvern kan rettes til SSB sitt personvernombud, e-post:
personvernombud@ssb.no.
Med vennlig hilsen

Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå
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Telefon 62 88 56 08 (kl 09-21.00)
e-post: valg2017@ssb.no

Vi vil intervjue deg om Stortingsvalet 2017
Statistisk sentralbyrå treng informasjon frå deg for å kunne laga den offisielle statistikken om Stortingsvalet
2017. Offentlege verksemder, politikarar, forskarar og media nyttar statistikken for å forstå samheldet og
planleggje framtida.
Du kan svare enkelt på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
Du svarar på: <<link:{'https://p1.ssb.no/vpu1/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>. Lenka logger
deg inn automatisk med ditt brukarnamn og passord.
Du kan også logge inn med brukarnamn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/vpu1/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Det tar om lag 40 minuttar å svare på undersøkinga.

Vi treng akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er ein av 3 200 som er tilfeldig trekt ut frå folkeregisteret til å delta, og vi kan ikkje erstatte deg med ein
annan. Deltakinga di vil vere med på å sikre gode og pålitelege resultat.
Anten du stemmer ved valet eller ikkje, vonar vi at du nyttar dette høvet til å seie meininga di om valkampen,
politikarane og kva for saker som var viktigast for deg. Dersom du ikkje har interesse for politikk er vi framleis
interessert i å høyre meininga di.
Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforsking (ISF) gjennomfører undersøkinga for å finne ut
meir om kva for saker som vart avgjerande for valet, og kva som avgjorde om folk stemte eller ikkje.
Opplysningane dine er sikre hos oss
Vi har teieplikt og behandlar all informasjon om deg konfidensielt. Det vil aldri bli kjent utanfor SSB kven som
har deltatt eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. Du kan når som helst trekke deg og krevje at
svara blir sletta.
For å gjere skjema kortare og for å få betre nytte av informasjonen vi samlar inn, vil vi kople svara med
opplysningar om valdeltaking frå kommunane sine manntal. Innan utgangen av 2022 vil vi anonymisere
datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikkje er mogeleg. ISF vil berre få avidentifiserte resultat
der alle namna og adressene er fjerna, og de skal anonymisere materialet innan 31.12.2022. Eit heilt
anonymt datamateriale vil bli tilgjengeleg for internasjonal forsking. Du finn meir informasjon om
undersøkinga på http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Har du spørsmål om undersøkinga kan du ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08, eller sende ein e-post til
valg2017@ssb.no. Spørsmål som gjeld personvern kan rettast til personvernombodet i SSB, tlf. 62 88 55 61
eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing
Birger Vikøren
administrerande direktør
Statistisk sentralbyrå

Telefon 62 88 56 08 (kl 09-21.00)
e-post: valg2017@ssb.no
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Informasjonsbrev på e-post – telefon og besøk
Valg «IO_NR»
Til «NAVN»
Vi vil intervjue deg om Storingsvalget 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger informasjon fra deg for å kunne lage den offisielle statistikken om
Stortingsvalget 2017. Offentlige virksomheter, politikere, forskere og medier bruker statistikken for å forstå
samfunnet vårt og for å kunne planlegge for framtiden.
Vi kommer snart til å kontakte deg
En av våre intervjuere vil om kort tid kontakte deg for å gjennomføre et intervju i forbindelse med årets
Valgundersøkelse. Enten du stemte ved valget eller ikke, håper vi at du vil benytte denne anledningen til å si
din mening om valgkampen, politikerne og hvilke saker som var viktigst for deg. Dersom du ikke har
interesse for politikk, er vi fortsatt interessert i å høre din mening.
Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomfører undersøkelsen for å få vite
mer om hvilke saker som ble avgjørende for valget, og hva som førte til om folk stemte eller ikke.
Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er en av 3 200 som er trukket ut tilfeldig fra folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en
annen. Din deltakelse vil være med på å sikre gode og pålitelige resultater.
Opplysningene dine er sikre hos oss
Vi har taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt. Det vil aldri bli kjent utenfor SSB
hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. Du kan når som helst trekke deg
og kreve at svarene blir slettet.
For å gjøre intervjuet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, vil vi koble svarene
med opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall. Innen utgangen av 2022 vil vi anonymisere
datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. ISF vil bare motta avidentifiserte resultater
der alle navn og adresser er fjernet, og de skal anonymisere materialet innen 31.12.2022. Et helt anonymt
datamateriale vil gjøres tilgjengelig for internasjonal forskning. Du finner mer informasjon om undersøkelsen
på http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Har du spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende en e-post til
valg2017@ssb.no Eventuelle spørsmål vedrørende personvern kan rettes til SSB sitt personvernombud, epost: personvernombud@ssb.no.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

Telefon 62 88 56 08 (kl 09-21.00)
E-post: valg2017@ssb.no

Vi vil intervjue deg om Stortingsvalet 2017
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Statistisk sentralbyrå treng informasjon frå deg for å kunne laga den offisielle statistikken om Stortingsvalet
2017. Offentlege verksemder, politikarar, forskarar og media nyttar statistikken for å forstå samfunnet og for
å kunne planlegge for framtida.
Vi kjem snart til å kontakte deg
Ein av intervjuarane våre vil om kort tid kontakte deg for å gjennomføre eit intervju i samband med
valundersøkinga i år. Om du stemmer ved valet eller ikkje, vonar vi at du nyttar dette høvet til å seie
meininga di om valkampen, politikarane og kva for saker som var viktigast for deg. Dersom du ikkje har
interesse for politikk, er vi framleis interessert i å høyre meininga di.
Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforsking (ISF) gjennomfører undersøkinga for å finne ut
meir om kva for saker som vart avgjerande for valet, og kva som avgjorde om folk stemte eller ikkje.
Vi treng akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er ein av 3 200 som er tilfeldig trekt ut frå folkeregisteret til å delta, og vi kan ikkje erstatte deg med ein
annan. Deltakinga di vil vere med på å sikre gode og pålitelege resultat.

Opplysningane dine er sikre hos oss
Vi har teieplikt og behandlar all informasjon om deg konfidensielt. Det vil aldri bli kjent utanfor SSB kven som
har deltatt eller kva enkeltpersonar har svara på spørsmåla. Du kan når som helst trekke deg og krevje at
svara blir slettet.
For å gjere intervjuet kortare og for å få betre utbytte av informasjonen vi samlar inn, vil vi kople med
opplysningar om valdeltaking frå kommunane sine manntal. For deg som var med på valundersøkinga i
2013, vil vi også kople på opplysningar frå den gang. Innan utgangen av 2022 vil vi anonymisere
datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikkje er mogleg. ISF vil berre ta imot avidentifiserte resultat
der alle namn og adresser er fjerna, og dei skal anonymisere materialet innan 31.12.2022. Eit heilt anonymt
datamateriale vil gjerast tilgjengeleg for internasjonal forsking. Du finn meir informasjon om undersøkinga på
http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Har du spørsmål om undersøkinga kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende ein e-post til
valg2017@ssb.no Eventuelle spørsmål om personvern kan rettast til SSB sitt personvernombud, e-post:
personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing
Birger Vikøren
administrerande direktør
Statistisk sentralbyrå

Telefon 62 88 56 08 (kl 09-21.00)
E-post: valg2017@ssb.no
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SMS tekster
Hovedutsending CATI: Til <<navn>>. Statistisk sentralbyrå ønsker å stille deg noen spørsmål om
Stortingsvalget 2017. Vi har sendt deg informasjon om undersøkelsen på e-post. Vi ringer deg snart. Mvh.
Statistisk sentralbyrå
Påminnelse 1 CATI: Hei! SSB ønsker fortsatt svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen. Håper du har
anledning når vi ringer deg igjen om kort tid. Mvh. Statistisk sentralbyrå
Påminnelse 2 CATI: Hei! SSB ønsker fortsatt svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen. Ditt svar er viktig.
Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Mvh. Statistisk sentralbyrå
Påminnelse 3 CATI: Hei! SSB trenger svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen. Det er viktig at alle som
er trukket ut deltar. Vi ringer deg om kort tid for å gjennomføre et telefonintervju. Du kan også ringe
tlf.62885608 for å avtale tidspunkt for intervju. Mvh. Statistisk sentralbyrå
Hovedutsending web: Til «NAVN». Statistisk sentralbyrå ønsker å stille deg noen spørsmål om
Stortingsvalget 2017. Vi har sendt deg informasjon om undersøkelsen på e-post. Du kan besvare
undersøkelsen her: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>> Mvh.
Statistisk sentralbyrå
Påminnelse web 1: Hei! SSB ønsker fortsatt svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen. Du kan besvare
undersøkelsen her: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Mvh. Statistisk sentralbyrå
Påminnelse web 2: Hei! SSB ønsker fortsatt svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen. Ditt svar er viktig.
Du kan besvare undersøkelsen her:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>> . Du har også mulighet til
å svare på telefon når en av våre intervjuere ringer deg opp. Mvh. SSB
Påminnelse panel: Hei! Statistisk sentralbyrå ønsker svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Du var
også med i denne undersøkelsen i 2013, og vi har nå gjort det lettere ved at du også kan svare på web. Du
svarer på undersøkelsen her
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>> Mvh. SSB
Påminnelse web siste: Hei <<navn>>. Statistisk sentralbyrå ønsker svar fra deg i
Stortingsvalgundersøkelsen, som avsluttes om kort tid. Ditt bidrag er viktig for å lage god statistikk, og vi
setter stor pris på ditt svar. Du svarer på undersøkelsen her
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>. Vi ønsker deg en riktig
god jul. Mvh. SSB
Påminnelse påbegynte: Hei! Stortingsvalgundersøkelsen avsluttes snart, og vi håper at du kan fullføre
undersøkelsen som du har startet på. Ditt svar er viktig. Klikk her for å komme inn i skjema der du sist
avbrøt <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>> . Riktig god jul!
Mvh. SSB
Fra web til CATI: Hei! Statistisk sentralbyrå ønsker fortsatt å intervjue deg om Stortingsvalget 2017. Vi
ringer deg om kort tid for å gjennomføre et telefonintervju. Mvh. Statistisk sentralbyrå
Fra CATI til web: Hei! Du kan nå besvare Stortingsvalgundersøkelsen på internett. Besvar undersøkelsen
her: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>> Ditt svar er viktig!
Mvh. Statistisk sentralbyrå
Til nektere: Hei! SSB ønsker fortsatt å intervjue deg i Stortingsvalgundersøkelsen. Vi tar snart kontakt med
deg igjen og håper det passer bedre for deg denne gangen. Vi har også sendt deg en e-post. På forhånd takk!
Mvh. Statistisk sentralbyrå
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Påminnelser e-post
Påminnelse til panel-IO:

Til <<navn>>
Vi vil gjerne at du svarer på SSB’s Stortingsvalgundersøkelse
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger informasjon fra deg for å kunne lage offisiell statistikk om
Stortingsvalget 2017.
Du deltok også i denne undersøkelsen i 2013. Vi har nå gjort det lettere å svare på undersøkelsen, ved at du
nå også kan svare på web.
Du kan svare enkelt på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukernavn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er en av 3200 personer som er trukket ut tilfeldig fra folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg
med en annen. Din deltagelse er med å å sikre gode og pålitelige resultater.
Enten du stemte ved valget eller ikke, håper vi at du vil benytte denne anledningen til å si din mening om
valgkampen, politikerne og hvilke saker som var viktig for deg. Dersom du ikke har interesse for politikk, er
vi fortsatt interessert i å høre din mening.
Har du spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende en e-post til
valg2017@ssb.no.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)

Vi vil gjerne at du svarar på SSB’s Stortingsvalundersøking
Statistisk sentralbyrå treng informasjon frå deg for å kunne laga den offisielle statistikken om Stortingsvalet
2017.
Du deltok også i denne undersøkinga i 2013. Vi har nå gjort det enklare for deg å svare, ved at du nå også
kan svare på web.
Du svarar enkelt på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
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Du svarar på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenka loggar deg inn automatisk med ditt brukarnamn og passord.
Du kan òg logga inn med brukarnamn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukarnamn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
Vi treng akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er ein av 3 200 som er tilfeldig trekt ut frå folkeregisteret til å delta, og vi kan ikkje erstatte deg med ein
annan. Deltakinga di vil vere med på å sikre gode og pålitelege resultat.
Anten du stemmer ved valet eller ikkje, vonar vi at du nyttar dette høvet til å seie meininga di om
valkampen, politikarane og kva for saker som var viktig for deg. Dersom du ikkje har interesse for politikk,
er vi framleis interessert i å høyre meininga di.
Har du spørsmål om undersøkinga kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende ein e-post til
valg2017@ssb.no
Med venleg helsing
Birger Vikøren
administrerande direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
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Påminnelse 1:

Til <<navn>>
Vi trenger svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger fortsatt svar fra deg for å kunne lage offisiell statistikk om
Stortingsvalget 2017.
Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukernavn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Uansett hvilket forhold du har til politikk, trenger vi svarene dine.
På http://www.ssb.no/stortingsvalg-svar kan du lese mer om undersøkelsen og statistikken du bidrar til.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
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Påminnelse 2:

Til <<navn>>
Vi ønsker svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger svar fra deg for å kunne lage offisiell statistikk om Stortingsvalget 2017.
Du er en av 3200 personer som er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.
Vi har gjort det svært enkelt å svare, ved at du nå kan svare på undersøkelsen selv på internett. Dersom du
ikke har mulighet til å svare på internett, vil en en intervjuer ta kontakt med deg for å gjennomføre et telefoneller besøksintervju.
Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukernavn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
På http://www.ssb.no/stortingsvalg-svar kan du lese mer om undersøkelsen og statistikken du bidrar til. Du
kan ta kontakt med oss på e-post valg2017@ssb.no eller telefonnummer 62 88 56 08 dersom du ønsker å
avtale et tidspunkt for intervju.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
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Påminnelse 3:
Til <<navn>>
Vi ønsker svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger svar fra deg for å kunne lage statistikk om Stortingsvalget 2017. Du er en
av 3200 personer som er trukket ut fra folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.
Undersøkelsen avsluttes om kort tid, og vi håper du vil benytte denne sjansen til å si din mening. Vi trenger
ditt svar for å kunne utarbeide pålitelig statistikk.
Vi har gjort det svært enkelt å svare, ved at du kan svare på undersøkelsen selv på internett.
Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
På http://www.ssb.no/stortingsvalg-svar kan du lese mer om undersøkelsen og statistikken du bidrar til. Du
kan ta kontakt med oss på e-post valg2017@ssb.no eller telefonnummer 62 88 56 08 (9.00 - 21.00) dersom
du ikke har mulighet for å svare på internett, og ønsker å avtale et tidspunkt for telefonintervju.
Ønsker deg en riktig god jul.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå
Link til undersøkelsen: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
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Til påbegynte:
Til <<navn>>
Vi ønsker at du fullfører Stortingsvalgundersøkelsen
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger svar fra deg for å kunne lage offisiell statistikk om Stortingsvalget 2017.
Vi ser at du har startet å svare på undersøkelsen, og ønsker at du fullfører. Ved å benytte lenken nedenfor, vil
du komme rett inn i skjema der du sist ble avbrutt.
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon
På http://www.ssb.no/stortingsvalg-svar kan du lese mer om undersøkelsen og statistikken du bidrar til. Du
kan ta kontakt med oss på e-post valg2017@ssb.no eller telefonnummer 62 88 56 08 dersom du ønsker hjelp
til å fullføre undersøkelsen.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
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Til nektere:

SVU <<ioNr>>
TIL <<navn>>
Statistisk sentralbyrå ønsker fortsatt å intervjue deg om stortingsvalget
For en stund siden ringte vi deg og spurte om du kunne være med på en undersøkelsen om Stortingsvalget
2017. Det er viktig at alle som er trukket ut blir med, og vi tillater oss derfor å kontakte deg igjen. Vi håper at
det passer bedre for deg nå, og at du ønsker å svare på noen enkle spørsmål når vi ringer deg opp igjen om
kort tid. Du kan gjerne avtale et tidspunkt som passer deg.
Du kan også besvare undersøkelsen på Internett dersom dette passer bedre.
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukernavn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
Du kan svare både på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon.
Svarene brukes til å lage offisiell statistikk som beskriver stortingsvalget. Denne informasjonen er viktig for
offentlig forvaltning, forskere, medier og for folk flest. Denne kunnskapen er det ikke mulig å få på andre
måter enn ved å spørre folk direkte. Du kan også lese mer på http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Det er frivillig å delta, men vi er avhengige av at flest mulig av de som er trukket ut blir med i
undersøkelsen. Hvis for få svarer, vil vi ikke få vite nok om stortingsvalget.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du sende en e-post til valg2017@ssb.no eller ringe oss på
telefonnummer 62 88 56 08. Du kan også spørre intervjueren som ringer deg opp.
På forhånd takk!
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør

Epost: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (kl. 9.00 – 21.00)

68

Statistisk sentralbyrå

Notater 2019/29

Stortingsvalgundersøkelsen 2017

Statistisk sentralbyrå ønskjer fortsatt å intervjue deg om stortingsvalet
For ei stund sidan ringte vi deg og spurte om du kunne vere med på ei undersøking om stortingsvalet 2017.
Det er viktig at alle som er trekte ut blir med, og vi tillét oss derfor å kontakte deg igjen. Vi håpar at det
passar betre for deg no, og at du ønskjer å svare på nokre enkle spørsmål når vi ringjer deg opp att om kort
tid. Du kan gjerne avtale eit tidspunkt som passar deg.
Du kan også svare på undersøkinga på Internett om dette passar betre.
Du svarar på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukarnamn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
Du kan svare både på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon.
Svara blir brukte til å lage offisiell statistikk om stortingsvalet. Denne informasjonen er viktig for offentleg
forvalting, forskarar, media og for folk flest. Denne kunnskapen er det ikkje mogleg å få på andre måtar enn
ved å spørje folk direkte. Du kan også lese meir på http://ssb.no/stortingsvalg-svar .
Det er frivillig å delta, men vi er avhengige av at flest mogleg av dei som er trekte ut blir med i
undersøkinga. Dersom for få svarar, vil vi ikkje få vite nok om stortingsvalet.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du sende ein e-post til valg2017@ssb.no eller ringje oss på
telefonnummer 62 88 56 08. Du kan også spørje intervjuaren som ringjer deg opp.
På førehand takk!
Med venleg helsing
Birger Vikøren
administrerande direktør

Epost: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (kl. 9.00 – 21.00)
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Fra web til CATI:
Til <<navn>>
Vi trenger fortsatt svar fra deg i Stortingsvalgundersøkelsen
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger fortsatt svar fra deg for å kunne lage offisiell statistikk om
Stortingsvalget 2017.
Vi har tidligere sendt deg en e-post om undersøkelsen hvor vi har tilbudt deg å svare på web. Vi ønsker nå
også å tilby deg å gjennomføre intervjuet på telefon. En intervjuer vil snart ta kontakt med deg.
Du kan fortsatt svare på undersøkelsen på internett
Du svarer på: <<link:{'https://p1.ssb.no/svu/?KeyValue='+intervjuObjektId+','+passordWeb}>>.
Lenken logger deg inn automatisk med ditt brukernavn og passord.
Du kan også logge inn med brukernavn og passord på:
<<link:{'https://p1.ssb.no/svu/’}>>
Brukernavn: <<intervjuObjektId>>
Passord: <<passordWeb>>
Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Uansett hvilket forhold du har til politikk, trenger vi svarene dine.
På http://www.ssb.no/stortingsvalg-svar kan du lese mer om undersøkelsen og statistikken du bidrar til.
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
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Til unge:

Stortingsvalgundersøkelsen <<ioNr>>
Til <<navn>>
SSB trenger svar fra flere unge i undersøkelsen om stortingsvalget 2017
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger informasjon fra deg for å kunne lage den offisielle statistikken om
Stortingsvalget 2017. Offentlige virksomheter, politikere, forskere og medier bruker statistikken for å forstå
samfunnet vårt og for å kunne planlegge for framtiden.
Vi kontakter deg fordi vi trenger flere svar fra unge personer i alderen 17 til 25. Du representerer en viktig
aldersgruppe. Det er viktig at du svarer, uavhengig av hvor interessert du er i politikk. Din deltakelse vil
være med på å sikre gode og pålitelige resultater.
Vi kommer snart til å kontakte deg
En av våre intervjuere vil om kort tid kontakte deg for å gjennomføre et intervju på telefon. Dersom du heller
ønsker at en intervjuer skal komme hjem til deg for å gjennomføre intervjuet kan du ta kontakt på telefon 62
88 56 08 eller på e-post valg2017@ssb.no
Opplysningene dine er sikre hos oss
Vi har taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt. Det vil aldri bli kjent utenfor SSB
hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene.
Du finner mer informasjon om undersøkelsen på http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Har du spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende en e-post til
valg2017@ssb.no
Med vennlig hilsen
Birger Vikøren
administrerende direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
SSB treng fleire svar frå unge i undersøkinga om stortingsvalet 2017
Statistisk sentralbyrå treng informasjon frå deg for å kunne laga den offisielle statistikken om Stortingsvalet
2017. Offentlege verksemder, politikarar, forskarar og media nyttar statistikken for å forstå samfunnet og for
å kunne planleggje for framtida.
Vi kontaktar deg fordi vi treng fleire svar frå unge personar i alderen 17 til 25. Du representerer ei viktig
aldersgruppe. Det er viktig at du svarar, uavhengig av kor interessert du er i politikk. Deltakinga di vil vere
med på å sikre gode og pålitelege resultat.
Vi kjem snart til å kontakte deg
Ein av intervjuarane våre vil om kort tid kontakte deg for å gjennomføre eit intervju på telefon. Om du heller
ønskjer at ein intervjuar skal kome heim til deg for å gjennomføre intervjuet kan du ta kontakt på telefon 62
88 56 08 eller på e-post valg2017@ssb.no

Statistisk sentralbyrå

71

Stortingsvalgundersøkelsen 2017

Notater 2019/29

Vi treng akkurat dine svar for å lage god statistikk
Du er ein av 3 200 som er tilfeldig trekt ut frå folkeregisteret til å delta, og vi kan ikkje erstatte deg med ein
annan. Deltakinga di vil vere med på å sikre gode og pålitelege resultat.
Opplysningane dine er sikre hos oss
Vi har teieplikt og behandlar all informasjon om deg konfidensielt. Det vil aldri bli kjent utanfor SSB kven
som har deltatt eller kva enkeltpersonar har svara på spørsmåla.
Du finn meir informasjon om undersøkinga på http://ssb.no/stortingsvalg-svar
Har du spørsmål om undersøkinga kan du ringe oss på telefon 62 88 56 08, eller sende ein e-post til
valg2017@ssb.no
Med venleg helsing
Birger Vikøren
administrerande direktør
Statistisk sentralbyrå

E-post: valg2017@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (9.00 - 21.00)
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Informasjonsside på internett

Stortingsvalgundersøkelsen 2017
Elektronisk innrapportering

Om rapporteringen
Formål
Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå Stortingsvalgundersøkelsen 2017 der vi ønsker å se nærmere på hvilke
saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg. Videre omfatter undersøkelsen spørsmål om
politikere, politiske partier og valgdeltakelse.
Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har tenkt å stemme, vil vi veldig gjerne at du deltar.
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 3200 stemmeberettigede personer. De som er trukket ut får en epost eller et brev samt en SMS fra SSB med invitasjon til å delta. Det er svært viktig at alle som er trukket ut
deltar. Dersom vi får for få svar vil vi få mindre sikker informasjon.
SSB utfører undersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).
Hvordan skal jeg svare?
Undersøkelsen gjennomføres både som telefon- og besøksundersøkelse i tillegg til at det er mulig å svare på
internett.
• Dersom du har fått beskjed om å svare på undersøkelsen på telefon, vil en intervjuer ta kontakt med deg om
kort tid for å gjennomføre et telefonintervju. Intervjuet tar omtrent 40 minutter.
• Dersom du har fått beskjed om å svare på internett kan du svare ved å bruke lenken du har fått på e-post
eller SMS. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn
med brukernavn og passord som du finner i e-posten eller SMS ‘en. Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller
på smarttelefon.
Dersom du ikke har mulighet til å besvare undersøkelsen på internett kan vi gjennomføre et telefon- eller
besøksintervju. Send en mail til valg2017@ssb.no eller ring telefonnummer 62 88 56 08, så kan vi avtale
tidspunkt for intervju.
Hvorfor skal jeg svare på dette?
For å få et riktig bilde av hva som viktig for at noen deltar i valget og andre ikke, er det svært viktig at så
mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen, dersom du ikke deltar i undersøkelsen.
Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen. Du er viktig for oss!
Vi ivaretar personvernet
Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner
har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. For å
gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger om deg og husstanden direkte fra
registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret,
opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og
opplysninger om inntekt, formue, arbeid, trygder og stønader hentet fra skatteetaten og NAV. Innen
31.12.2021, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.
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