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1 Forord 
 

 

Ideen til denne masteroppgaven kom med observasjoner over tid av hvordan ulike 

interessegruppers meningsmålinger får gjennomslag i mediene og legger premisser 

for debatt og politiske beslutninger.  

Nå avdøde redaktør i Dagens Næringliv, Kåre Valebrokk, uttalte ofte at «journalistikk 

er historiens kladdebok». Med dette mente han at det journalistiske fotavtrykket ikke 

alltid står seg i ettertid. Lærdommen er at selv om organiserte interesser setter saker 

på dagsorden gjennom mediene og påvirker politiske beslutninger, så bør ikke 

beslutninger bli tatt på feil premisser. For, som John Maynar Keynes skrev: “In the 

long run we are all dead”. 

Veileder på denne oppgaven har vært professor Bernt Aardal. Hans erfaring og dype 

kunnskaper om meningsmålinger og det politiske systemet har vært til stor hjelp, og 

jeg vil benytte anledningen til å takke for at han har delt av sin faglige innsikt, vist 

tålmodighet og brukt humor der det har vært nødvendig.  

Oppgaven er også inspirert av andre delemner fra masterstudiet, og er derfor influert 

av interessante forelesninger fra flere faglige ressurser – blant dem professor Elin 

Haugsgjerd Allern, førsteamanuensis Elin Lerum Boasson, førsteamanuensis 

emeritus Knut-Andreas Christophersen og professor Raino Sverre Malnes. 

Meningsmålingsdemokratiets ideelle målsetning om mer demokrati, trues av 

selektive presentasjoner av lettvinte målinger. Dersom denne oppgaven kan gi et lite 

bidrag til ny kunnskap og en mer aktsom og nøktern behandling av 

meningsmålinger, har den tjent sin hensikt. 

 

Oslo, 9. juni 2020 

Gunnar Stavrum 
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2 Sammendrag 
 

I årene 2016-2019 har norske direktorater bestilt og fått utført over 700 

meningsmålinger, og samtlige målinger inngår i empirien til denne oppgaven. I 

analysedelen er alle undersøkelser gjennomgått, og et utvalg av undersøkelsene er 

nærmere analysert for å undersøke i hvilken grad direktoratenes meningsmålinger er 

dekkende for befolkningens meninger og bidrar til økt direkte innflytelse for 

befolkningen – og på hvilken måte meningsmålingene er et verktøy for å påvirke 

opinionen, legitimere byråkratiets valg og influere politiske beslutningsprosesser. 

Oppgaven bygger på surveyteori, med elementer fra demokratiteori og teori om 

interessegrupper og påvirkning av offentlig politikk.  
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«Meningsmålere bør si adjø til å påvirke politikere gjennom meningsmålinger, og 

politikere bør ikke gi etter for fristelsen til å rettferdiggjøre sine beslutninger ved hjelp 

av opinionsundersøkelser». 

Tysklands forbundskansler Angela Merkel, 2010. 

 

 

3 TEORI: Meningsmålinger som uttrykk for folkemeningen 
 

Denne oppgaven handler om statlige direktoraters bruk av meningsmålinger. Temaet 

er aktuelt fordi referanser til meningsmålinger jevnlig legitimerer politiske og faglige 

standpunkter i den offentlige debatten.  

Ett eksempel på dette er da Domstolkommisjonen (Domstolkommisjonen, 2019) la 

frem sitt kontroversielle forslag om å redusere antall tingretter fra 60 til 22. Da ble en 

meningsmåling vedlagt utredningen. Målingen viste at 90 prosent av befolkningen 

ikke hadde vært innom en domstol de siste to årene (Norstat & Opinion, 2019).  

En annet eksempel fant sted i NRK Debatten1 når Oslos byråd for byutvikling uttalte 

at «et flertall av Oslos befolkning ønsker at Oslo sentrum skal bli tilnærmet bilfritt». 

Grunnlaget viste seg å være en meningsmåling fra TNS Kantar der 29 prosent av de 

spurte var «svært enig» og 26 prosent «ganske enig» i påstanden «Oslo sentrum 

bør være mest mulig bilfritt» (Klimaetaten, 2017).  

Det er verdt å merke seg nyanseforskjellen på «mest mulig bilfritt» og «tilnærmet 

bilfritt». Den første formuleringen kan forstås dit hen at folk ønsker en praktisk 

tilnærming til færre biler mens den andre formuleringen kan tolkes som at folk vil ha 

bilene nærmest fjernet fra sentrum., og dermed en tilspissing av budskapet. 

Omformuleringen plasserte utfallet på meningsmålingen nærmere Miljøpartiet De 

Grønnes ønskede politikk. 

 

1 Hanna Marcussen, Miljøpartiet De Grønne, NRK Debatten 16. november 2017. 
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Statens fagorgan i språkspørsmål, Språkrådet, skriver i sin handlingsplan 

(Språkrådet, 2001) at de lager meningsmålinger for å skape forståelse hos publikum 

for språkvern (Haugen, 2001). Da flere offentlige selskaper og organer skiftet navn i 

2018 og 2019 uten å følge Språkrådets anbefalinger2, publiserte Språkrådet en 

meningsmåling som viste at «6 av 10 nordmenn synes at offentlige virksomheter i 

større grad bør følge rådene fra Språkrådet når det gjelder navneendring» 

(Språkrådet, 2019). Ingen stilte spørsmål ved om det er sannsynlig at 60 prosent av 

Norges befolkning har en begrunnet oppfatning av dette spørsmålet. 

De tre eksemplene illustrerer hvordan telling og statistikk kan påvirke politiske utfall. 

Når 90 prosent av befolkningen uansett årsak aldri er i en tingrett, så er et kanskje 

ikke så farlig om to tredjedeler av dem legges ned? Motstandere av bilfritt byliv må 

argumentere godt hvis de presenteres for en påstand om at flertallet av Oslos 

befolkning ønsker tilnærmet bilfrie gater. Og hvis 60 prosent av befolkningen støtter 

Språkrådets syn på navnevalg i offentlig sektor, så blir det vanskelig å lansere navn 

av typen Vy, Equinor og OsloMet – som også Språkrådet er imot? 

I sin doktoravhandling beskriver Linda Sangolt hvordan statistikk og telling influerer 

på politikk (Sangolt, 2007), og hun karakteriserer måling og kvantifisering som en 

global valuta for styring (Sangolt, p. 16). Dette perspektivet deles av tidligere 

statsråd Bård Vegar Solhjell og rådgiver Kjetil Raknes. I «Jakta på makta» skriver de 

at det å etablere noe som en sannhet er et viktig premiss for politisk innflytelse, og at 

argumenter står sterkere med et godkjentstempel fra en uavhengig tredjepart 

(Raknes & Solhjell, 2018, p. 37). 

Bruken av meningsmålinger aktualiserer en sentral problemstilling, nemlig den 

epistemiske forskjellen på hva som fremstilles som sannhet og hva som er sant. 

Virkeligheten er kompleks og man kan lande på ulike politiske konklusjoner avhengig 

av hvilke utdrag fra virkeligheten man utsettes for – eller det vitenskapsfilosofen 

Thomas Kelly kaller “et fornuftig belegg for å holde noe for sant” (Kelly, p. 2). Et slikt 

fornuftig belegg kan være en begrunnet oppfatning av hva flertallet mener om en 

sak. Å måle meninger handler primært om å undersøke hva en gruppe personer – 

 

2 NSB skiftet navn til Vy, mens Statoil ble Equinor. Selv i høyskole- og universitetssektoren opplevde 
Språkrådet at man trosset innspill, og valgte navn som OsloMet 
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populasjonen – mener om et gitt tema. Ved første øyekast kan dette oppfattes som 

en verdinøytral, undersøkende aktivitet. Men allerede i 1972 skrev statsviter Ottar 

Hellevik om bruk og misbruk av meningsmålinger i det han kalte gallupdemokratiet. 

Den gang var konteksten den konfliktfylte norske EF-avstemningen. 

Nesten 30 år senere ble meningsmålinger behandlet i Rådet for Den europeiske 

union, også kjent som Ministerrådet - nå som et virkemiddel for økt demokratisk 

medvirkning på beslutninger i EU. I sin anbefaling skriver ministerrådet at e-

demokrati kan bidra til mer informasjon, bedre kommunikasjon, konsulteringer og 

drøftelser, og bidra til økt deltakelse. Ministerrådet nevner e-polling og e-surveying, 

og skriver at meningsmålinger egner seg som en uformell måte å hente inn 

meninger om et forslag på. Siktemålet er altså å høre mer på borgerne 

(Ministerrådet, 2009). Vrengebildet, som også Ministerrådet advarer mot, er når 

meningsmålinger blir et redskap for styresmakter som ikke er villige til å respektere 

demokratiske prosesser eller oppmuntre til politisk deltakelse. 

Professor Ragnar Waldahl påpeker nettopp denne motsetningen: «Meningsmålinger 

skal være et virkemiddel som styrker folkemeningens plass i demokratiet, ikke et 

redskap til å manipulere den ved hjelp av spørsmålsformuleringer og svaralternativer 

som leder de spurtes svar i én bestemt retning» (Waldahl, 2011, p. 15) 

Spennvidden fra Helleviks bekymring for gallupdemokratiet i den norske EF-

avstemningen i 1972 til Ministerrådets anbefalinger om økt e-demokrati i EU fra 

2009, viser at meningsmålinger både kan være et verktøy for økt demokrati, men 

også brukes til selektiv manipulering. De kan brukes til å innhente kunnskaper og 

synspunkter fra befolkningen, men også til å påvirke den samme folkemeningen. 

Denne oppgaven omhandler hvordan meningsmålinger brukes og misbrukes i 

politisk påvirkning av statlige direktorater i Norge. 

 

3.1 Meningsmålingers rolle i demokratier 
 
Demokrati betyr folkestyre, fra gresk demos (folk) og kratos (styre). Men selv om 

dette er en styreform der folket har direkte eller indirekte innflytelse på hvilke 

beslutninger som skal fattes, så er det både i teori og i praksis store forskjeller på 
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hvordan folkemeningen eller opinionen kommer til uttrykk.  Begrepet opinion 

indikerer at det er snakk om aggregerte oppfatninger og vurderinger, som ikke 

nødvendigvis er bygget på innsikt eller fakta. Også hvem som inngår i begrepet 

«folket» har variert gjennom historien. Samlebegrepet public opinion – eller 

folkemening på norsk – ble tatt i bruk i opplysningstiden, men først allment brukt på 

1800-tallet, parallelt med at flertallet lærte å lese og skrive (Price, 2008). 

Demokratiteori er et stort felt innen statsvitenskapen, og en sentral problemstilling er 

allmennhetens evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og å gjøre 

konsekvente beslutninger og valg.  

Selv om demokrati betyr folkestyre, er direkte demokrati og folkeavstemninger ikke 

den mest utbredte formen. Som Robert A. Dahl beskriver i sitt klassiske verk «On 

democracy» (Dahl, 2000), er den vanlige formen representative demokratier der 

folkeviljen kommer til uttrykk gjennom frie valg av representanter som tar avgjørelser 

på vegne av velgerne. Dahl lanserer «loven om tid og antall», som enkelt postulerer 

at jo flere mennesker i en demokratisk enhet, desto mindre kan innbyggerne delta 

direkte i offentlige beslutninger og desto mer må de delegere til andre (Dahl, 2000, p. 

109). Den representative formen for demokrati hvor folk velger representanter og 

overfører autoritet til dem, er svaret på dette demokratiske dilemmaet. Men, spør 

Dahl: «I et politisk system hvor nesten enhver voksen person kan stemme, men hvor 

kunnskap, velstand, sosial posisjon, tilgang til beslutningstakere og andre ressurser 

er ulikt fordelt, hvem er det egentlig som styrer?» (Dahl & Rae, 2005, p. 1).  

Giovanni Sartori går et skritt videre ved å påpeke at valg ikke avgjør saker, men 

snarere hvem som tar slike avgjørelser. Underforstått forventes de som blir valgt å 

representere folket og ta folkemeningen med i avveiningen når de tar beslutninger  

(Sartori, 1987, p. 108).  

Men folkets vilje er ikke et entydig begrep. Ifølge Sartori kan «folket» bety 

bokstavelig talt nesten alle, eller det kan bety et flertall. I andre situasjoner blir 

folkeviljen oppfattet å komme til uttrykk gjennom organiserte interesser eller via 

politiske partier eller innvalgte representanter.  

Sartoris poeng er at verken folk flest eller den offentlige opinionen er entydige 

begreper. Siden det er umulig å gjennomføre løpende folkeavstemninger om alle 

beslutninger, har meningsmålinger fått en rolle som temperaturmåler for hva folk 

mener. 
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Meningsmålingers rolle i demokratier 
Meningsmålinger har spilt en rolle for demokratier siden de ble utviklet vitenskapelig 

av pionerer som George Gallup på 1930-tallet i USA. Den ideelle måsetningen var å 

bygge bro mellom folkemeningen og politiske beslutninger. Med spalten «America 

Speak» i Washington Post beskrev Gallup ukentlig publikums oppfatning om ulike 

sosiale spørsmål. Gallups mål var å gi beslutningstakerne informasjon om hva folket 

mente, slik at de bedre kunne ivareta sin rolle som representanter for folkeviljen i et 

representantivt demokrati. For å låne Kellys ord referert i ovenfor, ga målingene 

politikerne et fornuftig belegg for å holde det for sant at folkeviljen var slik eller sånn. 

I boken «The Opinion Makers» skriver den tidligere redaktøren for Gallup Poll og 

professor i statsvitenskap, David W. Moore, at resultatene av meningsmålingene 

etterhvert fikk en sterk innflytelse på de sentrale myndighetene i Washington D.C. 

(Moore, 2008, p. 46). Moores poeng var at meningsmålingene ble tatt som en 

bekreftelse på folkemeningen, og at politikerne fulgte etter ved å endre sin egen 

oppfatning av sakene. Slik fikk målingene en rolle i tråd med demokratisk tenkning 

som et substitutt for kontinuerlige valg. 

«Styresmaktene handler på bakgrunn av opinionen, den offentlige opinionen 

responderer åpent og kontinuerlig overfor styringsmaktene», skrev Harold D. 

Lasswell i en kommentar om deres funksjon (Lasswell, 1941). Andre forskere 

analyserer meningsmålinger som ledd i demokratiets kollektive beslutningsmodell, 

der målingene blir en form for uformelle folkeavstemninger om politikk (Price, 2008, 

p. 8). Poenget er at folkemeningen på en eller annen måte må inngå i enhver 

demokratisk beslutningsprosess.  

Men meningsmålinger er ikke bare en nøytral måling av velgernes oppfatninger, de 

kan også utnyttes til politiske formål. En av Gallups arvtakere, Louis Harris, brukte 

meningsmålinger i valgkamper for ulike politiske kandidater og uttalte i New York 

Observer: «Jeg har fått valgt en president, en statsminister, rundt 28 guvernører, og 

kanskje nær 60 senatorer» (Observer, 1988, p. 88). 

 

Taushetsspiralen 
En sentral teori er at meningsmålinger også kan påvirke opinionen. I teorien om 

taushetsspiralen beskriver Elizabeth Noelle-Neumann hvordan individer blir påvirket 

av sin egen opplevelse av å tilhøre et flertall eller et mindretall (Noelle-Neumann, 

1993) (Scheufele, 2008, p. 2). Hvis folk tror at deres mening er i tråd med 
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konsensus, så tør de snakke både privat og offentlig. Motsatt, når folk antar at de er 

en minoritet, blir de mer forsiktige og stille - inntil den tilsynelatende svake meningen 

forsvinner eller synspunktet blir tabu (Noelle-Neumann, 1993, p. 202). 

En konsekvens av taushetsspiralen er at kampen om opinionen ikke bare handler 

om å vinne oppslutning om sine synspunkter, men også om å vinne oppfattelsen av 

hva flertallet mener. Teorien om taushetsspiralen er kritisert spesielt for å legge for 

mye av forklaringen på folks frykt for å stå alene. Noen forskere mener at vilje til 

selvsensur er en mer fruktbar forklaring. Andre mener at meningsbredden i 

nærmiljøet er viktigere enn det nasjonale ytringsklimaet. Like fullt: Grunnpoenget om 

at noen meninger får fotfeste, mens andre svekkes, har stått seg i flere tiår og 

studier har vist en klar sammenheng mellom viljen til å ytre egne meninger og en 

følelse av å tilhøre en majoritet (Scheufele, 2008, pp. 6-7). 

Poenget er at vi trekker både deskriptive og normative slutninger basert på vår 

persepsjon av samfunnet rundt oss. Dette handler ikke bare om saksinnhold, men 

også antakelsen om hva folk flest mener om saksforholdet. Den som gir oss noe vi 

oppfatter som belegg for fakta, får implisitt innflytelse over våre vurderinger, 

slutninger og handlinger (Malnes, 2019). 

 

Meningsmålingers virkning på folk flest 
En konsekvens av taushetsspiralen er at det kan være hensiktsmessig å fremstille 

noe som en allmenn oppfatning. Et spesielt tilfelle av en slik strategi er bruk av 

meningsmålinger. Gjennom valg av temaer, spørsmålsstilling, presentasjon og 

publisering kan den som har bestilt en meningsmåling påvirke inntrykket av hvordan 

opinionen oppfatter en sak og påvirke individers vilje til å uttrykke avvikende 

meninger, og slik påvirke politiske beslutninger fordi målingene oppfattes som folkets 

mening.  Å bestille en meningsmåling danner føringer både på tema og 

spørsmålsstilling: «Enhver publisert meningsmåling gir både styrende og styrte 

kunnskaper om utvalgte aspekter om samfunnet. En kunnskap som blir en del av 

deres erfaringsgrunnlag, og som de bevisst eller ubevisst forholder seg til når de 

senere tar stilling til små og store samfunnsspørsmål» (Waldahl, 2011, p. 9).  

Det avgjørende spørsmålet er hvor sterk effekt publiserte meningsmålinger har på 

folk. Mange studier er gjennomført om dette temaet, men funnene varierer og er 

inkonsistente. To begreper går igjen, «bandwagon-» og «underdog-effekter» – altså 

tendensen til å kaste seg på vinnervogna, eller å ha sympati for den antatte taperen. 
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En metastudie av 34 ulike publikasjoner finner en svak støtte for begge effektene 

(Hardmeier, 2008, p. 4). Heller ikke i norsk sammenheng er det funnet en klar 

sammenheng mellom publiserte politiske partimålinger og velgeratferd. Selv om 

publisering av partimålinger kan ha en viss betydning, så finner man ikke 

forskningsmessig belegg for en tydelig og systematisk påvirkning (Waldahl, Aardal, 

& Beyer, 2006, p. 5). 

Mange studier av publiserte meningsmålingers effekt angår nettopp sammenhengen 

mellom partimålinger og velgeratferd. Temaet for denne oppgaven er imidlertid det 

store flertallet av meningsmålinger som ikke er partimålinger. 

Et søk i Retriever viser at ordet meningsmåling er brukt i over 20.000 artikler i 

massemediene hvert år de siste ti årene. Ser vi bort fra de om lag 5.000 årlige 

artiklene som handler om oppslutningen til politiske partier (som ligger utenfor denne 

oppgaven), står vi igjen med en massiv omtale av mange målinger som pretenderer 

å speile befolkningens holdning til aktuelle saker og temaer. 

Temaet for denne oppgaven er meningsmålinger initiert av aktører som kan ha en 

egeninteresse av å få kartlagt publikums oppfatning av saker, eller interesse av å 

tolke hva hva publikum mener.  

 

Propaganda eller overtalelse 
I moderne politisk historie er meningsmålinger brukt til både som propaganda og 

overtalelse. Her er “progaganda” definert som det bevisste, systematiske forsøket på 

å forme oppfatninger, manipulere erkjennelser og direkte handlinger for å oppnå en 

respons som fremmer propagandistens ønskede intensjon (Jowett & O´Donell, 2019) 

(Kunczik & Schweitzer, 2008, p. 2). Forskning på offentlig opinion har vært et verktøy 

for å planlegge og evaluere propaganda, men også for å rettferdiggjøre og 

rasjonalisere politiske beslutninger. Et ekstremt tilfelle er nazi-propagandisten 

Joseph Goebbels som hadde en lærebok om offentlig opinion på skrivebordet sitt, og 

som stadig brukte meningsmålinger i planleggingen av sine kampanjer.  

Motstykket er overtalelse, her definert som en kommunikasjonsprosess for å påvirke 

andre til å endre en holdning eller oppførsel basert på nye perspektiver eller innsikt – 

altså en transaksjon til mer felles glede enn å bli manipulert med propaganda. 

(Jowett & O´Donell, 2019, p. 31).   

Både den tyske kansleren Konrad Adenauer og ulike amerikanske presidenter som 

Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy og Ronald Reagan brukte ofte 



 

11 
 

meningsmålinger som grunnlag for beslutninger og som et redskap for å vurdere den 

offentlige opinionen direkte uten å gå veien via partier, mediene eller Kongressen 

(Kunczik & Schweitzer, 2008, pp. 5-6) (Holtz-Bacha & Strömbäck, 2012, p. 272). 

Flere forskere har drøftet «manipulasjonsteorien», der meningsmålinger brukes for å 

fremme egen politikk og popularitet, i motsetning til å lytte på oppfatningene og 

signalene fra innbyggerne de representerer (Holtz-Bacha & Strömbäck, p. 273). 

Mediene kan også spille en aktiv rolle. Når mediene stadig utarbeider og formidler 

meningsmålinger, overtar de representasjonen som tidligere var øremerket politiske 

partier, interessegrupper og pressgrupper. I prinsippet gjelder dette argumentet alle 

som utarbeider og presenterer meningsmålinger. Ikke bare gir de derved empiri for 

hva befolkningen mener, men de påvirker også opinionen som sådan. I politisk 

debatt er fenomenet kalt både meningsmålingstyranni og gallupdemokrati (Suhonen, 

1997). 

Meningsmålinger kan med andre ord være nyttige for å måle folkemeningen og å gi 

politikerne innspill i den demokratiske prosessen. Men de kan også brukes til å 

manipulere opinionen og tåkelegge de faktiske omstendighetene ved politiske 

beslutninger (Kunczik & Schweitzer, 2008, p. 7). Både antallet undersøkelser og 

medienes interesse for dem, gjør det relevant å undersøke hvorfor aktører bestiller 

meningsmålinger og hvordan de brukes i politiske beslutningsprosesser.  

3.2 Interessegrupper, politiske partier og direktorater 
 

I et demokratisk, korporativt og pluralistisk system forsøker ulike aktører og 

interessegrupper å påvirke offentlig politikk. Litteraturen gir ulike definisjoner, men en 

fellesnevner er at en interessegruppe er en privat organisasjon som fremmer 

standpunkter og forsøker å influere offentlig politikk (Hojnacki, Kimball, Baumgartner, 

Berry, & Leech, 2012; Thomas, 2001). Hvor åpent dette skjer og på hvilken måte, 

avhenger av strategi og taktikk. I noen sammenhenger opptrer offentlige institusjoner 

som interessegrupper (Seifter, 2014). Også i Norge utøver forvaltningen reell 

innflytelse og opptrer som politisk aktør gjennom å bruke utredningskapasitet og 

ekspertise til å gi premisser, utøve skjønn og foreta prioriteringer (Christensen, 

Egeberg, Lægreid, & Aars, 2019, p. 14). Dette er spesielt aktuelt for de rundt 70 
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direktoratene, som kan bruke direkte og indirekte påvirkning for å få gjennomslag for 

sine interesser.  

Direktoratene har større avstand og mer delegert myndighet fra den ansvarlige 

statsråden enn avdelinger i et departement (Difi, 2013). Formelt kan departementet 

instruere sine direktorater, og direktoratene må lojalt følge opp politiske vedtak selv 

når direktoratets faglige råd blir overprøvd. Statsråden har full 

instruksjonsmyndighet.  Direktoratene har likevel frihet til å bruke sitt faglige skjønn 

og skal ikke skjele til hva som er best tilpasset statsrådens politiske linje. I praksis 

har derfor de fleste direktoratene stor faglig selvstendighet, og deres faglige innspill 

har gjerne stor innflytelse på politikkutformingen i departementene (DFØ, 2020a). 

Spørsmålet er om direktoratene bruker noen av de samme virkemidlene som 

tradisjonelle interessegrupper for å skaffe seg innflytelse.  

Ett perspektiv er å vurdere forholdet mellom interessegrupper og regjeringsapparatet 

som en nytte/kostnads-analyse. Allern m.fl. beskriver en byttehandel der de 

organiserte interessene tilbyr noe av interesse for å få innpass eller politisk 

innflytelse (Haugsgjerd Allern, Saglie, & Østerud, 2019, p. 162). I litteraturen skilles 

mellom direkte og indirekte strategier for å påvirke politikkutforming, eller 

innsider/utsider-rollen. I den direkte strategien søker interessegruppene å påvirke 

beslutningstakerne uten å gå omveier. I outsiderstrategien gjøres påvirkningen 

indirekte gjennom opinionen og massemediene (Binderkrantz & Krøyer, 2012; Dür & 

Mateo, 2013).   

 

Informasjon som verktøy for innflytelse 
Selv om begrepsapparatet er utviklet på interessegrupper, kan det også beskrive 

hvordan informasjon brukes og deles for å få innflytelse for direktorater. Autonome 

institusjoner som direktorater står friere til å bruke slike virkemidler enn andre deler 

av statsadministrasjonen som er sterkere kontrollert av statsråden.  

Temaet for denne oppgaven er meningsmålinger. Når meningsmålinger bestilles og 

resultatene offentliggjøres via massemediene, er dette en typisk outsider-strategi.  

Surveydata som deles i fortrolighet kan være eksempel på en innsiderstrategi 

(Binderkrantz & Krøyer, 2012). Tradisjonelt ble outsiderstrategier sett på som et 

våpen for de svake, men nyere forskning ser det som et supplement til 

innsiderstrategier, slik at de aller fleste aktørene supplerer sine innsidestrategier 

med medierelaterte strategier (Kriesi, Tresch, & Jochum, 2007). 
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I alle stater spiller byråkratiet en rolle. Politiske filosofer som Max Weber la på slutten 

av 1880-tallet vekt på byråkratiets og embetsverkets systematiske, rasjonelle og 

nøytrale funksjon og rolle i å forberede saker for politiske organer og iverksette 

vedtak (Christensen et al., 2019; Elster, 1976, p. 38).  

Norsk politisk historie etter 1945 er av mange karakterisert som en periode med 

korporativisme, der organisasjoner og interessegrupper er tett integrert i staten 

(Rokkan, 1966). Men korporatismen, eller «koplingstettheten», er ujevn i denne 

perioden og statens myndighet ble dermed sektorisert. I stedet for å snakke om en 

enhetlig stat eller forvaltning, er det mer dekkende å snakke om fragmentering eller 

segmentering (Hernes, Olsen, Alstadheim, & Berrefjord, 1982). I nyere tid er denne 

pluralistiske korporativismen avløst av en form for nypluralistisk demokrati – altså at 

partier, interessegrupper og andre aktører konkurrerer om å få innflytelse på politiske 

beslutninger (Haugsgjerd Allern et al., 2019, p. 163). 

 

Frittstående direktorater i en sektorisert stat 
I en mer sektorisert og fragmentert sentralforvaltning spiller direktoratene en 

nøkkelrolle. Allerede da de første direktoratene ble opprettet i 1840-årene, var dette 

et svar på krav om faglig uavhengighet for profesjoner som ingeniører og leger. 

Norge valgte i hovedsak den svenske modellen med frittstående direktorater, i 

motsetning til egne fagavdelinger (Christensen et al., 2019, pp. 28-49). Formelt er 

direktorat en felles betegnelse på alle de sentrale forvaltningsorganer utenfor 

departementene som er organisert på lignende måte som disse, og som har 

myndighetsutøvelse som en av sine hovedoppgaver (Eckhoff & Smith, 2018). 

I nyere tid fikk denne utviklingen fart da Gerhardsen-regjeringen i 1955 ville avlaste 

statsrådene ved å flytte oppgaver til frittstående direktorater. Dette skjedde til tross 

for advarsler om at direktoratene kunne få for stor innflytelse og svekke mulighetene 

for politisk styring (Christensen et al., 2019, pp. 137-141). Knut Dahl Jacobsen 

beskriver en konflikt mellom lojalitet og faglig uavhengighet når fagfolkenes skjønn 

strider med kommandolinjene i hierarkiet (Jacobsen, 1960). Også i vår tid er 

direktoratene mer fristilte fra den politiske ledelsen enn departementene. Mens 57 

prosent av ansatte i departementene har månedlig kontakt med politisk ledelse, 

oppgir bare to prosent av de direktoratansatte det samme (Christensen & Egeberg, 
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1994, p. 107).  I undersøkelsen fremgår at departementsansatte oppfatter signaler 

fra politisk ledelse som det klart viktigste for deres utøvelse av skjønn, mens egne 

faglige vurderinger og signaler fra brukerne er viktigere for direktoratansatte. Med et 

slikt fokus er meningsmålinger mer relevant for direktoratene for å innhente 

kunnskap og påberope seg støtte i opinionen fordi demokratisk forankring og faglig 

legitimitet er avgjørende for direktoratene (Difi, 2013). 

 

Direktoratene er mer krevende å styre politisk 

Ettersom direktoratene er frittstående, er de mer krevende å styre politisk. Avstand 

betyr ikke bare at direktoratene har færre påvirkningsmulighet oppover, men også at 

politiske styringssignaler vanskeligere når ut til direktoratene (Egeberg, 1989). 

Innflytelse er mer enn å treffe formelle vedtak. Innflytelse er også initiativ, utredning 

av alternativer, iverksetting og tilbakeføring av informasjon. Historisk er forholdet 

mellom direktorat og departement sett som et spenningsfelt mellom fagstyre, 

regelstyre og folkestyre – og som en interessekamp mellom direktoratenes 

sektorspesialister, departementenes jurister og den politiske ledelse, der fristillingens 

konsekvens er økt politisering (Grøndahl, 1997, p. 7). 

De siste tiårene har antallet direktorater gått i bølger, men det har vært en vekst fra i 

underkant av 60 direktorater for om lag ti år siden, til 70 direktorater i 2019. Arbeids- 

og velferdsetaten (NAV) har alene mer enn tre ganger flere avtalte årsverk enn 

samtlige departementer til sammen (DFØ, 2020b). Direktoratene har hatt en vekst i 

årsverk som langt overgår veksten for fylkesmennene og departementene. I 2017 

hadde direktoratene 16.100 avtalte årsverk, mens departementene hadde 4.300 

slike. Direktoratene har dobbelt så mange ansatte som fylkesmennenes og 

departementene til sammen. Flere av direktoratene har føringer om å være 

pådrivere på sine felt. De har interesser å forsvare i en sektorisert forvaltning med 

fristilling og autonomi, der det i mange saker potensielt er konflikt mellom hensynene 

til ulike direktorater – i en sentraladministrasjon som er vevd inn i et politisk og 

samfunnsmessig nettverk av interesser og klienter, med konkurrerende logikker og 

lojalitet (Christensen, Egeberg, & Lægreid, 1999). 
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3.3 Forvaltningens bruk av meningsmålinger  
 

Meningsmålinger er brukt av styresmakter i mange land, men bruken har ikke vært 

fri for kritikk. Tidligere president George W. Bush uttalte eksempelvis at han styrte 

basert på prinsipper, og ikke på meningsmålinger og fokusgrupper. Kritikerne 

innvender at meningsmålinger gjør politikk om til en kontinuerlig kampanje, og 

summen av individers oppfatning ikke nødvendigvis utgjør en kollektiv mening fordi 

det undervurderer betydning av kollektive krefter (Blumer, 1948, p. 545). Tilhengerne 

av å bruke meningsmålingene aktivt ser politikernes og byråkratiets bruk som en 

måte å ta løpende hensyn til folkemeningen. I boken «Democracies» skriver A. 

Lijphart at handlingene til en ideell regjering alltid vil korrespondere med 

preferansene til alle innbyggerne (Eisinger, 2008, p. 5; Lijphart, 1984). 

Debatten har bølget frem og tilbake i snart 100 år, og har tatt både filosofiske og 

praktiske avstikkere. Den offentlige opinionen finnes ikke, skrev Pierre Bourdieu og 

hevdet at meningsmålinger i moderne samfunn for det meste tjener interessene til de 

politiske og journalistiske elitene, og den største illusjonen er at det finnes en 

offentlig opinion som er summen av individuelle synspunkter, skjuler underliggende 

politiske krefter og skaper en illusjon om at alle har like mye de skulle ha sagt og at 

alle meninger er like mye verdt (Bishop, 2005, p. 2). 

I en studie av politiske beslutninger og kanadiske meningsmålinger skriver 

Christopher Page at meningsmålinger bare av og til blir brukt for å gi politikerne 

respons, men som regel har meningsmålingene større innflytelse på agendasetting, 

og de hjelper styresmaktene til å kommunisere med borgerne for å skape støtte, 

forståelse, etterlevelse og legitimitet (Page, 2006, p. 4). Meningsmålingene brukes 

ikke for å skape politikk, men for å utvikle strategier for å skaffe offentlig støtte for 

politikk som allerede er bestemt – eller for å demonstrere slik støtte (Kraus, 2007). I 

teorien er det altså en diskusjon om meningsmålinger i sin art er demokratiske, som 

et verktøy for å ta hensyn til opinionen, eller snarere er et virkemiddel for å utnytte 

opinionen. «Meningsmålinger ble skapt fra en kamp ikke for å oppdage hva publikum 

mener, men for å styre opinionen» (Hitchens, 1992). 
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I Norge finnes mye empiri om bruk av meningsmålinger, men til nå har forskningen 

hatt mindre fokus på sentralforvaltningens bruk av dette verktøyet. Det gjør det 

spesielt interessant å se på direktoratene som både har hatt sterk vekst og er relativt 

selvstendige. I en periode med post-korporativisme kommer interessene til syne 

gjennom nye kanaler, for eksempel i mediene og ved direkte lobbyvirksomhet rettet 

mot Stortinget og regjering. En påberopelse av støtte i opinionen og påvirkning av 

opinionen er verktøy i enhver lobbyists verktøykasse og det er her bestilling og 

publisering av meningsmålinger kommer inn. 

 

Sterk vekst i informasjonsmedarbeidere 

Sentraladministrasjonen bruker massemediene for å sette saker på dagsorden. 

Direktoratene har økt antallet informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere 

betydelig de siste årene. I november 2019 talte de totalt 3883. Slike 

informasjonsmedarbeidere og kommunikasjonsrådgivere kan bidra til 

omdømmehåndtering og til å selge de offisielle standpunktene, dels gjennom 

mediene og dels direkte til interesseorganisasjoner, foretak og foreninger 

(Christensen et al., 2019, p. 130). 

Når direktorater bestiller og får utarbeidet meningsmålinger, kan det både være ledd 

i en innside- og utsidestrategi. Rapporter kan brukes internt i forvaltningen, eller som 

en utsiderstrategi der veien til å påvirke offentlig politikk går via befolkningen til 

politikerne og derfra inn i beslutningsprosessen. For at en slik utsidestrategi skal 

være vellykket, forutsetter det at befolkningen lar seg påvirke av medieoppslag, og at 

det er en korrelasjon mellom offentlig opinion og politiske beslutninger.  Ulike 

forskere har vist slike sammenhenger, men både styrken og retningen på 

sammenhengene er mer komplekse enn først antatt.  

Et forskningsproblem er å isolere medienes påvirkning fra andre forhold som kan 

påvirke folkemeningen (Kepplinger, 2008) . Det er vanskelig å påvise hva som 

påvirker hva, så lenge opinionen og mediene er samkjørte. Andre studier har sett på 

tonen i mediene, ut fra teorien om at denne kan påvirke oppfatningen av saksforhold 

(Kepplinger, 2008, p. 2). «Nyhetsmedier behøver ikke være suksessfulle i å fortelle 

 

3 Basert på svar innhentet fra samtlige direktorater 
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folk hva de skal tenke, men de er forbløffende suksessfulle i å fortelle dem hva de 

skal tenke på» (Cohen, 1963, p. 13).  

Medienes evne til å sette saker på agendaen er undersøkt av en rekke forskere. En 

studie av amerikansk valgkamp viser uhyre sterk korrelasjon på inntil 0.97 mellom 

hvilke saker velgerne og mediene oppfatter som viktige. Selv om det ikke er gitt på 

forhånd hvilken vei påvirkningen går, er analysen at det er mediene som påvirker 

velgerne fordi velgerne ellers måtte hatt andre metoder for å følge dag-til-dag-

endringer i politikken (McCombs & Shaw, 1972, p. 185). 

 

Gjensidig påvirkning mellom mediene og publikum 

Fra den første artikkelen om agendasetting er flere hundre slike studier gjennomført. 

Mediene setter saker på dagsorden i en prosess av gjensidig påvirkning mellom 

mediene og publikum. En studie av 90 ulike forskningsprosjekter viser en 

gjennomsnittlig korrelasjon på 0.53 mellom medienes og publikums agendaer 

(Roessler, 2008). Hvis forvaltningen eller interessegrupper lykkes i å selge inn 

budskap til mediene, har publikum en tendens til å bli opptatt av fenomenet. En mer 

ambisiøs tilnærming er å forsøke å påvirke hva publikum mener om saken. Dette 

handler om hvilke attributter av saken som blir vektlagt. Et sentralt teoretisk begrep 

er «framing», eller innramming/tolkningsramme på norsk. Dette kan defineres som å 

velge noen deler av oppfattet virkelig og gjøre disse tydeligere i kommunikasjonen, 

slik at man får formidlet en spesiell problemdefinisjon, en oppfattelse av 

sammenhenger, moralsk vurdering og/eller handlingsalternativer for saken (Entman, 

1933, p. 52 gjengitt av Roessler, 2008 ).   

Et annet mye brukt begrep i litteraturen er «priming», eller det å henge bestemte 

egenskaper på en knagg så de er lette å bruke. Ett eksempel på dette er 

Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støres omtalte evne og vilje til å lytte og 

diskutere før han tar beslutninger. Motstandere bruker begrepet «tåkefyrste» for å 

knagge dette på negativ måte, mens tilhengerne kan bruke ord som «dialog» for å 

knagge en mer positiv vurdering av det samme.  «Priming» eller «knagging» inngår i 

omfattende forskningsfelt som har bygget en stor litteratur gjennom 40 år. 

Relevansen i denne sammenheng er at en meningsmåling kan sette en sak på 
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dagsorden, men også gi problemstillingen en tolkningsramme og føringer på hvilke 

assosiasjoner publikum får gjennom spørsmålsstilling og presentasjon av resultatet.  

De siste tiårenes medieforskning har arbeidet med å identifisere flere mekanismer i 

opinionspåvirkningen (Todal Jenssen & Aalberg, 2016, p. 256): 

- Dagsordeneffekter 

- Assosiasjonseffekter («priming») 

- Effekter av tolkningsrammer («framing»). 

- RAS-modellen («receive, accept, sample») (Zaller, 1992)4 . 

Når meningsmålinger skal presenteres i mediene, blir de stort sett behandlet av 

journalister. En studie av journalister i Tyskland, Frankrike og USA hevder at to 

tredjedel av reporterne noen ganger eller ofte brukte meningsmålinger som 

hovedinnhold i sine artikler, mens tre fjerdedeler brukte meningsmålinger som 

tilleggsinformasjon (Weaver, 2008, p. 2). Et stort flertall i to surveyundersøkelser 

med ti års mellomrom blant amerikanske journalister viste en stor oppslutning til 

tanken om å gi vanlig folk en mulighet til å ytre sine holdninger om politiske spørsmål 

i meningsmålinger (Weaver, 2008, p. 7). Men selv om det er en sammenheng 

mellom medienes omtale og den offentlige opinionen, er det ikke teoretisk gitt at det 

påvirker politiske beslutninger. Dette avhenger eksempelvis av om det er politikerne 

som bruker meningsmålingene til å kontrollere befolkningen, eller om 

meningsmålingene er et demokratisk virkemiddel for å gi befolkningen en stemme 

(Hitchens, 1992). Også her er det et teoretisk problem å fastslå hva som er den 

avhengige og uavhengige variabelen. En studie av 357 politiske beslutninger i USA 

fra 1935 til 1979 viser at 43 prosent av beslutningene ble endret etter at publikum 

skiftet oppfatning. Forskerne konkluderte med at folkemeningen skiftet først og at 

effekten på de politiske beslutningene var sterkest hvis opinionen hadde forandret 

seg kraftig (Page and Shapiro, 1983 gjengitt i Eisinger, 2008, p. 6). 

 

4 Teorien sier en person gjør seg opp en mening basert på tilgjengelige pro- og kontraargumenter og 
responderer på politisk informasjon ved hjelp av fire aksiomer: Mottak, motstand, tilgjengelighet og 
respons (Zaller, 1992, pp. 42-49).  
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Denne gjennomgåelsen av teorien om bruk av meningsmålinger viser at det er en 

viss støtte for at målingene kan påvirke offentlig opinion, men også at offentlig 

opinion kan påvirke politiske beslutninger. Sammenhengen er ikke entydig og 

konsekvent.  

Medialiseringsspiralen 

I svensk sammenheng har forskere vist til en «medialiseringsspiral», der forholdet 

mellom journalister og politikere har blitt en form for stillingskrig om regimakt og 

utvelgelse av saker. Lignende begreper er tatt i bruk i norsk sammenheng (Hernes, 

1977; Todal Jenssen, 2016, p. 9). Politikkens medialisering betegner hvordan 

politiske aktører og institusjoner tilpasser seg endringer i mediene ved å bruke 

teknikker som spissing, forenkling, polarisering, intensivering, konkretisering og 

personifisering (Todal Jenssen, 2016, p. 10). Innen medieforskning har det vært 

forsket mye på ulike mekanismer for opinionspåvirkning. Anders Todal Jensen og 

Toril Aalberg mener at norske medier har utviklet seg fra å være en kanal, til å bli en 

arena og senere aktør og til slutt regissør. Dermed må de som ønsker å spille en 

rolle i offentligheten akseptere medienes regi og fremstille budskapet så medievridd 

som mulig (Todal Jenssen & Aalberg, 2016, p. 252). 

Selv om interessegrupper og direktorater er ulike organisatorisk, kan begge ha nytte 

av å legge frem faglige rapporter som oppfattes som nøytrale overfor mediene og 

andre. Begge aktørtypene kan være tjent med å utarbeide en rapport godkjent av en 

tredjepart for å få troverdighet og derved dempe oppfattelsen av å fremme en 

egeninteresse (Raknes & Solhjell, 2018). For et direktorat kan en tilleggseffekt være 

å tone ned rollen som politisk aktør. Mens interessegrupper per definisjon 

representerer spesifikke interesser, må direktoratene holde fast på sin faglige 

integritet (Difi, 2013, p. 5). 

 

Meningsmålinger kan oppfattes som nøytrale 

En tilsynelatende vitenskapelig gjennomført meningsmåling kan brukes til å 

påberope seg befolkningens støtte til økte ressurser eller holdninger til bestemte 

saker. Dette kan gjøres uten at oppdragsgivers motiver for å bestille og å få 

gjennomført undersøkelsen blir problematisert. Å kunne vise til resultater i en 
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meningsmåling kan være særlig egnet ved interessekonflikter med andre offentlige 

institusjoner, eller som påvirkning for å få større økonomiske ressurser eller 

innflytelse over nye fagområder. 

Waldahl hevder at ingen meningsmålinger – eller publiseringen av dem – er 

verdinøytrale, men snarere et potensielt redskap i kampen om politisk innflytelse 

(Waldahl, 2011). Han påpeker at mange meningsmålinger publisert i norske medier 

er gjort på oppdrag fra ulike organisasjoner, institusjoner og foreninger. De som 

bestiller meningsmålinger har interesser å ivareta, og det er ikke tilfeldig hvilke saker 

de ønsker å belyse, og i hvilken retning de ønsker at resultatene skal gå (Waldahl, 

2011, p. 61). Ressurssterke aktører kan legge frem ny informasjon direkte til 

beslutningstakerne i bytte mot å få påvirke beslutninger, eller å påvirke indirekte via 

massemediene (Binderkrantz & Krøyer, 2012, pp. 115-138). Basert på stikkprøver 

og egen empiri koster en ordinær meningsmåling med rundt 1.000 respondenter og 

et vanlig sett med variabler mellom 25.000 – 30.000 kroner. Meningsmålinger er 

med andre ord et verktøy for ressurssterke aktører. 

 

Data er vanskelig tilgjengelige 

En utfordring for å studere meningsmålinger som politisk påvirkning er at dataene 

ofte ikke er tilgjengelige. Formelt er målingene og underlagsdataene oppdragsgivers 

eiendom og instituttene deler dem ikke ut. Følgelig er det vanskelig å få oversikt over 

samtlige surveyundersøkelser som er bestilt av ulike organisasjoner, 

interessegrupper, politiske partier og bedrifter. Mediesøk vil kun gi oversikt over 

hvilke undersøkelse som er publisert gjennom mediene, og ikke undersøkelser som 

er gjennomført – men ikke offentliggjort – eller som er brukt utelukkende til direkte 

påvirkning av beslutningstakere. 

Flere bøker (Hellevik, 2011; Waldahl, 2011) gjengir en rik empiri på meningsmålinger 

som er gjengitt til dels feilaktig, eller med skråsikre konklusjoner uten forbehold i 

norske medier. En slik eksempelstyrt utvelgelse av meningsmålinger belyser mangel 

på vitenskapelighet i metode og presentasjon i de utvalgte surveyundersøkelsene. 

Men utvalgsformen gjør det vanskelig å generalisere funnene til 

surveyundersøkelser flest. Ved å velge direktoratene som studieobjekt oppnås en 
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tilleggseffekt; nemlig at loven pålegger dem å utlevere samtlige gjennomførte 

meningsmålinger.  

 

3.4 Meningsmålingers pålitelighet 
 

Utsagnskraften i en surveyundersøkelse varierer. Resultatet må for det første 

vurderes ut fra om det representerer virkeligheten og om spørsmål, innramming og 

kontekst er nøytral og representativ for det som skal beskrives. I neste omgang 

kommer vurderingen av undersøkelsens validitet og reliabilitet.  Et sentralt spørsmål 

er om meningsmålinger er egnet til å dokumentere folkelig støtte til ulike spørsmål. 

En lang tradisjon i studiet av surveyundersøkelser har reist tvil om slike spørsmål er 

meningsfulle, gitt at en vesentlig del av opinionen verken kan forventes å ha 

kunnskaper på forhånd om temaet de blir spurt om, og derfor knapt noen oppfatning 

før de blir spurt. Philip E. Converse undersøkte sammenheng mellom synspunkter 

på ulike spørsmål, og konkluderte at store deler av velgerskaren ikke har 

meningsfylte politiske oppfatninger i den forstand at synspunkter på ulike saker ikke 

har en indre ideologisk sammenheng. Store deler av elektoratet har ikke 

meningsfulle oppfatninger selv om saker som har skapt grunnlag for intense politiske 

kontroverser i lang tid i eliten. (Converse, 1964, s. 241). John Zaller mener at enhver 

opinion oppstår i møtet mellom informasjon og predisposisjon, som er en 

mellomliggende variabel mellom kommunikasjonen folk møter i massemediene og 

deres uttrykte preferanser. I så fall vil den målte opinionen avhenge av 

spørsmålstillingen, den vil variere over tid, bli påvirket av intervjueren etc (Zaller, 

1992). Zaller hevder at folk konstruerer holdninger avhengig av disse stimuliene, og 

at de oppgir en mening basert på et gjennomsnitt av ulike meninger om saken. 

Nøkkelpåstanden er at enkeltpersoner svarer på surveysspørsmål ved å ta 

gjennomsnittet av overveielser som er tilgjengelig for dem («sampling»). Zaller ser 

for seg en hendelsesrekke der mennesker tar imot informasjon, aksepterer den i 

ulike grad, integrerer den og «sampler» sine synspunkter på ulike saker. Denne 

klassiske kritikken er spesielt relevant hvis meningsmålingene handler om spørsmål 

folk flest ikke kan forventes å ha kunnskap eller gjort seg opp oppfatninger om.  
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Publikum har ikke alltid oppfatninger 
David W. Moore, som både er tidligere professor i statsvitenskap og mangeårig 

direktør for Gallup Polls i USA, gjengir i sin bok en rekke eksempler der opinionen 

blir tillagt meninger de enten ikke har, eller om saksforhold de kan lite om. Moores 

anbefaling er at meningsmålinger alltid bør gir deltakerne mulighet til ikke å ta 

standpunkt eller svare at de ikke kan så mye om saksfeltet. I tillegg anbefaler han å 

undersøke intensiteten i det oppgitte svaret. Sosialpsykologen David Katz mener at 

surveyundersøkelser kan evalueres etter tre kriterier: Vet respondentene nok om 

spørsmålene til å gi pålitelige og meningsfulle svar, har de en overbevisning som 

sikrer stabile svar og har spørsmålene en reell betydning for dem? Ifølge ham er det 

avgjørende om en uttalt mening er et overfladisk synspunkt som kan skifte i neste 

sekund, eller om det er en dyp overbevisning som bare forandres under sterkt press 

(D. Katz, 1940). 

 

Generaliseringer med en rekke feilkilder 
Blair, Czaja og Blair skriver at survey-funn er essensielt generaliseringer basert på 

sannsynlighet, og lister opp en rekke feilkilder som til sammen kan skape avvik 

mellom resultatene av survey-undersøkelser og det som er et korrekt speilbilde av 

oppfatninger i populasjonen (Blair, Czaja, & Blair, 2014; Groves, 1989).  

Blant hovedgruppene av feilkilder er skjev sammensetning av utvalget, uklar 

spørsmålsstilling og feil i gjennomføringen av intervjuer, koding og databehandling.  

De kritiske feilkildene vil variere avhengig av surveyens mål, emne, befolkningen og 

metodene for å trekke utvalg og samle data (Blair et al., 2014). 

Selv om instituttene har det endelige ordet i metodevalg og spørsmålsstilling, er 

oppdragsgiverne premissgivere. Denne prosessen finnes det lite empiri om. Ifølge 

Hellevik oppfatter flere av instituttene sine metoder for utvalg og veiing som 

forretningshemmeligheter. En gjennomgåelse av spørsmålsstilling og metode kan 

avdekke brudd på anerkjente krav til gjennomføring av surveyundersøkelser. Men 

også presentasjonen har betydning for hvordan resultatene oppfattes og potensielt 

påvirker politikkutformingen. «Problemet her er ikke bare at meningsmålinger ikke 

nødvendigvis viser hva publikum mener, men også at det ikke er helt klart hva det vil 

si å representere den offentlige opinionen», skriver Jesper Strömback (Holtz-Bacha 

& Strömbäck, 2012, p. 5).  
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Den ideelle hensikten med en meningsmåling er å undersøke hvilke holdninger og 

meninger en populasjon har til et gitt saksfelt. Ved å intervjue et utvalg av 

populasjonen kan man generalisere til hele populasjonen med en gitt statistisk 

usikkerhet - slik at man kan si noe om smaken til en hel kake ved kun å ta noen 

tilfeldige biter av den. 

Feilmarginen er teoretisk gitt ved matematiske og statistiske modeller for signifikans. 

Selv om du slår mynt og kron 100 ganger, så kan du ikke være sikker på at du får en 

nøyaktig 50/50-fordeling. Selv om det ikke er noe galt med mynten, så vil fordelingen 

variere tilfeldig. Det er også mulig å slå kron ti ganger på rad, selv om det i 

gjennomsnitt ikke skjer oftere enn hver tusende gang5. Slik er det også med 

meningsmålinger. Gitt at man bruker et sannsynlighetsutvalg der alle enheter i en 

populasjon har en kjent og lik sannsynlighet for å bli plukket ut som respondent, så 

oppstår tilfeldige variasjoner (Hellevik, 2019b) (Blair et al., 2014, p. 90). Men 

omfanget av slike tilfeldige utvalgsfeil kan anslås med induktiv statistikk når man 

ønsker å generalisere fra utvalget til populasjonen (Hellevik, 2019a). 

Teorien hviler på noen forutsetninger, og den grunnleggende betingelsen er at alle i 

populasjonen har hatt lik sjanse for å bli utvalgt som respondent. Hvor representative 

resultatene fra utvalget kan forventes å være, avhenger av utvalgsmetoden.  

Gitt disse premissene kan man regne ut hvor sannsynlig det er at resultatene er 

representative. Normen er å uttrykke denne signifikansen med 95 prosent sikkerhet, 

altså slik at det i 19 av 20 tilfeller ligger innenfor en beregnet feilmargin, også kalt 

konfidensintervall, i forhold til estimatet. Korrekt utført gir altså slike undersøkelser en 

statistisk feilmargin når funnene skal generaliseres til populasjonen og resultatene 

skal tolkes (Hellevik, 2011) (Waldahl, 2011). 

 

«Total Survey Error» 

En betydelig del av forskningslitteraturen om surveyundersøkelser allerede fra 1940-

tallet og utover er viet til å utvikle det Robert M. Groves og Lars Lyberg betegner som 

 

5 For å være helt presis – hver 1024. gang. 
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«Total Survey Error». I sin gjennomgåelse viser de til en modell med fire hovedtyper 

av feil – disse er igjen er splittet opp i flere titalls ulike feilkilder.  

Hovedfeilkildene er datakvalitet, estimatkvalitet, relevans og kredibilitet (Groves & 

Lyberg, 2010, p. 862). Det går ut over rammen for denne oppgaven å gi en 

uttømmende beskrivelse av alle feilkilder, men én observasjon er viktig: For å kunne 

vurdere utsagnskraften til en surveyundersøkelse, må man kjenne metoden som er 

brukt for å definere populasjon, trekke utvalg og justere (veie) utvalget. En viktig 

vurdering er hvor mange respondenter som trengs for å gi tilstrekkelig sikkerhet for å 

generalisere estimater. Ifølge statistisk teori vil 1.000 respondenter med 95 prosent 

sannsynlighet gi en feilmargin på maksimalt tre prosent, eller 1,5 prosent på hver side 

av estimatet for generalisering til en populasjon på rundt fire millioner. Halvert 

usikkerhet krever fire ganger flere respondenter (Blair et al., 2014, p. 156). I praksis vil 

erfarne meningsmålere alltid velge et lite sannsynlighetsutvalg fremfor et større, men 

dårligere utvalg. (Blair et al., 2014, p. 90). Et lite sannsynlighetsutvalg gir en 

signifikans og feilmargin vi kjenner teoretisk, mens et ikke-representativt utvalg bryter 

de teoretiske forutsetningene for å kunne generalisere. 

 

Fallgruver ved generalisering 

Å generalisere fra spørreundersøkelser basert på et utvalg av populasjonen har 

mange metodologiske fallgruver (Hellevik, 2016, p. 115) (Blair et al., 2014) (Bryman, 

2016). Selv i en vanlig surveyundersøkelse om hva den norske befolkningen mener, 

må det gjøres metodiske valg: Skal det velges fra befolkningen som er registrert i 

folkeregisteret, eller er valget avgrenset til norske statsborgere, alle over 18 år eller 

eksempelvis dem som står i valgmantallet ved stortingsvalg? Fra et slikt teoretisk 

univers skal det etableres en universliste (Hellevik, 2016, p. 115), også kalt «sampling 

frame» (Bethlehem, 2018, p. 7). Feilkilder som utflytting, feil i registrene etc. 

innebærer at universlisten nesten aldri er identisk med det teoretiske universet. 

I det følgende vil jeg bruke betegnelsen utvalgsramme som betegnelse på listen av 

potensielle respondenter. Fra denne utvalgsrammen trekker man det antallet 

respondenter man trenger for å få resultater som er tilstrekkelig signifikante for 

formålet. Erfaringsmessig er det vanlig å få svarprosenter ned mot 25 prosent selv 
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etter flere purringer (Bethlehem, 2018, p. 127). Det innebærer at man trenger et 

uttrekk på 4000 personer for å være rimelig sikre på at man sitter igjen med 1000 

respondenter. De 3,7 millioner potensielle respondentene i utvalgsrammen har 1/925 

dels sjanse for å bli trukket ut, også kalt utvalgsbrøken (Hellevik, 2016, p. 115). 

Det er avgjørende at uttrekket gjennomføres slik at alle har en lik sjanse for å bli 

trukket ut og at det ikke er skjulte mønstre i datamaterialet eller uttrekksmetoden som 

gir et skjevt utvalg (Bethlehem, 2018, pp. 88-91).  

Alternativet til sannsynlighetsutvalg er kvoter eller klynger (strata) for å sikre at 

utvalget får en ønsket sammensetning, for eksempel geografisk variasjon. Denne 

metoden ble mindre brukt etter at Jerzy Neyman i 1934 påviste at kvoteuttrekk ikke 

sikrer et representativt utvalg av befolkningen og at metoden dermed ikke egner seg 

for generalisering og bør unngås. (Bethlehem, 2018, p. 96). Strata egner seg best når 

formålet med undersøkelsen er å sammenligne ulike sub-grupper av populasjonen. 

(Blair et al., 2014, p. 142).  

Graden av åpenhet varierer mellom meningsmålingsinstituttene om hvordan de 

metodisk utfører dette uttrekket, og hvilke metoder de bruker for å sikre at utvalget er 

representativt. Uten detaljert kunnskap om dette er oppdragsgiver – og mottakere av 

resultatene – ute av stand til å vurdere utsagnskraften til undersøkelsene. Et vesentlig 

krav er at man oppgir responsrate og hva slags metode man har brukt for å korrigere 

en mulig selektiv ikke-respons som gir et skjevt utvalg (Bethlehem, 2018, p. 121). I 

tillegg til utvalgsfeilene kan det også oppstå målefeil og feil i databehandlingen. 

 

Lette svar på vanskelige spørsmål 
En surveyundersøkelse blir aldri bedre enn spørsmålene som stilles. Også her er det 

en rekke kjente feilkilder som er beskrevet i en bred forskningslitteratur.  

Den mest åpenbare feilkilden er at meningsmålinger kan forsøke å måle noe som ikke 

finnes. Sosialpsykologen Daniel Katz sier det slik: «Problemet er at meningsmålinger 

ofte legger til grunn at fordi et problem er viktig eller av politisk interesse, så finnes det 

en mening om den i opinionen som kan bli målt» (D. Katz, 1940, p. 282). Et vanlig 

botemiddel for denne feilkilden er å tilby en «vet ikke»-kategori, eller å spørre 



 

26 
 

respondentene om dette er et spørsmål vedkommende har satt seg inn i, eller har en 

oppfatning om. Dette vil da være et filterspørsmål for fjerne dem som ikke har en 

mening om saken (Converse & Presser, 1986, p. 35).  

Andre fallgruver er å stille ledende spørsmål, bruke verdiladede ord eller at man har 

en rekkefølge på spørsmålene hvor svar på ett spørsmål kan påvirke svaret på de 

påfølgende spørsmålene.  

Ettersom spørreskjemaer som regel utformes av akademikere, er det heller ikke 

uvanlig at ord og formuleringer kan være vanskelige å forstå for folk uten akademisk 

utdannelse. Korte, konsise spørsmål er anbefalt. Det frarådes å stille hypotetiske 

spørsmål eller spørsmål som krever at respondenten har en spesifikk kunnskap eller 

at vedkommende er avhengig av å huske begivenheter tilbake i tid for å kunne svare.  

Arlene Fink mener at nøkkelen er å forstå surveyundersøkelsens kulturelle, 

psykologiske, økonomiske og politiske kontekst ved å identifisere målet for 

undersøkelsen, forberede ordvalget i undersøkelsen, bestemme et rimelig antall 

spørsmål og standardisere måten spørsmålene stilles og svarene registreres (Fink, 

2003).  

Svar på surveyundersøkelser kan hentes ved ansikt-til-ansikt-intervju, skjemaer som 

sendes i posten, telefonintervjuer eller webundersøkelser, for å nevne de vanligste 

formene. Hver av metodene har fordeler og ulemper som at respondenten påvirkes av 

den som spør (intervjuereffekt), skjevhet i utvalget eller at respondentene svarer så 

raskt på webundersøkelser at de krysser av i feil rute.  

Det er påvist at respondenter har en tendens til å svare i loddrette stolper eller velge 

mellomalternativet hvis dette tilbys på ømtålige spørsmål. Tid er også en avgjørende 

faktor. Lærebøker anbefaler at man tenker nøye igjennom hva man trenger å få svar 

på innenfor den tiden respondentene stiller til rådighet (Fink, 2003, p. 15). 

Som gjennomgåelsen har vist, bør både spørreskjemaet og intervjuguiden være 

tilgjengelig for dem som skal gjøre en ekstern vurdering av hvor representativ 

undersøkelsen er. Dette er spesielt viktig når meningsmålinger inngår i politiske 

beslutningsprosesser og har innvirkning på politikkutformingen. Bruk av 

surveyundersøkelser som hevder å representere folkemeningen om et forhold, er et 
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område med store feilkilder og fallgruver. Variasjonen i metode og signifikans tyder 

på at også pris, altså kostnaden ved å få gjennomført en undersøkelse, spiller en 

rolle.  

I boken Understanding Public Opinion Polls (Bethlehem, 2018) gjengis en sjekkliste 

som er utarbeidet i samarbeid mellom det nederlandske statistiske sentralbyrået og 

landets undersøkende journalister.  

 

 

 

Figur 1 I Nederland er det nasjonale statistiske byrået og journalistene enige om en sjekkliste for publisering av 
surveyundersøkelser (Bethlehem, 2018, p. 262). 

 

Nøkkelen ligger i surveymetodikk, definert som arbeidet med å identifisere design, 

innsamling, prosessering og analyse av meningsmålinger, koblet til pris og kvalitet 

på surveyestimatene. Altså at man ved surveymetodikk søker å øke kvaliteten 

innenfor gitte kostnader, eller redusere kostnadene innenfor et gitt nivå av kvalitet 

(Tourangeau et al., 2011, p. 32). I boken om surveymetodologi nevner forskerne syv 

nøkkelspørsmål: 
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Figur 1 For å vurdere surveymetodologi, blir det anbefalt å stille syv nøkkelspørsmål. (Tourangeau et al., 2011, p. 
33) 

Stegene i analysen minner om tilsvarende oppstillinger hos andre surveyforskere 

(Blair et al., 2014, pp. 11-19; Bryman, 2016, p. 150). Som vi ser er 

nøkkelspørsmålene dels faktuelle, og dels skjønnsmessige. I praksis er 

kvalitetskravene ofte en glideskala, der det er kostnadsvurderinger som avgjør hvor 

mye arbeid som legges inn, og hvor nøyaktige estimatene blir. Uansett blir aldri en 

meningsmåling en nøyaktig kopi av virkeligheten, ikke minst fordi det er snakk om å 

måle teoretiske abstraksjoner av virkeligheten. 

Feilkildene ligger i to hovedpunkter: 

• Målingen (hvordan begreper blir operasjonalisert, målt og justert) 

• Representasjonen (hvordan utvalget fra populasjonen blir utvalgt og justert) 

I tillegg er ytterligere et punkt relevant for problemstillingen i denne oppgaven: 

• Presentasjonen (hvordan funnene brukes i offentligheten og i utarbeidelsen 

av offentlig politikk). 
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Figur 2 Denne illustrasjonen som er hentet fra Statistisk sentralbyrås kritikk av innbyggerundersøkelsen, og er en 
bearbeidelse av feilkilder som er relevante for de fleste surveyundersøkelser (Berglund, Gravem, Holmberg, & 
Lillegård, 2018, p. 13). 

 

3.5 Problemstilling 
 

I diskusjonen om meningsmålingenes demokratiske funksjon finnes en tradisjon som 

går fra George Gallup til Rådet for den europeiske union, med en tillit til at   

surveyundersøkelser kan representere befolkningens oppfatninger. Fra denne 

synsvinkelen er meningsmålinger en erstatning for kontinuerlige valg og en del av et 

elektronisk demokrati. Samtidig blir rapporter og undersøkelser fremstilt som 

nøytrale og gitt en troverdighet som gjør dem nyttige i kampen om makt og 

innflytelse. En aktør som angivelig har majoriteten i ryggen stiller sterkere enn 

aktører som ikke kan vise til slik folkelig støtte. 
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Til nå har det vært lite oppmerksomhet om meningsmålingene som bestilles av 

enheter i sentralforvaltningen. Gjennom sin relativt autonome stilling kan 

direktoratene påvirke politiske beslutninger, og mange direktoratansatte oppfatter 

brukerne som viktige premissgivere. Meningsmålinger kan derfor fremstå som 

egnede verktøy og brukes i flere faser enn bare ved tilknytning til formelle vedtak, for 

eksempel i forbindelse med utredning, initiativtaking, evaluering og tilbakeføring av 

informasjon.  

Mye er skrevet om unyansert og feilaktig publisering av meningsmålinger. Hensikten 

med denne oppgaven er å undersøke hvordan leddet bak, altså direktoratene, 

bestiller, betaler for og fremstiller undersøkelsene. Siktemålet er å undersøke om 

målingene holder faglig mål ifølge sjekklistene for surveyoppgaver og metodikken i 

total survey error, samt hvordan undersøkene brukes i det norske demokratiet.  

Metoden i denne oppgaven er et utvalg av en definert gruppe av aktører: De i alt 70 

norske direktoratene. Direktoratene er valgt ut fordi de har en autonom stilling i 

kryssingsfeltet mellom fag og politikk, de har en egeninteresse i å kunne påvirke 

politikk og i denne sammenheng kan meningsmålinger være et potensielt nyttig og 

nøytralt verktøy både for å hente inn signaler fra brukerne, for å påberope seg 

opinionens støtte og for å påvirke politiske utfall. 

 

Diskusjonen av demokratiske og metodiske spørsmål knyttet til bruk og misbruk av 

meningsmålinger leder frem til denne oppgavens problemstilling: 

 

PROBLEMSTILLING: 

I hvilken grad kan direktoratenes meningsmålinger hevde å være dekkende for 

befolkningens meninger og derved bidra til økt direkte innflytelse for befolkningen – 

og på hvilken måte er meningsmålingene et verktøy for å påvirke opinionen, 

legitimere byråkratiets valg og influere på politiske beslutningsprosesser? 



 

31 
 

4 DATA OG METODE: Over 700 meningsmålinger på fire år 
 

Studier av meningsmålinger tar ofte utgangspunkt i enkeltcase fordi målingene som 

regel er oppdragsgivers eiendom, mens instituttene beskytter sine faglige metoder 

som forretningshemmeligheter. En totaloversikt er vanskelig tilgjengelig fordi 

instituttene ikke publiserer målingene de gjør for kunder, mens mediesøk bare gir 

innsikt i undersøkelser som er publisert gjennom massemediene. 

Meningsmålinger kan lages nedenfra og opp, eller ovenfra og ned, og være et 

virkemiddel for å gi den offentlige opinionen en stemme, men også til å påvirke 

beslutninger (Ministerrådet, 2009). Direktoratene ble valgt som studieobjekt fordi de, 

som vist i innledningskapitlet, er i et kryssfelt mellom politisk styring og signaler fra 

brukerne. Dette gjør det spesielt interessant å undersøke på hvilken måte og i hvilket 

omfang direktoratene bruker meningsmålinger.  

Litteratursøk har ikke vist at det er laget slike oversikter over meningsmålinger fra 

den norske sentralforvaltningen tidligere. 

Datainnhentingen baserer seg på den lovfestede retten til innsyn i norsk offentlig 

forvaltning. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) gir 

allmenn rett til innsyn i offentlige dokumenter. Hovedregelen er at alle kan kreve 

innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven har en 

bestemmelse om merinnsyn, som pålegger myndighetene å gi innsyn, selv om det 

formelt kan nektes (Offentleglova). 

 

Unikt og fullstendig datamateriale 

Tidligere studier av meningsmålinger har vært begrenset til å se på publiserte 

meningsmålinger. Den tilnærmingsmåten som er valgt i denne oppgaven gir tilgang 

også til meningsmålinger som er bestilt og gjennomført, men ikke publisert offentlig. 

Fordelen er at denne metoden gir et unikt og fullstendig datamateriale. Offentleglova 

gir også gir rett til innsyn i underlagsmaterialet og metoderapportene.  

Fremgangsmåten som er brukt, var å innhente en liste over samtlige norske 

direktorater og å rette en henvendelse til kontaktpersoner og/eller postmottak i hver 

institusjon. Mange av de offentliggjorte kontaktpunktene er enten foreldet eller feil, så 
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kontakten ble fulgt opp med direkte henvendelser og purring. Innhentingen foregikk 

elektronisk, der alle direktoratene i første omgang fikk en likelydende mail som 

fortalte hva slags materiale det ble bedt om innsyn i, samt en opplysning av 

potensielle leverandører av meningsmålingene. Det siste ble gjort for lettere å kunne 

gjenfinne målinger gjennom datasøk i arkivet 6.  

Datamaterialet ble avgrenset til alle målinger i perioden 2016 til 2019. Perioden ble 

valgt fordi det var de nyeste målingene i tid, og for å sikre at ikke ett eller flere 

spesielle år fikk influere for mye på analysen. Dessuten innebar tidsavgrensningen at 

man fikk empiri gjennom både et kommunevalg og et stortingsvalg. 

Etter en innsamlings- og purrerunde som strakk seg over flere måneder, fikk jeg svar 

fra 67 av 70 direktorater. En svarandel på 95,7 prosent) må anses som 

tilfredsstillende. Direktoratene som ikke har besvart er Landbruksdirektoratet, 

Kystverket og Kompetanse Norge. I alt inneholder materialet 214 meningsmålinger 

som er bestilt og utarbeidet av enkeltdirektorater i perioden 2016 til 2019.  

Har laget meningsmålinger 40 direktorater 

Har ikke laget meningsmålinger 27 direktorater 

Har ikke svart 3 direktorater 

Figur 3 Etter flere runder med purringer er dette status. 

 

Noen få direktorater trekker gjennomsnittet kraftig opp: Barne-, ungdoms-, og 

familiedirektoratet (20), Helsedirektoratet (45), Lotteri- og stiftelsestilsynet (22) og 

 

6 Datainnhentingen foregikk ved at samtlige direktorater fikk følgende mail: Som ledd i en 
masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo kartlegger jeg omfanget av 
bestilte meningsmålinger fra alle norske direktorater og andre såkalte ytre etater. Datainnsamlingen 
gjelder perioden fra 1. januar 2016 og frem til i dag. Begjæringen om innsyn gjelder følgende: 
Samtlige meningsmålinger direktoratet har bestilt i denne perioden. Innsyn i leveransen fra 
meningsmålingsinstituttet (både ferdigstilt undersøkelse og underlagsmateriale, tabeller mv.) 

Det finnes rundt 15 slike institutter. De mest kjente er: Respons Analyse. TNS Gallup. Opinion. 
ACNielsen Norge. Synovate. Norfakta. Kantar. Sentio. Infact. Ipsos MMI. Analysebyrået SMI. 
Markedsinfo. Norstat. Opinion Perduco. Polarfakta. Norsk Gallup Institutt. 
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Skattedirektoratet (20). Flere av direktoratene etterlyste en klargjøring av hvordan 

begrepet meningsmåling skulle tolkes, og fikk som svar at det gjaldt alle 

surveyundersøkelser mot en populasjon utenfor direktoratet. Flere av direktoratene 

sendte undersøkelser som faller utenfor - typisk ekspertevalueringer, faglige 

rapporter og undersøkelser fra helt begrensede og isolerte populasjoner. Disse 

rapportene er ikke med i datamaterialet. 

Direktorat  Antall meningsmålinger fra 2016 til 2019 

Arbeids- og velferdsdirektoratet  1 
Arbeidstilsynet  6 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  20 
Brønnøysundregistrene  2 
Datatilsynet  2 
Direktoratet for byggkvalitet  0 
Direktoratet for e-helse  5 
Direktoratet for forvaltning og ikt  8 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  0 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  10 
Direktoratet for utviklingssamarbeid  10 
Direktoratet for økonomistyring  1 
Finanstilsynet  1 
Fiskeridirektoratet  1 
Folkehelseinstituttet  6 
Forbrukertilsynet  0 
Helsedirektoratet  45 
Husbanken  3 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  0 
Jernbanedirektoratet  0 
Justervesenet  0 
Kompetanse Norge  - 
Konkurransetilsynet  2 
Kontoret for voldsoffererstatning  0 
Kriminalomsorgsdirektoratet  0 
Kulturminnefondet  2 
Kulturtanken  0 
Kunst i offentlig rom  0 
Kystverket  - 
Landbruksdirektoratet  - 
Likestillingsombudet  2 
Lotteri- og stiftelsestilsynet  22 
Luftfartstilsynet  0 
Lånekassen  0 
Mattilsynet  2 
Medietilsynet  3 
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Miljødirektoratet  2 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  2 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet  1 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen  1 
Norges vassdrags- og energidirektorat  2 
Norsk akkreditering  0 
Norsk filminstitutt  0 
Norsk kulturråd  1 
Norsk pasientskadeerstatning  5 
Norsk polarinstitutt  0 
Oljedirektoratet  1 
Patentstyret  2 
Pensjonstrygden for sjømenn  0 
Petroleumstilsynet  4 
Politidirektoratet  4 
Riksantikvaren  1 
Sivil klareringsmyndighet  0 
Sjøfartsdirektoratet  3 
Skattedirektoratet  20 
Statens havarikommisjon for transport  0 
Statens helsetilsyn  0 
Statens jernbanetilsyn  0 
Statens kartverk  0 
Statens legemiddelverk  5 
Statens sivilrettsforvaltning  0 
Statens strålevern  2 
Statistisk sentralbyrå  0 
Tolldirektoratet  0 
Uninett  0 
Utdanningsdirektoratet  1 
Utlendingsdirektoratet  0 
Valgdirektoratet  1 
Statens vegvesen  2 
Vegtilsynet  0 
Sum meningsmålinger  214 

 

Datamaterialet består altså av 214 meningsmålinger som er bestilt individuelt av 

direktoratene. I tillegg er de fleste direktoratene omfattet av de generelle 

omdømmeundersøkelsene som Kantar og Ipsos gjennomfører. Antallet som blir målt 

fra år til år varierer litt, men ligger på rundt 130 institusjoner – mange av dem 

direktorater7. Også disse omdømmemålingene inngår i materialet. I tillegg kommer to 

 

7 I 2018 ble i alt 130 statlige institusjoner målt. 
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omfattende målinger av innbyggernes syn på forvaltningen og brukernes oppfatning 

av offentlige tjenester som gjennomføres av Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring annethvert år. Inkluderer vi omdømmeundersøkelene, og 

innbyggerundersøkelsene ble det utarbeidet over 700 surveyundersøkelser om -  og 

for - den norske sentralforvaltningen og norske direktorater i perioden 2016 til 2019. 

Stadige navnebytter både blant direktoratene8 

og meningsmålingsinstituttene9 kan skape 

forvirring. I stor grad er det valgt å bruke navnet 

på direktoratet og instituttet da undersøkelsen 

ble utført, siden navnebytter i noen tilfeller 

skyldes sammenslåinger, og i andre tilfeller 

utskillelser. 

De eneste undersøkelsene det er nektet fullt 

innsyn i, er Ipsos og Kantars omdømme- og 

profilundersøkelse av norske etater. Disse lages 

ikke på bestilling, men utføres på egen regning 

av Ipsos og Kantar før de tilbys til direktoratene 

med forbehold om copyright. 

Noen av direktoratene valgte å oversende sine 

rapporter, der disse sammenlignes med andre 

direktorater. Så selv om oppgaven ikke har en fullstendig oversikt over 

omdømmemålingene til alle direktoratene, inngår den felles metoderapporten i 

materialet. Instituttene har også redegjort for fremgangsmåten på sine nettsider og 

gitt svar på noen direkte spørsmål om metoden de har brukt for å måle omdømmet. 

 

8 Fra 1. januar 2020 ble deler av Brønnøysundregistrene, Altinn og deler av Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi) slått sammen til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). To avdelinger av Difi ble samtidig skilt 
ut og slått sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 
9 Den globale aktøren Kantar har overtatt Norsk Gallup. Etter overtaket ble TNS Kantar et av de 
største analyseselskapene i Norge som bruker surveydata som en av flere kilder til analyser (Kantar, 
2020). Sentio Research Norway AS ble etablert i 1997. Selskapet eies av de norske gründerne Arve 
Østgaard og Roar Håskjold (Proff, 2020). Ipsos AS, het tidligere Ipsos MMI, og eies av Synovate 
Sweden AB. Opinion AS har 18 eiere, blant annet av medarbeidere i selskapet. 

 

Selskap Omsetning 

Kantar 294,1 mill. 

Ipsos 95,9 mill. 

Opinion 68,0 mill. 

Emptor 44,9 mill. 

Epinion 34,7 mill. 

Norsk Gallup 28,1 mill. 

Respons Analyse 12,1 mill. 

Sentio  11,9 mill. 

Figur 4  Regnskapstallene er fra 2018. Kilde: 
Proff.no 
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Utvalgsmetode 

Med over 700 meningsmålinger i materialet stod valget mellom en kvantitativ 

analyse basert på tilfeldig utvalg for å kunne generalisere funnene, eller å gå dypere 

i et mindre utvalg i en kvalitativ analyse. Mitt valg var å bruke et strategisk utvalg og 

foreta en kvalitativ analyse for å utvikle hypoteser og teorier – en tilnærming som 

ofte kalles analytisk induksjon eller en empirisk fundert teoriutvikling (grounded 

theory) (Grønmo, 2017, pp. 102-103). En opprinnelig arbeidshypotese om at 

meningsmålingene i stor grad var designet for å få svar oppdragsgiver ønsker seg, 

ble svekket og justert når den ble testet mot empiri. Derimot ble en ny 

arbeidshypotese om utbredte faglige mangler styrket av ny empiri, og utvalget ble 

utvidet for å undersøke i hvilken grad oppdragsgiverne har vitenskapelig hold for sitt 

bruk av funnene fra målingene. 

Det endelige utvalget som inngår i analysekapitlene er uansett omfattende. Over 500 

av målingene omfatter de fleste av direktoratene og er gjentatt i alle fire årene 

(omdømmemålinger). Disse er behandlet i et eget kapittel. Av de 214 gjenstående 

målingene som direktoratene har bestilt enkeltvis, er samtlige gjennomgått. Utvalget 

som så ble analysert nærmere, er gjort etter en teoretisk og analytisk vurdering av 

hvilke som er mest relevante, typiske og interessante for problemstillingen (Grønmo, 

2017, p. 103; Hellevik, 2016, p. 120). 

Bryman bruker teoristyrt utvalg som en underkategori av et skjønnsmessig utvalg, og 

beskriver en gjentagende (iterativ) prosess hvor teoriutvikling styrer datainnsamling 

og analyse, noe som genererer nye hypoteser og behov for et utvidet utvalg til man 

oppnår et såkalt teorimettet utvalg – definert som en situasjon der nye data ikke vil 

generere ny teoretisk innsikt (Bryman, 2016, pp. 407-414). Denne beskrivelsen 

stemmer godt på arbeidet med denne oppgaven, der dataene som er grundigere 

analysert er valgt ut teoretisk og metodisk med fire ulike tilnærminger: 

• Analyse av metoden i de årlige omdømmeundersøkelsene. 

• Analyse av Innbyggerundersøkelsene i 2017 og 2019. 

• Gjennomgåelse av de fire største brukerne av meningsmålinger. 

• En gjennomgåelse av vanlige fallgruver med eksempler fra materialet. 
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Selv om analysene vektlegger ulike punkter, er fellesnevneren en analyse av 

hvordan populasjonen blir beskrevet og representert (representasjonen), hvordan 

begreper blir operasjonalisert og målt (målingene) og hvordan funnene blir 

presentert (presentasjonen). Fellesnevneren er bruk av sjekklistene og beskrivelsen 

av såkalt «total survey error», som ble beskrevet i innledningskapitlet. Sentrale 

feilkilder er datakvalitet, estimatkvalitet, relevans og kredibilitet (Groves & Lyberg, 

2010, p. 862). 

 

Signifikans og feilmargin 

Ett moment er så gjennomgående at det fortjener en eksplisitt beskrivelse, og det går 

på signifikans og konfidensintervall eller feilmargin.  

I statistisk teori kan det vises til at verdiene på en variabel i et sannsynlighetsutvalg vil 

variere på grunn av tilfeldighet, og denne variansen uttrykkes med standardfeil. Når 

man skal estimere et konfidensintervall (hvor mye verdier i et sannsynlighetsutvalg vil 

variere tilfeldig med for eksempel 95 prosent sikkerhet) tar man utgangspunkt i denne 

standardfeilen. Det kan utledes av sentralgrenseteoremet at hvis en variabel er 

normalfordelt, vil det også gjelde et sannsynlighetsutvalg av en viss størrelse 

(tommelfingerregel >30). Statistisk teori sier at den reelle verdien i populasjonen i 95 

prosent av tilfellene ligger innenfor +/- 1,96 ganger standardfeilen. Dette er 

konfidensintervallet (Christophersen, 2018, pp. 24-30) (Bryman, 2016, pp. 181-183) 

(Hellevik, 2016, pp. 375-380). 

I praksis brukes signifikanstabeller for å oppgi feilmarginen. I denne oppgaven har 

jeg brukt konfidenskalkulatoren Zigne10. I vurderinger av signifikans og feilmargin har 

jeg valgt å bruke et signifikansnivå på 95 prosent i angivelse av feilmarginer, og som 

oftest en enhalet test (altså en test hvor det foreligger en hypotese på retningen av 

sammenhengen – som regel fordi det er snakk om forholdet mellom 

 

10 Zigne er et program der kan selv kan undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er 
statistisk utsagnskraftig (signifikant) eller ikke. https://aardal.info/zigne-hva-er-signifikanstesting/ 
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bakenforliggende variabler som alder, kjønn, bosted – og holdnings- og 

adferdsvariabler) (Field, 2018, p. 1027). 

Eksempelvis viser en undersøkelse som Opinion gjorde for Helsedirektoratet 

(gjennomgås senere i oppgaven) at ti prosent av befolkningen har svært stor tro på 

myndighetens kostholdsråd (Helsedirektoratet, 2016). Undersøkelsen angir ikke 

antall respondenter, men foregir seg å være representativ for befolkningen. La oss 

for illustrasjonens del anta at det var snakk om 1000 respondenter. Da viser en enkel 

signifikanttabell at det ved 90/10-fordeling i utvalget er en feilmargin på +/- 1,9 

prosentpoeng (Hellevik, 2016, p. 377). Dette året kan vil altså med 95 prosent 

sikkerhet anta at den reelle verdien i befolkningen er at mellom 8,1 og 11,9 prosent 

har svært stor tro på kostrådene. 

I mange tilfeller blir feilmarginen i slike punktestimater oversett i presentasjonen av 

målingene. I andre tilfeller er det endringen i estimatene fra år til år som blir 

presentert uten tilstrekkelig forbehold. I tilfellet med kostrådene var verdien åtte 

prosent i første år, ti prosent i andre år, og 12 prosent i det siste året. I slike tilfeller 

er det forskjellen i utvalgsresultater som signifikanstestes, altså to prosentpoeng fra 

det ene året til det neste (Hellevik, 2016, pp. 413-414)11. I dette tilfellet er ikke 

endringen fra år til år signifikant, fordi forskjellen må være 2,3 prosentpoeng for å 

være signifikant. Men vi ser også at økningen i tiltroen til kostrådene fra åtte til 12 

prosent over to år er signifikant med 95 prosent sannsynlighet. 

Som datagjennomgangen viser, gjennomføres det 150-200 ulike målinger i 

direktoratene hvert eneste år. Mange av målingene er unike, men én type måling 

overskygger alle andre i antall – nemlig målinger av direktoratenes omdømme. 

Omfanget og betydningen som legges i disse undersøkelsene gjør det naturlig å 

begynne med disse målingene der forvaltningen selv blir målt.  

 

11 En lignende metode brukes for å se på forskjellen i prosenter innenfor samme fordeling – for 
eksempel andel kvinner og menn som svarte at de har stor tiltro til kostrådene 
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5 OMDØMME: Forvaltningen måler seg selv 
 

Basert på teori om byråkratiets omdømme er det funnet konsistente og robuste funn 

hvor offentlige institusjoner opptrer strategisk for å bedre sitt omdømme og beskytte 

seg mot omdømmerisiko. Et godt omdømme er en viktig ressurs fordi det bidrar til 

økt makt, autonomi og legitimitet (Lee & Van Ryzin, 2019, p. 1) (Carpenter, 2010, p. 

10).   

I litteraturen er byråkratisk omdømme definert som et sett oppfattelser blant ulike 

publikum om en offentlig institusjons unike kapasiteter, roller og forpliktelser. 

Begrepet brukes både av økonomer, sosiologer og i organisasjonsteori, der en 

rådende definisjon av byråkratiets omdømme ser det «som et sett av symbolske 

oppfatninger om de unike eller delte evnene, rollene og forpliktelsene til en 

organisasjon, der slike oppfatninger er festet i ulike publikum (Carpenter, 2010, p. 

45). Et sentralt poeng er at omdømme er ryktet etaten har hos ulike publikum, blant 

dem folk flest, men også eksperter, kontakter og andre med interesser mot etaten. 

Carpenter mener at begrepet består av ulike aspekter som deres omdømme når det 

gjelder ytelse, moral, teknikk og legalitet – og et overordnet godt inntrykk (Carpenter, 

2010, pp. 45-50). 

Nyere forskning har vist at denne subjektive oppfattelsen blant publikum korrelerer 

med sosioøkonomiske faktorer og politiske oppfatning, og særlig innbyggernes 

generelle tillit til styresmaktene (Lee & Van Ryzin, 2020, p. 1). En faktoranalyse av 

ulike aspekter av omdømme anbefalte fem spørsmål (av 50 ulike testede) som til 

sammen ga en presis operasjonalisering av omdømme i surveyundersøkelser (Lee 

& Van Ryzin, 2019, p. 182).  
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Figur 5 Disse fem spørsmålene korrelerte nesten perfekt (0.97) med et batteri på de ti beste spørsmålene. (Lee & 
Van Ryzin, 2019, p. 182). 

Annen forskning viser at det er problematisk for byråkratiet å styre sitt eget 

omdømme. Etater har problemer med å knytte innbyggerne til seg, bli oppfattet som 

unike og vedlikeholde et godt omdømme. Blant problemene er at de må forholde seg 

til politiske ledere, de sliter med å være konsistente over tid, mangler karisma og 

særegenhet, og finner det utfordrende å skåre høyt på målinger for omdømme 

(Wæraas & Byrkjeflot, 2012). Det er altså et krevende teoretisk og praktisk bakteppe 

for de mest omfattende målingene i sentralforvaltningen som handler om etatenes 

omdømme.  

I 2018 ble 130 ulike institusjoner målt av Kantar og Ipsos 12. Målingene utføres 

uansett om etatene ønsker det eller ei, men de kan kjøpe seg inn i resultatene og få 

data om seg selv og andre hvis de betaler for det. Det norske akademis ordbok 

definerer omdømme som aktelse, berømmelse. I praksis er dette en konstruert 

størrelse som ikke lar seg observere fysisk. Som nevnt tidligere blir utfordringen å 

avgjøre hvilke aspekter begrepet omdømme består av. 

5.1 Ipsos-målingene 
 

Verken spørsmålsstilling eller metoden for å lage indekser blir fremlagt for etatene 

som kjøper undersøkelsen. Ipsos opplyser løselig hvordan selskapet har definert 

elementene som inngår i totalinntrykket, men ikke hvordan begrepene er 

 

12 Ipsos årlige omdømmeundersøkelse i 2018 var av 91 etater (Ipsos, 2018). Kantar nøyde seg med 
40 offentlige institusjoner (Kantar, 2018).  
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operasjonalisert i surveyundersøkelsens spørreskjema. I sin presentasjon opplyser 

Ipsos13 at de måler fem størrelser: Totalinntrykk, samfunnsansvar, effektivitet, 

åpenhet og kompetanse (Ipsos, 2019).  

Instituttet måler blant annet omdømmet til domstolene, Stortinget, regjeringen, 

departementene og utdanningsinstitusjoner.  

Selv om dette er den mest omfattende omdømmeundersøkelsen i norsk 

sentralforvaltning, er både fremgangsmåte, metode og resultater Ipsos’ eiendom og 

blir ikke utlevert. Direktoratene som kjøper seg inn i undersøkelsen får en kort 

rapport med knapt noen tall, og en streng copyright-klausul. Det blir ikke opplyst 

hvilke etater og direktorater som har kjøpt seg inn i målingen, men undersøkelsen 

omfatter 17 direktorater, syv ytre etater og 15 ulike ombud og tilsyn (Ipsos, 2018). 

Uten bakgrunnstall og informasjon om spørsmålene respondentene har svart på, er 

etatene prisgitt Ipsos’ metode for å måle totalinntrykket. Etater som betaler får en 

rapport på 34 sider med en begrenset metodebeskrivelse. Rapporten har ingen 

opplysninger om spørsmålsstilling eller vurdering av signifikans. Likevel blir det 

gjengitt råtall for eksempelvis endring av totalinntrykk over mange år, uten forbehold 

om usikkerhet og konfidensintervall. Undersøkelsen brukes både internt og eksternt 

ut mot publikum. I Nasjonalbudsjettet for 2019/2020 heter det eksempelvis om 

Metereologisk Institutt at «Yr nådde 10 millionar unike brukarar i veke 32 i 2018 og 

er for åttande året på rad den vêrtenesta flest nordmenn har tillit til, ifølgje Ipsos si 

omnibusundersøking. For 13. år på rad blei MET kåra til den statsetaten i Noreg som 

har best omdømme blant publikum». Året etter delte Meteorologisk Institutt 

resultatene på sine nettsider, med overskriften «Best omdømme for 14. år på rad» 

(Institutt, 2019). Og da Skatteetaten fikk omdømmeprisen for 2015, hevdet 

skattedirektør Hans Christian Holte at aldri før har nordmenn vært så fornøyde med 

skatteetaten, og vist dem så stor tillit (Helgesen, 2015). 

Men også etater som scorer dårlig, vektlegger resultatene. Profilundersøkelsen ble 

blant annet behandlet på ledermøte i Direktoratet for e-helse etter at direktoratet 

havnet nederst på listen i 2017 (Hanssen & Rekve, 2017). I saksfremleggelsen heter 

det: «Omdømme består av kjennskap, kunnskap, inntrykk, tillit og støtte, hvor hvert 

 

13 Ipsos har gjennomført omdømmeundersøkelsen i 28 år, medregnet 2019. Antallet etater som er 
med varierer litt fra år til år, men totalt dreier det seg om rundt 270 profilundersøkelser av offentlige 
etater i årene 2016-2019 (Ipsos, 2018). 
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trinn bygger på det forrige. At vi havner nederst i totalinntrykk – 17 prosent har et 

godt totalinntrykk - skyldes hovedsakelig at 45 prosent ikke har et verken godt eller 

dårlig inntrykk av oss. Når 27 prosent i tillegg syns det er helt umulig å svare, havner 

vi i kategorien anonym. Det er antagelig naturlig fordi vi er såpass nye. Å skape et 

godt inntrykk kan ta tid». De samme formuleringene ble gjengitt i årsrapporten for 

2017 (e-helse, 2018). Svarfordelingen viser at befolkningen ikke har noe godt 

inntrykk av Direktoratet for e-helse, eller snarere – de fleste har ikke noe inntrykk av 

direktoratet overhodet.  

Hvis John Zaller har rett i at en opinion oppstår i møtet mellom informasjon og 

predisposisjon, så tyder andelen ubestemte på at de fleste ikke har noen 

referanseramme å «sample» en mening fra (Zaller, 1992).  Det advares derfor mot å 

overtolke svar på spørsmål der folk flest verken har kunnskap eller klare 

synspunkter. Det er også en påminnelse om hvor viktig det er at målingene åpner for 

å kunne la være å svare eller ta standpunkt, samt at man bør undersøke intensiteten 

i et oppgitt svar (Moore, 2008) (D. Katz, 1940).  

Men resultatet skulle uansett ikke få stå uimotsagt, for året etter gjennomførte 

Direktoratet for e-helse selv en kvalitativ omdømmeundersøkelse med halvtimes 

intervjuer med 11 utvalgte respondenter, der konklusjonen var at Direktoratet for e-

helse har et godt omdømme (e-helse, 2019). Med så få og utvalgte respondenter 

kan ikke den målingen generaliseres. 

På forespørsel har ikke Ipsos ønsket å utlevere rapportene til de ulike etatene eller 

datagrunnlaget14. 

Måles kjennskap eller omdømme? 

De siste 15 årene har Ipsos-utvalget variert mellom 860 og 1126 respondenter. 

Samtlige blir bedt om å svare på spørsmål om alle de rundt 90 etatene, også i tilfeller 

hvor de ikke har hørt om etatene. Ipsos ønsker ingen screening som kvalifiserer 

respondentene, for eksempel at de kjenner etatene de svarer for. Begrunnelsen er at 

 

14 Ipsos skriver i rapporten: «Alle forhold som forekommer i Profilundersøkelse Norske Etater 2018 
skal behandles konfidensielt internt i den kjøpende etaten, og må ikke kopieres/mangfoldiggjøres eller 
meddeles til andre. Overlevering eller utlån av rapporten til personer som ikke er ansatt i etaten, er 
ikke tillat uten Ipsos’ skriftlige samtykke. Copyright for hele eller deler av rapporten, Ipsos». 
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Ipsos mener kjennskap er en vesentlig del av omdømmet. Standpunktet er 

interessant fordi det bryter med anerkjente surveymetodiske forbehold som å stille 

respondentene meningsfulle spørsmål (Fink, 2003). Det Norske Akademis ordbok 

definerer omdømme som aktelse, altså en subjektiv oppfatning. Ipsos metode måler 

ikke aktelse, men kjennskap. Så kan det innvendes at et allment godt omdømme 

forutsetter både aktelse og kjennskap. Men samtidig kan en lite kjent institusjon ha et 

godt omdømme hos dem som kjenner institusjonen, selv om aktelsen ikke er utbredt 

i befolkningen. Ipsos opplyser at undersøkelsen er gjort med 1032 respondenter og 

en svarandel på 21 prosent. Respondentene har svart på spørsmål om 91 utvalgte 

etater. Ipsos hevder at feilmarginen er maksimalt 3,2 prosent. Uten skjevfordeling i 

utvalget er det riktig, men i dette tilfellet er det en annen og vesentlig større feilkilde – 

nemlig operasjonaliseringen av omdømmebegrepet og respondentenes manglende 

kjennskap til enkelte av institusjonene. Det kan synes som om Ipsos 

omdømmeundersøkelse straffer direktorater som er lite kjent. Konsekvensen er at 

direktoratene får inntrykk av at de har et dårlig omdømme mens hovedutfordringen 

er mangel på kjennskap hos befolkningen. 

5.2 Kantar-undersøkelsen 
 

Også Kantar gjennomfører en årlig omdømmemåling av offentlig sektor. I 2018 målte 

selskapet 40 offentlige virksomheter, blant dem tilsyn, direktoratet og etater. 

Omdømmemålingen ble gjennomført med 3623 personer, men bare cirka 250 

intervjuer per virksomhet. Til gjengjeld for et lavere antall respondenter som svarer 

på spørsmål for hver enkelt etat, så har Kantars undersøkelse den fordelen at man 

opererer med et filterspørsmål, slik at man sikrer at respondentene har en viss 

kjennskap til institusjonene de vurderer. 

Ifølge nettsidene til Kantar er undersøkelsen «et must for ledelse i de offentlige 

virksomhetene som er inkludert, men vil også gi verdifullt underlag for journalister, 

konsulenter og andre med interesse for offentlig virksomhet.» (Kantar, 2018). Kantar 

tar 24.000 kroner for rapporten og påpeker at selskapet har opphavsretten og at 

rapporten ikke kan deles med andre 15 (Kantar, 2018). 

 

15 For 2020 koster den totale omdømmeundersøkelsen 99.000 kroner, mens omdømmerapporten per 
virksomhet koster 31.000 kroner. (Kantar, 2019b) 
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Kantar mener at omdømmet består av disse fem aspektene: Generelt omdømme, 

inntrykk, tillit, økonomisk suksess og kvalitet. Spørreskjema blir ikke delt med 

kundene. Beskrivelsen tyder på at man har et spørsmålsbatteri som summeres opp i 

et indikatorsett, som deretter brukes til å estimere en omdømmeindeks, der 

omdømmet skal være summen av emosjonelle og rasjonelle oppfatninger – og 

forventninger til – virksomhetens prestasjoner (Kantar, 2016). 

 

Holder metodedetaljer internt 
Metodebeskrivelsen er sparsommelig, utover at målgruppen er den norske 

befolkningen og at man har brukt TNS Gallups onlinepanel GallupPanelet. Antallet 

som blir intervjuet varierer fra år til år. Intervjuene foregår i tre uker i mars og man 

ønsker altså 250 personer som svarer for hver virksomhet.  

Ifølge Kantar er spørsmålsbatteriet bygget opp for å kartlegge 28 spesifikke 

egenskaper som påvirker omdømmeindeksen. Den nøyaktige ordlyden i 

spørsmålsstillingen, hvilke filterspørsmål som blir brukt for å kvalifisere de 250 

respondentene per virksomhet og metoden for å vektlegge de ulike elementene i 

omdømmeindikatoren, blir ikke delt med kundene. 

Virksomhetene blir så rangert etter en skala fra 0 til 100 poeng, der gjennomsnittet i 

2017 var 52 poeng. Alle over 75 poeng fikk karakteren særdeles sterkt omdømme. 

Vinmonopolet er rangert på topp fra 2016 til og med 2019. 

 

5.3 Vurdering av omdømmeundersøkelsene av norske etater 
Både Kantar og Ipsos bruker surveyundersøkelser til datainnhenting. Svar på ulike 

spørsmål måler variabler som inngår i et indikatorsett og som samles i indekser. 

Dette er en ofte brukt metode for å måle sammensatte begreper. Rent metodisk er 

fordelen at dette kan redusere tilfeldige feil (økt datavaliditet), samt øke validitet fordi 

flere indikatorer til sammen kan få med alle aspekter av egenskapen vi ønsker å 

måle (Hellevik, 2016, p. 309). Ut fra tilgjengelig informasjon i rapportene er det 

umulig for oppdragsgiverne å danne seg et sikkert inntrykk av undersøkelsenes 

validitet og relabilitet. Etatene får heller ikke tilgang til rådataene. Både Ipsos og 

Kantar ønsker å måle omdømme, men ingen av dem gir en presis definisjon av 
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begrepet eller begrunner hvorfor faglig hvorfor de har valgt noen aspekter fremfor 

andre. Det gjør det nærmest umulig for oppdragsgiverne og publikum å vurdere 

undersøkelsens validitet, altså om dataene er relevant for problemstillingen (Hellevik, 

2016, p. 473). 

 
Figur 6 Fire ulike måter å operasjonalisere omdømme.(Carpenter, 2010) (Lee & Van Ryzin, 2019) (Ipsos, 2018) 
(Kantar, 2018) 

 

En gjennomgåelse av resultater i Skandinavia viser at offentlige institusjoner 

gjennomgående skårer dårligere enn private bedrifter. En mulig årsak er at offentlige 

etater må ta upopulære beslutninger som kan skape negativ omtale, også i mediene. 

Dette er spesielt aktuelt for kontrollorganer som kan blir mindre populære enn 

organer som beskytter innbyggerne (brannetat, forbrukervern etc). (Wæraas & 

Byrkjeflot, 2012).  

En sammenligning av resultatene til Ipsos og Kantar blir utfordrende siden de to 

instituttene måler ulike aspekter av omdømme. Eksplorerende faktoranalyse er en 

metode for å begrepsvalidere indikatorsett som brukes til å operasjonalisere 

begreper (Christophersen, 2018, pp. 94-106).  Hensikten er å undersøke om alle 

sider av begrepet er dekket, og hvordan indikatorene samspiller for indeksen. Uten 

tilgang til datasettet er det ikke mulig å gjøre en kvalifisert vurdering av de enkelte 

indikatorenes egenverdi eller modellens forklaringskraft. Utbredte fallgruver er at 

flere variabler korrelerer så mye at de i praksis måler det samme og overdriver 

indeksverdien, eller at modellen har indikatorer som ikke har noen indre konsistens. 

Utbredte statistiske mål som Cronbachs alfa (indre konsistens) og eigenverdi (hver 

faktors forklaringskraft) kan ikke brukes uten tilgang til rådataene (Christophersen, 

2018). 
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Figur 7 Tabellen illustrerer sammenhengen mellom et meget godt og ganske godt inntrykk og relativt få som ikke 
kan svare øverst i tabellen – mens etatene som skårer dårlig på omdømme, og som også er mindre kjent, ligger i 
bunnen av tabellen. Kilde: Egen tabell basert på tilgjengelige data fra omdømmeundersøkelsene. 

 

Tabellen er basert på data fra delrapporter fra tre forskjellige direktorater fra Ipsos-

undersøkelsen. Rangeringen er basert på andelen som totalt sett gir virksomheten 

skår for meget godt omdømme. Meteorologisk Institutt havner øverst på listen. Men 

uten en tydelig definisjon av hva man har målt, er det vanskelig å vurdere hvor godt 

det er målt.  

En konsekvens av Ipsos metode er at måltallet for hver etats omdømme kan bli 

sterkt påvirket av kjennskap. Når rundt 1000 personer forvenes å kunne gi like 

kvalifiserte svar om alle etatene, vil forskjellen på etatenes kjennskap ha stor 

betydning. En korrelasjonsanalyse av andelen som ikke har kunnet eller villet svare 

på spørsmål om etaten, og andelen som har svart «svært godt» eller «godt» på 

omdømme, viser en klar samvariasjon. Korrelasjonen er - 0,70, slik at for hver 

prosents økning i ubesvartandel, synker det gode omdømmet med 0,7 prosent i 

gjennomsnitt. 
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Figur 8 En korrelasjonsanalyse viser at en enhet økt andel i lav kjennskap, sammenfaller med 0.7 enheter 
dårligere inntrykk av etaten. Egen utregning. 

 

Ipsos har ikke gitt innsyn i spørreskjemaet, men skjemaet er trolig omfattende 

ettersom totalinntrykket er bygget opp av fem ulike indikatorsett med underspørsmål. 

Rapportene viser at Ipsos har brukt Likert-skalaspørsmål. At 88 ulike etater ble 

undersøkt i 2018, omfattet av om fem indikatorsett, innebærer at hver respondent 

har måttet ta stilling til minst 440 spørsmål – kanskje flere ettersom det som regel 

inngår flere indikatorer i hvert indikatorsett. 

Etater som har kjøpt seg inn i undersøkelsen får se hovedtall fra andre virksomheter. 

Det fremgår av oversikten en klar sammenheng mellom kjennskap og totalinntrykk. 

På en slik deloversikt ligger «Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken» mot 

bunnen fordi 21 prosent svarte at det var umulig å gi noen skår. Politiet havnet på 

topp - kun én prosent hverken kunne eller ville svare på spørsmål om denne etaten. I 

deloversikter fremgår at respondenter som er under 25 år og/eller har lav 
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utdannelse, har gjennomgående dårligere kjennskap til etatene, og dermed bidrar til 

å gå dem et svakere omdømme.  

 
Overlapp mellom målingene 
Befolkningens vurdering av ulike etaters omdømme er i sin art en aggregert 

oppfatning som må konstrueres teoretisk. Ipsos og Kantar har ulike fremgangsmåter 

for å komme frem til sine estimater, men det er tilsynelatende overlapp mellom 

målingene. 

Gjennom delinnsyn i begge rapportene er det mulig å sammenligne rangeringen av 

etater som begge har målt. I datamaterialet finnes 11 slike, og tabellen viser hvordan 

de rangeres i omdømme av de to meningsmålingsinstituttene. Ved hjelp av 

rangkorrelasjonskoeffisienten (Rho) 

kan vi måle sammenhengen mellom 

Kantar og Ipsos, og den er på 0,84. 

Dette viser en sterk sammenheng 

siden Rho kan variere fra -1 til +1 

(Hellevik, 2016, p. 257). Men selv om 

Ipsos og Kantar måler mye av det 

samme og har overlappende 

resultater, er det fortsatt uklart hva 

som måles. Er det eksempelvis hva 

respondentene antar eller har hørt 

om en etat, eller er det oppfatningen basert på egne erfaringer? Det er nærliggende 

å tolke den svake plasseringen til NAV og Den kulturelle skolesekken ut fra dette 

perspektivet. Den ene får dårlig skår fordi få har hørt om institusjonen, den andre har 

dårlig omdømme fordi mange kan ha personlig negative erfaringer. 

Dette poenget understreker flere forskere i Statistisk sentralbyrå i en analyse av de 

såkalte innbyggerundersøkelsene. Spørsmålet er om respondentene vektlegger 

egne erfaringer eller om de tar på seg det forskerne kaller «samfunnsbrillene» og ser 

på etatene ovenfra, og i et samfunnsperspektiv. 

«I de tilfellene der respondenten selv har direkte egenerfaring med en etat, f.eks. 

politiet eller NAV, er det all grunn til å problematisere i hvilken grad man evner å 

skille disse etatenes agering på et samfunnsnivå fra utfallet av denne ageringen «på 

Figur 9 Skårene til 11 ulike etater som er målt av både 
Kantar og Ipsos er sammenlignet i denne tabellen. Til tross 
for ulike metodebruk er det stort sammenfall mellom 
undersøkelsene. Kilde: Sammenstilling av tall fra Ipsos og 
Kantars omdømmeundersøkelse. 
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egen kropp» (f.eks, ble arrestert eller fikk avslått sin NAV-søknad» (Berglund, 

Gravem, Holmberg, & Lillegård, 2018, p. 9). 

 

 
Figur 10 Grafikken viser at det er sammenheng mellom omdømmeundersøkelsene til Kantar og Ipsos, men at 
resultatene varierer. Om det skyldes ulik operasjonalisering av omdømme eller målemetoden, er umulig å 
avgjøre for oppdragsgiverne fordi de ikke får innsyn i metodebruken. 

 

Det er også store variasjoner i kjennskap mellom etater som Meteorologisk Institutt 

og Skatteetaten som begge er del av hverdagen til mange innbyggere – og etater 

som Direktoratet for e-helse, som kun et fåtall har direkte kontakt med.  

Til tross for disse svakhetene og forskjellene bruker etater som scorer bra 

resultatene fra målingene i sin eksterne profilering og offisielle dokumenter som 

statsbudsjettet, mens etater som scorer dårlig tar resultatene så seriøst at de 

behandles i ledermøter. Både Ipsos og Kantar stiller store krav til respondentene 

ettersom de må besvare flere hundre spørsmål for mange virksomheter. Ingen av 

instituttene opplyser om respondentenes fullføringsgrad.  

 

Signifikans og feilmarginer 
En forutsetning for beregning av signifikans og feilmarginer i statistisk teori er at man 

opererer med et sannsynlighetsutvalg, altså at alle personer i befolkningen har like 

stor sannsynlighet for å bli valgt ut i surveyundersøkelsen. Det er også et vesentlig 

poeng at frafallet ikke er systematisk og skjevt. Brudd på disse forutsetningene reiser 

tvil om de oppgitte feilmarginene. En mulig antakelse er at respondentene med 
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størst interesse for norske etater svarer på spørsmål om de 90 ulike etatene, og at 

svarene derfor kan gi inntrykk av en systematisk bedre oppfatning enn hva som er 

holdningen i befolkningen for øvrig. En studie av 1500 respondenter i en 

omdømmeundersøkelse av 12 offentlige etater i USA viser systematiske forskjeller i 

omdømme basert på respondentenes demografi, sosioøkonomiske bakgrunn, 

politisk oppfatning og ikke minst deres generelle tillit til offentlige institusjoner (Lee & 

Van Ryzin, 2020, p. 195).  

Både Ipsos og Kantar nøyer seg med å veie tallene på kjønn, alder og geografi. 

Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne luke ut tilsvarende systematiske feil som ble 

funnet i den amerikanske undersøkelsen, ettersom det verken er justert for 

utdannelse, inntekt, politisk oppfatning eller generell tillit til myndighetene. 

 

Hovedfunn 
De rundt 130 årlige omdømmemålingene for offentlige etater har mangler når det 

gjelder utsagnskraft og representativitet. I praksis er disse en måling av kjennskap, 

der det ikke fremkommer om et godt eller dårlig omdømme skyldes egne erfaringer 

eller inntrykk fra medieomtale. Siden målingene ikke er initiert eller bestilt av 

direktoratene, har man heller ikke stilt krav til undersøkelsesdesign og innsyn i 

metodebruk. Likevel blir resultatene tillagt så stor vekt at de omtales i 

nasjonalbudsjettet, behandles på ledermøter og omtales i flere av direktoratenes 

årsmeldinger. I tillegg til uklarhet om hva som er målt kan også feilmarginene være 

vesentlig større enn byråene oppgir fordi lav svarprosent og potensielt skjevt frafall 

og ukjent gjennomføringsgrad kan stride mot forutsetningene i statistisk teori, jfr. 

metodekapittelet.  

Omdømmeundersøkelsene er de mest utbredte målingene direktoratene bruker, og 

fokus er altså hva befolkningen mener om forvaltningen. I det neste kapitlet skal vi 

se på forvaltningens største undersøkelse – innbyggerundersøkelsen og 

brukerundersøkelsen som gjennomføres hvert andre år. 
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6 INNBYGGERUNDERSØKELSEN: Forvaltningen måler 
innbyggerne 

 

Et spesielt tilfelle av surveyundesøkelser i forvaltningen er evalueringer eller 

brukerundersøkelser. I boken «Forvaltning og politikk» påpeker forfatterne at 

enkeltborgernes samhandling med forvaltningen avhenger av hvilke roller de opptrer 

i – altså om du er borger, klient, kunde eller bruker (Christensen et al., 2019, p. 131). 

Som borger er det mest vanlig å forholde seg til forvaltningen gjennom å stemme 

ved valg eller delta i den offentlige debatten.  

Relativt nytt er at forvaltningen også åpner for brukermedvirkning utover 

valgdeltakelsen eller deltagelse via interesseorganisasjoner. I dette ser enkelte 

forskere en tendens til en nyweberianisme hvor hierarki, spesialisering, regelstyring 

og upartiskhet viker plass for mer brukermedvirkning, effektorientering, mål- og 

resultatstyring og en mer brukerorientert ledelse (Christensen et al., p. 221) 

Brukerundersøkelser kan fange opp hvorvidt de som blir berørt av forvaltningen, er 

fornøyd med utformingen av oppgavene og tjenesteproduksjonen. Dette gir brukere 

og klienter en direkte kanal for interessehevding tilbake til offentlige myndigheter ut 

over den indirekte valgkanalen (Christensen et al., 2019, p. 132). 

Innen statsvitenskapelig teori er det mange bidrag som setter evaluering av politikk 

inn i en sammenheng der den også har innvirkning på fremtidig politikk. Evert 

Vedung beskriver en sirkel hvor 

evaluering gir direkte input for ny 

politikk gjennom det han kaller en 

«spinning top»-modell (eller snurrebass 

på norsk) (Vedung, 2017). Vedung 

påpeker at evaluering innebærer å se 

bakover for å styre fremover, og at en 

rekke ulike interesser kan tjene på å 

evaluere politikk – blant dem den 

politiske opposisjonen, profesjonene, 

befolkningen og klientene. Vedung 

definerer evaluering som en detaljert 
Figur 11Spinning top-modellen viser hvordan evaluering 
og feedback bidrar til nye beslutninger. 
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retrospektiv gjennomgåelse av «merit, worth and value» av administrasjonen, altså 

verdien av outputen og virkningen av forvaltningens intervensjoner, med den hensikt 

å spille en rolle i fremtidens praktiske handlingsvalg. (Vedung, 2017). Men, som 

Vedung også påpeker, kan evaluering strekkes til å omfatte skjønnsmessige 

vurderinger. Poenget er at den som definerer målestokken for evalueringen også har 

innflytelse over utfall og konsekvenser. 

 

Synkende svarprosenter truer representativiteten 

Stadig synkende svarprosenter er en stor utfordring for mange meningsmålinger, og 

ikke-respons er en vesentlig potensiell kilde for utvalgsskjevhet (Blair et al., 2014, p. 

353) (Berinsky, 2008, p. 2). Som vi så under punkt 2.5 er det en teoretisk 

forutsetning for å si noe om en surveyundersøkelses representativitet og feilmargin 

at alle i en populasjon har lik sannsynlighet for å bli respondent. 

Til tross for at svarprosenten har falt nærmest sammenhengende i 40 år, 

presenteres funnene med stor frimodighet: «Tilliten til stortingspolitikerne er på vei 

ned» ble fremholdt som det viktigste resultatet da Digitaliseringsdirektoratet la frem 

resultatene fra Innbyggerundersøkelsen 2019 (Digitaliseringsdirektoratet, 2019). 

Statsforvaltningen lot innbyggerne kritisere de folkevalgte og foretok derved en vri på 

maktfordelingsprinsippet mellom lovgivende og utøvende makt. Men hvor 

representativ er en meningsmåling med en svarandel på kun 19 prosent der nær 

33.000 av 40.000 i utvalget valgte å ikke besvare undersøkelsen? 

Innbyggerundersøkelsen er den mest omfattende surveyundersøkelsen i norsk 

forvaltning, og er gjennomført i alt fem ganger siden 2010. Fra starten ble 

undersøkelsen tolket inn i en global trend for å måle kundetilfredshet og man brukte 

virkemidler fra økonomisk forskning (Rolland, 2009). Den blir fremstilt både som en 

omdømmeundersøkelse, en temperaturmåler for tillit og en tilfredshetsundersøkelse 

(Andersen, Hustad, & Rødland, 2019). Slik blir innbyggerundersøkelsen et politisk 

forsvar for det sosialdemokratiske velferdsregimet, ifølge analysen til seniorforsker 

Asle Rolland ved Statistisk sentralbyrå (Andersen et al., 2019, p. 49). Undersøkelsen 

har vært metodisk kontroversiell fra oppstarten og har fått kritikk fra flere forskere 

(Berglund et al., 2018).  
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Fallende deltakelse etter overgang til epost 
To av innbyggerundersøkelsene inngår i tidsperioden for denne oppgaven; de som 

ble gjennomført i 2017 og 2019. De to skiller seg ut ved at ble gjennomført via epost 

og ikke tradisjonell brevpost som de øvrige. I løpet av perioden de fem 

undersøkelsene er gjennomført (fra 2010) har svarprosent sunket fra 43 til 19 

prosent. 

 

Innbyggerundersøkelsen 2017 var delt i en generell innbyggerdel og en brukerdel. 

Brukerundersøkelsen hadde konkrete spørsmål om 22 utvalgte statlige og 

kommunale tjenester16. En analyse av respondentene viser at utvalget var 

aldersmessig skjevt sammensatt17.  

Utvalgsskjevheten forplantet seg videre fordi nettoutvalget for 

innbyggerundersøkelsen ble brukt til å rekruttere respondenter til 

 

16 Etter purringer mottok Kantar svar fra 8351 respondenter, og responsraten varierte fra 11,5 prosent 
blant folk i aldersgruppen 18-24 år i det digitale utvalget, til 37,0 prosent i gruppen 50-66 år i det 
analoge utvalget. Totalt ble utvalget tilnærmet representativt geografisk, men noe skjevt med tanke på  
kjønn og lite representativt for de yngre og eldre i befolkningen. 
 
17 Et utvalg på 44.475 personer ble trukket fra folkeregisteret blant befolkningen over 18 år. Blant 
disse ble 31.346 med i et digitalt utvalg som fikk spørreskjemaet via e-post, mens 13.439 fikk 
skjemaet i ordinær brevpost (TNS, 2017, p. 13). 
 

Figur 12 På ni år har svarprosenten for innbyggerundersøkelsen sunket fra 43 til 19 prosent. Antall respondenter 
har også falt markant. 
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brukerundersøkelsen. Kravet var at respondentene skulle ha personlig erfaring med 

minst én tjeneste. Dette reduserte den nye utvalgsrammen til 5918 personer. Med en 

svarprosent på 50,6 stod man igjen med et netto utvalg på 2995 respondenter. Med 

et så lite utvalg ble underutvalgene enda mindre. Eksempelvis var det bare 241 

respondenter som svarte på spørsmål om høyskoler (TNS, 2017, p. 37). 

 

Seks sekunder per spørsmål 
Et sentralt punkt i kritikken mot Innbyggerundersøkelsen 2017 var at den ble altfor 

krevende for respondentene. Spørreskjemaet var såpass omfattende at 

respondentene kan ha svart i ekspressfart med ditto konsekvenser for kvaliteten på 

svarene. En studie viste at respondentene i gjennomsnitt brukte 26 minutter på å 

fylle ut skjemaet. Mange valgte å besvare deler av spørsmålene, og leverte tilbake 

skjemaer med mange hull. Det partielle frafallet varierte fra over 50 prosent for 

Statens innkrevingssentral, og ned til mellom fem og ti prosent for kjente institusjoner 

som NRK, Posten og sykehusene.  

 

 

Figur 13 De grå linjene viser skjevheten, altså forskjellen på utvalget og befolkningen i ulike segmenter. 
Skjevheten er spesielt tydelig fordelt på alder. 
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Forskerne som analyserte spørreskjemaet konkludert med at «skjemaet er 

oppramsende, repeterende og svært langt». De påpekte at respondentene som fylte 

ut alt, i snitt brukte 6,25 sekunder per spørsmål. En svakhet kan oppstå ved at 

respondentene, for å spare tid, tenker igjennom det første spørsmålet og deretter 

forankrer svarene sine i det første svaret. Det kan også oppstå en tendens til å svare 

geometrisk ved at man krysse ut i ruten rett under og altså følger valøren på svarene 

den ene eller andre veien – etter det man oppfatter som etablert rekkefølge eller 

skala, kalt rekkefølgeeffekter eller skalarespons (Berglund et al., 2018, p. 16). 

 

 
Figur 14 Respondentene som svarte på papir har tilnærmet lik utdannelsesprofil som befolkningen for øvrig, 
mens web-respondentene har en klar overvekt av høyt utdannede, og en tilsvarende undervekt av respondenter 
med grunnskole. Denne skjevheten slår igjennom i det totale utvalget (sum av web og papir). 

 

Utdanning ble ikke brukt som et kriterium for uttrekk, men forskere fra Statistisk 

sentralbyrå har gjort en analyse av respondentenes utdanningsbakgrunn 

sammenliknet med befolkningen. Konklusjonen er at personer med kun grunnskole 

er klart underrepresentert i utvalget, mens personer med høy utdanning er 

overrepresentert – spesielt hos dem som svarte på internett (Berglund et al., 2018, 

p. 10).  

Evalueringen fra forskerne ble nedslående: «Ut fra et surveyfaglig ståsted mener 

SSB at det bør utarbeides et helt nytt undersøkelsesopplegg. I sin nåværende form 

fanger ikke spørreskjemaet opp det man ønsker å få målt» (Berglund et al., 2018, p. 

4). 
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Figur 15 Omfanget på spørreskjemaet og manglende kjennskap til ulike etater gjorde at mange hoppet over 
spørsmål. Dermed ble frafallet stort for en del av tjenestene som ble undersøkt. 

På enkelte punkter tok Kantar og Difi anbefalingene fra SSB til følge da de utarbeidet 

Innbyggerundersøkelsen 2019. Spørreskjemaet ble forkortet og delt i to deler som 

ble sendt til ulike grupper av respondenter, noe som fikk tiden det tok å besvare 

spørsmålene ned mot akseptable 15 minutter (Kantar, 2019a).   

En generell utfordring er at store deler av befolkningen i Norge ennå er uten 

nettilgang. En sammenligning av befolkningen og registrerte personer i kontakt- og 

reservasjonsregisteret (KKR) viser at særlig personer over 65 år, spesielt kvinner, 

ikke kan kontaktes via internett. Dette fremkommer i illustrasjonen, der avviket 

mellom befolkningen og KKR i første rekke styres av nettpenetrasjonen som synker 

kraftig fra 65 år. I praksis betyr dette at under halvparten av de eldste over 70 år ikke 

er digitalt kontaktbare (Kantar, 2019a, p. 6).  
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Får å få tilstrekkelig antall eldre respondenter, ble spørreskjemaet også sendt ut på 

post til en gruppe18. I grove trekk svarte hoveddelen av de yngre digitalt, mens 

majoriteten av de eldre valgte papir. 

 
Figur 16 Ulik svarprosent gjør at unge er underrepresentert i undersøkelsen. Kilde: Egen tabell basert på tall fra 
Innbyggerundersøkelsen 2019.  

 

Kantar brukte åtte purringer for å få opp svarprosenten, men satt likevel igjen med 

en svarprosent på 18,6. Sammenlignet med befolkningen er aldersgruppen under 50 

år underrepresentert, mens befolkningen over 67 år er overrepresentert. I likhet med 

mange andre undersøkelser er grunnskoleutdannede underrepresentert, mens over 

halvparten av respondentene har minimum høyskole (mot 34 prosent i befolkningen) 

(Kantar, 2019a, p. 53) 19. 

Selektivt frafall kan gjøre innbyggerundersøkelsen lite representativ for hele 

befolkningen. Den mest utbredte måten å korrigere dette på er veiing, altså å veie 

opp eller ned svarene til undergrupper som er over- eller underrepresentert (Blair et 

al., 2014) (Hellevik, 2016, pp. 381-386).  I 2017-undersøkelsen ble svarene justert 

på kjønn, alder og geografi. Problemet er at en slik metode i prinsippet bare retter 

opp skjevheter blant respondentene, mens det teoretisk kan være store forskjeller 

mellom de som svarer på undersøkelser og de som ikke svarer uten at de 

 

18 Populasjonen ble representert gjennom et tilfeldig uttrekk på 40.000 personer i Folkeregisteret, 
stratifisert etter kjønn, alder og geografi. 30.000 fikk undersøkelsen på e-post, mens 10.000 fikk den 
på papir. Av det første utvalget kom 1340 postale forsendelser i retur, mens 395 e-postadresser var 
ugyldige. Returen var høyest blant befolkningen mellom 25 og 34 år. 
 
19 Til gjengjeld er verken kjønnsfordelingen eller den geografiske fordelingen særlig skjev (Kantar, 
2019a, p. 24). 
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systematiske forskjellene fanges opp av vanlige kontrollvariabler. Veiingen er bare 

effektiv hvis delgruppene blant respondentene ikke er vesentlig forskjellig fra de 

samme delgruppene blant ikke-respondentene (Blair et al., 2014, p. 258). 

 

 

Innbyggerundersøkelsen har én generell del og én spesifikk del rettet mot fem 

offentlige tjenester. I 2019-undersøkelsen ble respondentene i brukerundersøkelsen 

rekruttert blant de drøyt 7000 respondentene i den generelle, nasjonale 

undersøkelsen. 

Dette skapte et nytt frafall ved at det til slutt var 6399 respondenter som var 

utvalgsrammen for brukerundersøkelsen. Av disse besvarte 2722 respondenter 

spørsmål om de fem ulike tjenestene – altså en svarprosent på 42,5 prosent av den 

nye utvalgsrammen.  

Figur 17 De skraverte stripene over den heltrukne blå linjen representerer de i befolkningen som ikke er med i 
utvalgsrammen og som ikke kan bli valgt ut som respondent. Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2019, Difi. 
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I denne siste runden var utvalget enda skjevere sammensatt i forhold til 

befolkningen. Gruppene under 50 år var underrepresentert, mens befolkningen over 

67 år var kraftig overrepresentert20.  

Til sist ble det en ny seleksjon ved at ikke alle i utvalget skulle besvare spørsmål om 

alle de fem tjenestene, men kun tjenester de selv hadde erfaring med. De fleste 

respondentene hadde erfaring med to eller tre tjenester, og bare 358 respondenter 

hadde erfaring med alle de fem tjenestene 21. 

 

Figur 18 Kilde: Kantars rapport om design på Innbyggerundersøkelsen 2019 

 

De stadige avskallingene fra populasjon via utvalg og frafall og til faktiske 

respondenter gir betydelig fare for skjevhet i forhold til befolkningen. En del av de 

potensielle skjevhetene er vanskelig å avsløre siden det ikke er en kontrollgruppe å 

måle svarene mot. Systematiske skjevheter ved at unge er dårligere representert 

kan justeres ved veiing, men ikke potensielle feil som ligger i at respondentene totalt 

sett er annerledes enn ikke-respondentene på tvers av alle segmenter.  

 

20 Mens befolkningen består at 11,3 prosent i aldersgruppen 18-24 år, utgjorde gruppen bare 6,9 
prosent av respondentene. Mens gruppen over 67 år var 70 prosent overrepresentert (Kantar, 2019a, 
p. 39). 
 
21 Kantar stod igjen med 445 respondenter som svarte på spørsmål om erfaringer med politiet, kun 
374 respondenter svarte på spørsmål om Lånekassen. 
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Innbyggerundersøkelsen består av en rekke spørsmål, men for klarhetens skyld skal 

vi konsentrere oss om spørsmål som angår tilliten til stortingspolitikerne. Spørsmålet 

var: «Hvor stor eller liten tillit har du til at politikerne på Stortinget arbeider for 

innbyggernes beste?». Svarene ble fordelt på en syvpunkts skala fra «svært liten 

tillit» til «svært stor tillit».  

Kun 3276 respondenter fra utvalgsrammen på 40.000 svarte på spørsmålet om tillit 

til stortingspolitikerne. Den siste avskallingen skjedde fordi respondentene ble delt i 

to, slik at de kunne redusere omfanget av spørreskjemaet. Siden dette ble gjort ved 

randomisert utvelging, er ikke ulempene så store. Statistisk øker feilmarginen noe, 

men den store fordelen er at den er teoretisk kjent og ikke større enn +/- 1.7.  

 

 
Figur 19 Tabell utarbeidet fra dataene som er delt fra Innbyggerundersøkelsen. Utregning av konfidensintervall er 
gjort av Digitaliseringsdirektoratet. 

 

Dersom undersøkelsen er representativ, viser den helt riktig et signifikant fall i 

gjennomsnittlig tillit til politikerne fra 52,2 til 46,1. Endringen på 6,1 prosentpoeng i 

gjennomsnitt er klart signifikant og vesentlig større enn feilmarginen på endringer 

med disse utvalgene på +/- 1,7 prosentpoeng (se forklaring om signifikans på 

gjennomsnittsendringer i metodekapittelet). 

Men selv om endringen er statistisk signifikant i henhold til teori, er det fortsatt et 

sentralt spørsmål om svarprosenten generelt er så lav at undersøkelsen kan være 

lite representativ på grunn av skjevt frafall (Blair et al., 2014, p. 353). 

Skala 2019 2017 2015 2013

Antall intervju 3 276 8 283 11 283 10 903

Svært liten tillit -3 16 % 9 % 6 % 9 %

-2 10 % 8 % 8 % 10 %

-1 15 % 14 % 13 % 13 %

0 14 % 15 % 16 % 15 %

1 23 % 26 % 28 % 26 %

2 13 % 16 % 18 % 17 %

Svært stor tillit +3 4 % 4 % 5 % 4 %

Vet ikke / Har ingen mening 3 % 7 % 7 % 6 %

Gjennomsnitt 0-100 46,1 52,2 55,6 52,3

Standardavvik 29,8 27,6 26,3 27,7

Øvre verdi konfidensintervall (usikkerhetsmargin) 47,1 52,8 56,1 52,8
Nedre verdi konfidensintervall (usikkerhetsmargin) 45,1 51,6 55,1 51,8
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I datamaterialet kan svarene brytes ned på ulike segmenter (Difi, 2019): 

• Menn har mindre tillit (43,5) enn kvinner (48,8), mens befolkningen over 67 år 

har størst tillit (53,3).  

• Personer med høyere utdannelse har høy tillit (50,4), mens folk med 

yrkesskole har lav tillit (39,4).  

• Tilliten øker med inntekt og at man bor i en storby, mens den er lav i Nord-

Norge og blant arbeidsledige og folk på trygd. 

Men det er en annen variabel som korrelerer sterkere enn de demografiske, og det 

går på holdninger. Den sterkeste korrelasjonen finnes i et tilleggsspørsmål om man 

«generelt kan stole på mennesker» eller «ikke være forsiktig nok». Blant de som 

synes man kan stole på folk – de tillitsfulle – var gjennomsnittlig tillit til 

stortingspolitikerne på 50,4, mens de som ikke kunne være forsiktige nok, ga 29,3 i 

snitt på tillit. Generell tillitsfullhet har altså sterkt sammenfall med tillit til politikere. 

 

Mulige skjevheter er vanskelig å oppdage og korrigere 
At holdninger betyr så mye, går til kjernen ved en lav svarprosent. Skjevheter på 

kjønn, alder og geografi kan korrigeres med veiing, siden vi kjenner de reelle 

størrelsene i befolkningen og kan korrigere for et skjevt utvalg med kontrollvariabler. 

Når det gjelder spredningen av tillit eller mistillit i befolkningen, så har man ikke noe 

fasit å korrigere mot. Da risikerer man at lav svarprosent i realiteten betyr et skjevt 

utvalg respondenter og at tilliten til stortingspolitikerne kan være både høyere og 

lavere enn i undersøkelsen. Dette er spesielt aktuelt i et år hvor både deltakelsen i 

undersøkelsen og tilliten synker. 

I tabellen fremkommer også hvilken partipreferanse respondentene har oppgitt. Den 

viser at folk som oppgir at de ikke stemte ved forrige valg er underrepresentert. Det 

kan skyldes at de de ikke husker riktig eller snakker usant når de sier de har stemt, 

eller at gruppen av hjemmesittere er vanskelig tilgjengelige for webpanelet. Av de 

som oppgir partipreferanse, er Senterpartiet og Fremskrittspartiet underrepresentert, 

mens Rødt, SV, MDG og Venstre er overrepresentert.  

Bakgrunnstall fra undersøkelsen viser at respondentene som generelt stoler på 

andre mennesker, også gir høyere skår til alle tjenestene. Eksempelvis får Barne-, 

ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og NAV henholdsvis 15 prosentpoeng og 12 
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prosentpoeng høyere skår hos innbyggere som har høy tillit til andre. Analysen har 

derimot ikke undersøkt om de tillitsfulle er over/underrepresentert i utvalget. 

Men selv om respondentene skulle være statistisk tilfeldig utvalgt uten skjevheter, er 

det fortsatt usikkert om resultatene er til å stole på på grunn av statistiske 

tilfeldigheter. Oppsummert svarer respondentene i 2019 at de gir en skår på 68,7 for 

hvor fornøyd de er med statens tjenester, mot 71,8 i 2017 og 70,9 i 2015. Endringen 

på 0,9 prosentpoeng fra 2015 til 2017 er ikke signifikant, mens det er et signifikant 

fall på 3,1 poeng fra 2017 til 2019.  

Når vi ser på erfaringer med enkelttjenester, er usikkerheten større. For å illustrere 

poenget er det 354 innbyggere med yrkesutdanning som har erfaring med Statens 

vegvesen. Deres snittskår er 59 poeng, mens usikkerhetsmarginen går med 95 

prosent sikkerhet fra 56 til 62 poeng.  

I forordet til Innbyggerundersøkelsen 2019 skriver Difi at den er en temperaturmåler 

som gir et bilde av innbyggenes vurdering av offentlige tjenester, altså en 

omdømmeundersøkelse (Digitaliseringsdirektoratet, 2019). En objektivt sett god 

tjeneste kan likevel oppleves som negativ av tjenestens brukere eller ha et 

urettferdig frynsete rykte i offentligheten som gjenspeiles i svarene fra ikke-brukere.  

Når det gjelder brukerdelen, varierer andelen i utvalget som har personlig erfaring fra 

83,9 prosent for fastlege til 5,9 prosent (419 personer) for Mattilsynet. Nytt for 2019-

undersøkelsen er at det kun fokuseres på fem tjenester: Sykehus, Skatteetaten, 

Politiet, NAV og Lånekassen (Kantar, 2019a, pp. 30-40) 22. Ved utgangen av mars 

2020 var brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2019 ennå ikke publisert. Ifølge 

Digitaliseringsdirektoratet ble den forsinket av flere grunner, blant annet at Difi ble 

lagt ned ved årsskiftet 2019/2020 og delt mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) 

og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

Tross faglige innvendinger, er Innbyggerundersøkelsen på mange måter 

forvaltningens «flaggskip-undersøkelse» med lang historikk og et relativt stort utvalg. 

 

22 Av bruttoutvalget på 40.000 personer svarte bare 2722 respondenter med brukererfaring på 
spørsmål om minst én tjeneste. Kun 187 respondenter mellom 18 og 24 år svarte på spørsmål om 
minst én tjeneste. Til sammenligning er denne befolkningsgruppen på rundt 360.000 personer. 
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Likevel ender man altså opp med små undergrupper samt et skjevt og lite antall 

respondenter. Mange ulike undersøkelser har vist fallende svarprosenter i en 

årrekke, men det foreligger mye empiri som viser at det ofte ikke er store, målbare 

forskjeller på de som svarer på, og de som ikke svarer på, undersøkelser.  

I et eksperiment fra Pew Research skilte det bare noen få prosentpoeng på 

meningene til de som svarte, og de som ikke svarte (som ble fanget opp på annen 

måte). Men det er ikke gitt hvor vendepunktet ligger før forskjellene blir avgjørende. 

«Juryen er fremdeles ute», heter det i en studie (Berinsky, 2008, pp. 4-5). I sin 

rapport om undersøkelsesdesignet erkjenner Kantar problemer med lav svarprosent, 

men peker på at utvalgets sammensetning er avgjørende. Et lite forventningsrett 

utvalg kan være bedre enn et stort og skjevt. (Kantar, 2019a, p. 24). Historisk kom 

det største fallet i svarandel ved undersøkelsen i 2017 da man byttet fra å sende ut 

spørreskjemaet med post til å bruke e-post. Til tross for en nesten 50 prosent større 

utvalgsramme, endte Kantar opp med nær 30 prosent færre i utvalget.  

 

Tvil om mistilliten er representativ 
Gjennomgåelsen viser at det som fremstår som et robust funn -  at befolkningens tillit 

til stortingspolitikerne har sunket - likevel er omfattet av en viss (ikke ubetydelig) 

usikkerhet. Den lave svarprosenten og faren for et skjevt utvalg gjør at vi ikke kan 

fastslå med sikkerhet hvor representativ mistilliten er for befolkningen sett under ett. 

Felles for omdømmeundersøkelsene, innbyggerundersøkelsene og 

brukerundersøkelsene er at de hevder å kartlegge befolkningens oppfatning av 

forvaltningen og forvaltningens tjenester. Undersøkelsene påvirker fremtidig politikk 

ved at de inngår i forvaltningens feedback og egenevaluering. Samtidig har alle 

undersøkelsene metodiske svakheter som sjelden blir vektlagt i analyser og 

presentasjoner. 

Ipsos og Kantar lager omdømmeundersøkelser selv om de ikke er bestilt av 

direktoratene, mens de store innbygger- og brukerundersøkelsene lages på initiativ 

av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og tidligere Direktoratet for 

forvaltning og IKT (Difi).  

I det følgende skal jeg se nærmere på meningsmålingene som ulike direktorater selv 

har bestilt og fått utført, og begynner med noen av de største forbrukerne av 

meningsmålinger: Bufdir (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet) har kjøpt 20 
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meningsmålinger fra 2016 til 2019, Helsedirektoratet 45 målinger, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap har kjøpt ti målinger, Lotteri- og stiftelsestilsynet 

har foretatt 22 målinger i samme periode. 

Begrunnelsen for å velge de største brukerne er todelt: For det første at antallet 

målinger gir store utslag i det totale datamaterialet, dernest en hypotese om at de 

største brukerne av meningsmålinger har en bevisst strategi bak målingene.  

 

7 MENINGSMÅLINGER: Storforbrukernes metoder 
De fire storforbrukerne av meningsmålinger står for totalt 99 av de 214 

meningsmålingene direktoratene har bestilt selv, og de utgjør følgelig en betydelig 

del av materialet i denne oppgaven. 

 

7.1 Bufdir 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fra 2017 til 2019 bestilt i alt 20 

ulike surveyundersøkelser. Som omtalt i teorikapittelets punkt 2.3 og 2.4 kan 

forvaltningen dermed bli en politisk aktør samtidig som meningsmålinger både kan 

fremme borgernes innflytelse og legitimere byråkratiets beslutninger. Evert Vedums 

spinning top-modell («snurrebass») viser til at evaluering av politikk også har 

innvirkning på fremtidig politikk (Vedung, 2017). Andre beskriver at forvaltningen har 

interesse av å ta befolkningen med på råd, både for å øke inntrykk av åpenhet og 

tilgjengelighet («input-legitimitet»), forbedre beslutningenes innhold («throughput-

legitimitet») og få større gjennomslag («output-legitimitet») (Papadopoulos & Warin, 

2007). 

Bufdir er egnet til å studere dualismen mellom å ta brukerne med på råd og fremme 

egne beslutninger, siden direktoratet ligger organisatorisk mellom Barne- og 

familiedepartementet og den underliggende Barne-, ungdoms- og familieetaten 

(Bufetat)23. Samtidig som de er omgitt av høy politisk interesse, skal Bufdir fylle en 

tredelt rolle som både rådgivende etat, kunnskapsutvikler og formidler av kunnskap 

 

23 Direktoratet og den underliggende Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ble etablert i 2004, 
da fylkeskommunenes oppgaver innen barnevern og familievern ble overført til staten. Direktoratet 
holder til i Oslo med rundt 300 medarbeidere, mens Bufetat har omlag 5000 medarbeidere i fem 
regioner. Direktoratet er faglig rådgiver for Barne- og familiedepartementet, men skal også fremskaffe 
og formidle kunnskap til allmennheten (Bufdir, 2019b). 
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til allmennheten. Meningsmålinger kan teoretisk brukes i alle disse oppgavene, også 

for å navigere i et krevende farvann mellom befolkningen generelt, klientene og 

politiske myndigheter. En gjennomgåelse av de 20 meningsmålingene Bufdir har fått 

utarbeidet, viser at de bidrar som beslutningsunderlag, og til å markedsføre etatens 

virkemidler i offentligheten, eller det noen forskere kaller å involvere konsumentene 

og klientene mer i implementeringen og defineringen av offentlige tjenester (Gillat et. 

al 2000 gjengitt i Papadopoulos & Warin, 2007). 

Direktoratene har en friere rolle enn departementene, og bare et fåtall 

direktoratansatte har månedlig kontakt med politisk ledelse. Likevel er det flere 

eksempler på at initiativet til nye kampanjer kommer fra departementet. Oppdrag 

med rådgiving og kunnskapsformidling finner vi igjen i de årlige tildelingsbrevene fra 

departementet. Der blir det også anvist hvilke saksområder som skal prioriteres. I 

tildelingsbrevene for 2017, 2018 og 2019 finnes flere eksempler på utredninger og 

målinger Barne- og familiedepartementet (BFD) ønsker å få utført: 

• I 2017 skal Bufdir skal bygge seg opp på fagområdene likestilling og ikke-

diskriminering og styrke sin legitimitet utad på disse områdene (BFD, 2017, p. 

3). Bufdir skal også formidle kunnskap om vold og overgrep og får en 

bevilgning på 3 mill. kroner for informasjonskampanjer som kan bidra til økt 

bevissthet om vold i befolkningen (BFD, 2017, pp. 6-17). 

• I 2018 får Bufdir beskjed om å involvere brukerne, samt utvikle statistikk, 

kunnskap og indikatorer (BFD, 2018, p. 3). Bufdir blir også bedt om å innføre 

månedlige brukerundersøkelser for alle barn i barneverninstitusjoner som 

Bufetat benytter (BFD, 2018, p. 10). 

• I 2019 ønskes fokus på hatefulle ytringer, og Bufdir får i oppdrag å forebygge 

og bekjempe hatefulle ytringer ved å skaffe kunnskap om utfordringene ved 

hatefulle ytringer og skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet om 

hatefulle ytringer (BFD, 2019a, p. 18). 

Som gjennomgåelsen viser, gir departementet klare føringer som går rett inn survey-

feltet. Bufdir skal ikke bare skaffe kunnskap, men også trekke inn brukerne og bygge 

opp sin eksterne legitimitet på helt definerte områder. Derfra overlates 

fremgangsmåten til Bufdir selv. Selv om initiativet i disse tilfellene kommer fra 

departementet, skjer dette ved en gjensidig påvirkning. Når direktoratene styrer 
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spørsmålsstilling, metode og formidling av meningsmålingene, gir dette en viktig 

indirekte innflytelse over politikkutformingen.  

For 2017 pekte departementet spesifikt på utfordringen med vold i befolkningen og 

bevilget tre millioner til en informasjonskampanje. I materialet ser vi at dette ble fulgt 

opp med en meningsmåling utført av Sentio Research Norge vedrørende kunnskap 

om, og holdninger til, vold i den norske befolkningen (Bufdir & Sentio, 2017b) 24. 

Konklusjonen i undersøkelsen underbygger behovet for den informasjonskampanjen 

som departementet etterspurte. Surveyen viser at bevisstheten er lav om at psykisk, 

digital, sosial og økonomisk vold kan karakteriseres som vold, og 74 prosent av 

respondentene har ikke hørt om «plikten innbyggere har til å forsøke å avverge 

vold» (Bufdir & Sentio, 2017b, p. 7).  

Undersøkelsen har enkelte metodiske svakheter. Den har ingen metode eller 

analyse for mulig selektiv ikke-respons – for eksempel ved at folk som selv har utført 

vold eller blitt utsatt for vold kan ha større eller mindre tilbøyelighet til å delta. Et 

sentralt krav ved surveyer er heller ikke berørt; nemlig om undersøkelsen er bestilt 

av noen som kan ha interesse av et bestemt utfall (Bethlehem, 2018, p. 262).  

Det kan reises spørsmål ved om det er foretatt en korrekt operasjonalisering av 

spørsmålet når så mange som tre av fire respondenter svarer at de ikke vet at de har 

en plikt til å avverge vold. Denne mistanken støttes av spørsmålsteksten der man 

har valgt å bruke et faguttrykk: «Har du hørt om eller kjenner du til avvergeplikten?». 

Bare 7 % svarte ja, 19 % var usikker, mens altså 74 prosent ikke har hørt om den.  

Begrepet avvergeplikten er en akademisk formulering. Et slikt valg strider mot råd i 

lærebøker om surveyspørsmål der man anbefales å unngå sjargong og tekniske 

termer (Fink, 2003, p. 29) og heller holde fast ved et enkelt, muntlig språk (Converse 

& Presser, 1986, p. 10). 

Hadde man forklart uttrykket, ville man forsikret seg om at respondentene forsto hva 

det betyr før de svarte – gitt at man ønsket en slik forsikring. Hvis man også hadde 

 

24 Undersøkelsen er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg på 2010 personer av befolkningen 
over 15 år, hentet fra Norstats webpanel. Svarprosent ble ikke opplyst, men det opplyses at 
feilmarginen er +/- 2,2 prosent ved 50/50-fordeling av svar. Materialet er vektet etter kjønn, alder og 
region. 
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spurt om respondentene ville forsøkt å gripe inn mot vold, eller følte en plikt til å 

forsøke å stanse vold hvis man ble vitne til det, ville man krysspeilet svaret med 

antatt adferd. Dette er et godt eksempel på bruk av sjekklisten for 

surveyundersøkelser beskrevet i punkt 2.5 (Tourangeau et al., 2011) der det 

anbefales å teste spørsmål på forhånd og sjekke spørsmålsstillingen. Uansett er det 

verdt å merke seg at undersøkelsen kom etter påtrykk fra departementet, og at 

penger til kampanjen allerede var bevilget da resultatene kom. Tross faglige 

innvendinger, legitimerte meningsmålingen behovet for å arbeide med holdninger til 

vold i befolkningen. 

I 2017 skulle Bufdir fokusere på diskriminering og likestilling. Da ble det bestilt en 

surveyundersøkelse om bruk av kollektivtransport blant personer med nedsatt 

funksjonsevne. Undersøkelsen viser at kollektivtransporten ikke er godt nok tilpasset 

personer med nedsatt funksjonsevne og at dette fører til økt isolasjon, problemer 

med å komme seg rundt og en følelse av å være til belastning (Bufdir & Sentio, 

2017a, p. 4). Undersøkelsen er gjennomført med et representativt utvalg av 

befolkningen på 3000 personer fra Norstats webpanel. For å få et tilstrekkelig antall 

respondenter med ulike funksjonsnedsettelser, hentet man disse fra medlemmer av 

ulike interesseorganisasjoner, utvalgt i samråd mellom Sentio og Bufdir (Bufdir & 

Sentio, 2017a, p. 5). 

Sentio brukte ulike tilnærmingsmåter til ulike funksjonshemninger: Noen 

organisasjoner fikk mail, andre ble rekruttert via medlemssiden på Facebook eller via 

lokalforeninger eller telefon. Denne rekrutteringsmetoden har potensielle svakheter 

ved at utvalgsrammen ikke er identisk med populasjonen og at det kan være en viss 

fare for selvrekruttering til utvalget ved en overrepresentasjon av de mest aktive og 

bevisste medlemmene. Den er også i strid med punktet fra sjekklisten om at alle i 

populasjonen skal ha lik sjanse til å bli valgt ut (Tourangeau et al., 2011, p. 272).  
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Fordelen med utvalgsrammen er at den sikret et tilstrekkelig antall med ulike 

funksjonshemninger. Ulempen er at man ikke vet om utvalget er representativt for 

populasjonen. Eksempelvis svarte bare 15 personer fra Cerebral Parese-foreningen, 

mens det fødes rundt 120 barn med cerebral parese i et vanlig årskull 25. Når det i 

tillegg er store variasjoner i tilleggsvansker for mennesker med denne diagnosen, er 

det lett å se at utvalgsrammen og utvalget neppe er representativt for populasjonen 

(CP-registeret, 2018).  

 

Kan ikke generaliseres 

Dette var også konklusjonen da tre forskere ved Institutt for samfunnsforskning 

brukte en tilsvarende metode i en undersøkelse av hatytringer mot 

minoritetsgrupper. I metoderapporten skriver de at undersøkelser av medlemmer av 

organisasjoner ikke kan generaliseres til befolkningsgrupper som helhet (Fladmo, 

Nadim, & Birkvad, 2019, p. 18). Innvendingen er vanskelig å vurdere siden vi ikke 

kjenner universet av de ulike funksjonsnedsettelsene. I rapporten vises det også til at 

det er liten mulighet til å vekte eller foreta kvoteringer fordi man ikke kjenner den 

reelle populasjonen med tanke på demografi (Bufdir & Sentio, 2017a, p. 9). 

Problemet er at man da heller ikke vet om svarene på undersøkelsen om problemer 

 

25 CP forekommer hos omtrent to per 1000 levendefødte barn. Årlig fødes det i Norge rundt 60 000 
barn, noe som innebærer at omtrent 120 barn vil få diagnosen CP hvert år. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. 
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med kollektivtransport kan generaliseres, jfr. sjekkpunkt om alle i populasjonen har 

hatt lik sjanse til å bli valgt ut (nei), og om man har justert for selektiv selvseleksjon 

(nei) (Bethlehem, 2018, p. 262).  

En lignende problemstilling finnes i en brukerundersøkelse ved familievernkontorene 

Sentio gjorde for Bufdir samme år. Da ble 5190 voksne og 343 barn rekruttert til 

undersøkelsen ved at man fikk skjemaet utlevert av en terapeut etter en 

konsultasjon. De kunne levere svaret anonymt i en svarboks. Siden Sentio ikke 

kjenner antallet i utvalgsrammen (hvor mange som var på konsultasjon), vet man 

heller ikke noe om svarprosent eller selektive skjevheter. Likevel hevder man i 

rapporten å ha et meget solid datagrunnlag for å kunne si noe om 

brukeropplevelsene ved familievernkontoret (Bufdir & Sentio, 2018, p. 3). 

Rapportens konklusjon er høy tilfredshet med familievernkontorene. 93 prosent 

svarer de vil anbefale andre å benytte tjenester ved familievernkontoret. Kun en 

prosent sier at de ikke vil det (Bufdir & Sentio, 2018, p. 5). 

Fellesnevneren for undersøkelsen om kollektivtransport og undersøkelsen om 

familievernkontorene er at konklusjonene støtter opp under oppdragsgivers 

oppgaver og områdene som Barne- og familiedepartementet vektla i tildelingsbrevet 

for samme år og at de dessuten har metodiske svakheter som ikke kommuniseres. 

For øvrig gjenfinner man de samme temaene i hovedmålene og politiske 

prioriteringer under departementets kapitler i statsbudsjettet: Trygge rammer for 

familiene, anti-diskriminering, oppvekstsvilkår for barn og unge, og vold (BFD, 2016, 

p. 11).  

 

Målinger støtter politiske prioriteringer 
Et hovedinntrykk er at de kommuniserte konklusjonene i meningsmålingene spiller 

på lag med ønsket om prioriterte tiltak og derfor gir støtte til vedtatte politiske 

satsinger. Eksempelvis er befolkningsundersøkelsen om vold nært knyttet til en 

allerede vedtatt og forpliktende opptrappingsplan for tiltak som skal forebygge og 

redusere vold i nære relasjoner (BFD, 2017, p. 5). 

I tildelingsbrevet for 2018 får Bufdir i oppdrag å utvikle statistikk og indikatorer. Dette 

året bestilte Bufdir 12 meningsmålinger.  
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I 2019 var ønsket om en oppfølging av regjeringens handlingsplan om seksuell 

orientering sentralt i tildelingsbrevet. Resultatkravet var økt kunnskaper om 

LHBTIQ26-personers utfordringer med hatefulle ytringer (BFD, 2019a, p. 16).  

Oppdraget gikk til Institutt for samfunnsforskning (ISF) som gjennomførte en 

undersøkelse i befolkningen. Resultatene ble sammenlignet med tall fra et utvalg av 

LHBT-personer og medlemmer av andre minoritetsgrupper (Fladmo et al., 2019, p. 

75).  Igjen blir utvalgsmetoden sentral for resultatet fordi det - naturlig nok - ikke 

finnes et offentlig register over menneskers seksuelle preferanser. Fra Galluppanelet 

til Kantar valgte man en utvalgsramme på 8000 personer, som ble screenet for å 

identifisere ikke-heterofile respondenter. Gjennom fem screeninger 

(spørsmålsrunder) satt man igjen med 536 LHBT-personer og en gruppe personer 

med relativ høy motivasjon for å svare på spørreundersøkelser (Fladmo et al., 2019, 

p. 21). For å rekruttere respondenter fra andre minoritetsgrupper (religiøse, personer 

med nedsatt funksjonsevne), valgte man å gå via organisasjoner som videresendte 

lenken til undersøkelsen til sine medlemmer. Forskerne konkluderer med at man 

dermed ikke kan vite hvor skjeve eller representative utvalgene er for 

befolkningsgruppene som helhet (Fladmo et al., 2019, p. 27).  

Respondentene i undersøkelsen svarer at LHBT-personer i langt større grad enn 

andre er utsatt for nedsettende kommentarer, hatefulle ytringer og konkrete trusler. 

Dessuten er personer som har flere enn ett minoritetskjennetegn langt mer utsatt for 

hatytringer enn personer som bare har ett minoritetskjennetegn. 

Dermed var problemet dokumentert og Institutt for samfunnsforskning fikk 

umiddelbart oppdraget med videre studier. I et tillegg til tildelingsbrevet ble Bufdir 

bedt av departementet om å evaluere strategien mot hatefulle ytringer, og å bestille 

en ny analyse om hatefulle ytringer i arbeidslivet (BFD, 2019b, p. 4). Denne 

prosessen og arbeidsformen illustrerer snurrebass-teorien som ble beskrevet i 

innledningskapitlet: Meningsmålinger inngår som input til evaluering og ny politikk 

(Vedung, 2017). 

 

 

26 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og queer (skeiv). 
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Vektlegger ikke-signifikante resultater 
I noen tilfeller overspilles ikke-signifikante resultater. Et slikt eksempel er 

meningsmålingen Sentio gjorde for Bufdir i februar 2018 for å kartlegge seksuell 

trakassering i arbeidslivet (Bufdir & Sentio, 2018). Hovedfunnet er at fire prosent av 

kvinner og menn har vært utsatt for seksuell trakassering på sin arbeidsplass i løpet 

av de to siste årene. Sentio-undersøkelsen ble lagt frem på en likestillingskonferanse 

som Bufdir arrangerte med Barne- og likestillingsdepartementet senere samme år. 

Bufdirs direktør Mari Trommald skrev også en debattartikkel i Dagbladet hvor hun 

viste til at «7 av 10 som har sagt fra om seksuell trakassering opplever at det ikke 

skjer noe selv om de sier fra ..» (Trommald, 2018). 

Teorien om medialiseringsspiralen beskriver hvordan offentlige institusjoner får plass 

i mediene gjennom blant annet spissing, forenkling og konkretisering (Todal 

Jenssen, 2016, p. 10). I dette tilfellet kan det være interessant å se belegget for 

Bufdir-direktørens påstand om at 70 prosent av dem som sier fra om seksuell 

trakassering ikke opplever at det skjer noe. 

Undersøkelsen ble gjort i et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter fra 

Norstats webpanel. Av dem som oppga å ha vært utsatt for seksuell trakassering, 

oppga 62 prosent at de hadde sagt fra. Men la oss gå fra prosenter til reelle 

tallstørrelser. Av utvalget på 1000 respondenter svarte 42 respondenter at de var 

blitt utsatt for seksuell trakassering. Hvis man aksepterer at deres svar kan 

generaliseres til alle som er utsatt for seksuell trakassering, oppstår det uansett store 

feilmarginer. De som har sagt fra, utgjør i alt 26 respondenter i undersøkelsen. 

Vanlig feilmargin27 tilsier at mellom 47 og 77 prosent av de som er utsatt for seksuell 

trakassering, sier fra. Vel å merke hvis utvalget opprinnelig var et statistisk 

sannsynlighetsutvalg. Undersøkelsen sier med andre ord svært lite om hvor stor 

andel av personene som blir seksuelt trakassert i arbeidslivet som sier fra i 

virkeligheten. Blant de som sa fra, oppga syv av ti at varslingen ikke fikk noen 

 

27 Egen utregning med 95 prosent signifikans, forutsatt at utvalget er et statistisk 
sannsynlighetsutvalg. Hvis utvalget derimot er skjevt, får små tall store utslag. I undersøkelsen svarer 
26 personer av 42 som sier at de er blitt seksuelt trakassert, at de har sagt ifra. Hvis antallet i stedet 
hadde vært 21 eller 31, ville konfidensintervallet variert fra 42 prosent til 82 prosent. Vel å merke med 
95 prosent sannsynlighet. Det er i tillegg 1/20 sjanse for at de virkelige tallene ligger utenfor 
konfidensintervallet. 
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konsekvenser for den som trakasserte, ifølge presentasjonen til Bufdir og Sentio. På 

dette nivået er vi nede på ikke flere enn 18 respondenter som grunnlag for 

påstanden i debattartikkelen til Bufdir-direktøren. 

Gjennomgåelsen av meningsmålingene som er bestilt fra Bufdir viser at de i mange 

tilfeller er brukt for å kartlegge fenomener som er høyt på den politiske 

prioriteringslisten, og at undersøkelsene deretter legitimerer politiske satsinger. 

Mange av meningsmålingene inngår i det kontinuerlige livsløpet som preger 

samspillet mellom innbyggere, forvaltning og politikere. Målingene blir en bestilt 

feedback fra innbyggerne som inngår i forarbeidet til beslutninger, implementering og 

evaluering av politikk (Vedung, 2017) (Papadopoulos & Warin, 2007).  

I Bufdirs tilfelle inngår målingene i en bevisstgjøring om områder som direktoratet er 

opptatt av. Undersøkelsene om vold og hatefulle ytringer viser for eksempel at 

mange av respondentene har et likegyldig og avslappet syn på forhold som er 

lovbrudd i juridisk forstand. Når store grupper ikke oppfatter et klaps på kinnet som 

vold, eller hvis de bagatelliserer at noen ydmyker eller utsetter andre for press 

(Bufdir & Sentio, 2017b, p. 4), så er dette argumenter som legitimerer Bufdirs 

holdningskampanjer og øvrige virksomhet. 

7.2 Helsedirektoratet 
 

Helsedirektoratet er den etaten som hyppigst bestiller meningsmålinger. Direktoratet 

har som oppgave å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og å gi råd til 

myndigheter og befolkningen. Et mye brukt virkemiddel er holdningskampanjer. 

For Helsedirektoratet er det én hovedoppgave som går igjen i tildelingsbrevene; å 

sikre god forankring av folkehelsearbeidet og å bruke kunnskap til å gi befolkningen 

sunnere levevaner.  

Effekten av holdningskampanjer er omfattende drøftet i forskningslitteraturen 

(Gjernes, 2004). Ikke alle er overbevist om nytten av slike kampanjer. Dommen fra 

tidligere direktør i Statens Informasjonstjeneste er knusende: «Når politikere ikke tør 

sette i gang de tiltak som kan løse et problem, lager de en holdningskampanje. Den 

har ingen virkning, men er glimrende for å kaste blår i øynene på velgere og vitne 

om initiativ og handlekraft. I dette får politikerne stor støtte av informasjonsfolk og 

reklamebyråer, som får vist at de er verd lønnen sin og kanskje til og med kan vinne 
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en pris for beste samfunnsinformasjon» (Simonsen, 2005). Som beskrevet i 

innledningskapittelet, er det relativt nytt at forvaltningen åpner for brukermedvirkning, 

noe som enkelte forskere tolker som en form for nyweberianisme, et tiltak for bedre 

effekt- og resultatstyring og mer brukervennlig ledelse (Christensen et al., p. 221). 

Diskusjonen om holdningskampanjer er et relevant bakteppe for Helsedirektoratets 

bruk av meningsmålinger. I den aktuelle perioden har Helsedirektoratet brukt et vidt 

spekter av metoder for å kartlegge folkehelsen. Ofte gjennomført som en 

nullpunktstudie, deretter en målrettet kampanje, etterfulgt av en ny måling for å teste 

effekten av kampanjen.  

Typisk for Helsedirektoratet er omfattende meningsmålinger gjennomført for å 

kartlegge befolkningens kjennskap til ulike helsetilbud, gjennomført av eksterne 

institutter, men også av fagorganer som Folkehelseinstituttet. Designet varierer fra 

små grupper til større landsomfattende studier om eksempelvis pakkeforløp for kreft, 

der svar fra et representativt utvalg av befolkningen ble sammenlignet med svar fra 

kreftpasienter28. De to refererte undersøkelsene viser spennet i metode, men de 

vanligste undersøkelsene handler om befolkningens tillit til kostrådene fra  

 

 

 

28 Svarene ble analysert med regresjonsanalyse og faktoranalyse og sammenlignet med en 
nullpunktanalyse foretatt året i forveien (Iversen & Bjertnæs, 2016). 
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Helsedirektoratet – altså en kontroll av effekten av en vedvarende 

holdningskampanje. 

Seks år på rad undersøkte Opinion kunnskapen om kostrådene. I rapporten er det 

ingen opplysninger om antall respondenter eller populasjon, utover at det angivelig 

dreier seg om en landsrepresentativ undersøkelse for det norske folk. Endringene er 

likevel så små at de aller fleste er innenfor feilmarginen med et normalt utvalg. 

Helsedirektoratets presentasjon sier ikke noe om utvalg eller representativitet 

(Helsedirektoratet, 2016). I datamaterialet finnes flere tilfeller der 

surveyundersøkelser brukes før og etter tiltak, for å si noe om effekten av tiltakene. 

En gjennomgående svakhet er at undersøkelsene i beste fall bare kan vise at 

variablene har endret verdier, og mindre om årsaken til det som i prinsippet kan 

være en spuriøs eller tilfeldig sammenheng. Mangel på en kontrollgruppe som det 

Figur 20Figur 20 Som regel ikke signifikante endringer i befolkningens tillit til kostrådene. Merk at de to første 
søylene i hver klynge er fra samme år, mens de øvrige er med ett års mellomrom. Kilde: Helsedirektoratet 
(Helsedirektoratet, 2016). 
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kan dokumenteres ikke har vært påvirket av tiltaket, gjør at det ikke er snakk om et 

eksperiment i vitenskapelig forstand (Hellevik, 2016, pp. 89-94).  

Hjerneslag har vært en hyppig dødsårsak i Norge. I 2009 førte denne diagnosen til 

2522 dødsfall i Norge. Siden den gang har antallet tilfeller falt jevnt, med det 

sterkeste relative fallet fra 2012 til 2013, trolig på grunn av endrede levevaner, bedre 

behandling og færre røykere (Folkehelseinstituttet, 2019). 

 

Figur 21 Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at antallet dødsfall på grunn av hjerneslag har falt vedvarende de ti 
siste årene. 

I 2016 gjennomførte Helsedirektoratet en stor opplysningskampanje om hjerneslag 

kalt «Prate. Smile. Løfte». Samtidig fikk direktoratet gjennomført meningsmålinger 

for å undersøke endringer i publikums kjennskap til symptomene på hjerneslag 

(Opinion, 2017a). 

Selve informasjonsfilmen ble utarbeidet av reklamebyrået TRY, og analysebyrået 

Moods Qualitative gjennomførte en pretest der ni fokusgrupper fikk se storyboards til 

en reklamefilm. Blant funnene var at overraskende mange hadde svært lav 

kjennskap til hjerneslag. Med disse erfaringene ble filmen «Slagtesten» kjørt ut på 

TV (Research, 2016). Før og etter kampanjen gjennomførte Opinion to 

meningsmålinger for å undersøke effekten – en såkalt 0-punktsmåling og en ny 

undersøkelse om kjennskap til symptomer på hjerneslag. I juni 2016 kjente 68 
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prosent av befolkningen til symptomer på hjerneslag, mens tallet var økt til 79 

prosent i januar 2017. Endringen er statistisk signifikant29. Parallelt ble det 

gjennomført to telefonundersøkelser blant befolkningen over 50 år som viste en 

enda større fremgang; fra 56 til 79 prosent i kjennskap til symptomer. Også den 

endringen er statistisk signifikant30. 

De to undersøkelsene viser endring i befolkningens kunnskap, men dette kan 

skyldes andre årsaker enn informasjonskampanjen. Derfor spurte man også om 

respondentene hadde sett filmen. 71 prosent oppgir at de husker å ha sett en 

kampanje om symptomer på hjerneslag. 

Problemet er at selv om noe har skjedd (endringer i kunnskap om symptomer) etter 

noe annet (opplysningskampanje), så er det ikke noe bevis for at det ene forklarer 

det andre. En teori om årsakssammenheng kan underbygges ved å kontrollere for 

andre variabler. Det er altså ikke nok med en statistisk sammenheng og en 

tidsrekkefølge (Hellevik, 2016, pp. 418-421). Metodisk er problemet med en slik 

statistisk analyse at den ikke kan kontrollere for andre årsaker vi ikke er kjent med.  

I dette eksempelet foretar man en survey før og etter en antatt årsaksvariabel, men 

uten en kontrollgruppe som ikke er utsatt for påvirkningen (Hellevik, 2016, pp. 94-

95). Undersøkelsen har ingen multivariat analyse av hvilken effekt det å huske å ha 

sett kampanjen har på respondentenes kjennskap til symptomene, et såkalt 

kvasieksperimentelt design (Bryman, 2016, p. 50). Og, som Ottar Hellevik skriver i 

sin metodebok: «Ved en intervjuundersøkelse er vi avhengige av at respondentene 

gir riktige opplysninger når det gjelder om de så fjernsynsprogrammet, leste 

annonsen, eller hva det kan være vi ønsker å måle effekten av» (Hellevik, 2016, p. 

95). 

Året etter var temaet en kampanje mot snus og tobakk, der virkemidlene var 

reklamefilmer og en egen mobil-app kalt «Slutta» for å hjelpe brukerne til å kutte ut 

snus. Igjen ble kampanjen forsøkt undersøkt med en pretest og en posttest, denne 

gang utført av Respons Analyse. Målgruppen var befolkningen mellom 16 og 60 år. 

 

29 Med antall respondenter (N=1002) i to ulike utvalg er endring på mer enn 3,2 prosentpoeng 
signifikant. Kilde: Zigne. 
30 N = 200. Med ulike utvalg er konfidensintervallet +/- 7,5 og endringen signifikant. Kilde: Zigne. 
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Pretest hadde 1029 respondenter trukket fra det internettbaserte Responspanelet 

(Analyse, 2017b), mens posttesten nøyde seg med 504 respondenter. Verdt å merke 

seg er at pretesten ble vektet på kjønn, alder og geografi, mens posttesten var 

uvektet (Analyse, 2017a). 

Begge rapportene har et vedlegg med standard signifikanstabeller, men uten at 

ulikheten i utvalgsstørrelse og analysemetode blir kommentert. Mens pretesten har 

lik fordeling mellom kvinner og menn i utvalget, er det kraftig overvekt menn (70 

prosent) i posttesten. For oppdragsgiver er det umulig å vurdere påstanden i 

rapporten om at de som kan huske å ha sett en av reklamefilmene i signifikant større 

grad har prøvd å slutte å snuse (Analyse, 2017a, p. 9). 

En gjennomgåelse av undersøkelsene viser at Helsedirektoratet ved flere 

anledninger gjengir resultater over mange år uten å kommentere signifikans. I en 

rapport fra 2018 skriver Helsedirektoratet at det er et høyt fokus på sunnhet i 

befolkningen når man velger matvarer, faktisk høyere enn noensinne 

(Helsedirektoratet, 2017). Grunnlaget er 2001 respondenter i 2017, som siste år i en 

rekke på syv år med målinger av samme tema. Andelen som i stor grad er opptatt av 

å velge sunne matvarer varierte i perioden mellom 37 og 44 prosent. 

Ser vi på alle årene fra 2011 til 2019, har andelen som «i stor grad» er opptatt av å 

velge sunne matvarer variert fra 36 til 44 prosent av befolkningen. For at endring fra 

ett år til et annet med 95 prosent sannsynlighet skal være signifikant, må endringene 

være over 3,6 prosentpoeng31. De ti siste årene er det bare to år hvor det med 95 

prosent sannsynlighet har vært signifikante endringer. I 2019-undersøkelsen var det 

bare 36 prosent som i stor grad var opptatt av å velge sunne matvarer, denne gang 

feilaktig presentert som «signifikant færre» (Helsedirektoratet, 2019). 

 

31 Basert på 2000 respondenter og 40 prosent som svarer «i stor grad». Kilde: Zigne. 
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Figur 22 De fleste årene er endringene i holdning til å velge sunne matvarer ikke signifikant. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

 

Selv om Helsedirektoratet er sentralforvaltningens hyppigste bruker av 

meningsmålinger, er det i motsetning til mange av de andre direktoratene ikke så 

opptatt av offentliggjøring av resultatene. Tvert imot bruker Helsedirektoratet 

undersøkelsene til å skaffe seg faktagrunnlag for tiltak og til å evaluere 

holdningskampanjer. Sånn sett er direktoratet et eksempel på det enkelte forskere 

ser som et virkemiddel for bedre effekt- og resultatstyring (Christensen et al., p. 221). 

Den typiske meningsmålingen som Helsedirektoratet har fått gjennomført, kartlegger 

grupper eller hele befolkningens helsevalg. Eksempler på dette er målinger som 

viser at over 80 prosent av barn liker fiskepinner, 80 prosent av befolkningen mener 

at foreldre må sette tydelige grenser for barna sine når det gjelder alkohol, mens 

under halvparten av unge som har sex bruker kondom.  
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Innsikten fra disse undersøkelsene brukes i analyser av direktoratets 

primæroppgaver som er å følge med på folkehelsen og gi råd til myndigheter og 

befolkningen. I tillegg til kvantitative meningsmålinger bruker direktoratet metoder 

som fokusgrupper og kvalitative dybdeintervjuer med færre respondenter.  

Et illustrerende eksempel er undersøkelsen «Bare du», gjennomført av Opinion, for 

å kartlegge dagens levevaner, samt ønsker og holdninger til endringer. Basert på 

2500 intervjuer med respondenter fra webpanel tegnes et bilde av hvilke 

helseendringer befolkningen ønsker, og hvordan de tror de skal få det til 

(Helsedirektoratet & Opinion, 2018). 

 

Figur 23 En stor del av befolkningen oppgir behov for hjelp fra helsevesenet for å endre sine levevaner. 
(Helsedirektoratet & Opinion, 2018). 

 

Mange av undersøkelsene berører temaer som også er aktuelle partipolitisk, slik 

som sukkeravgift, pris på alkohol og helsemerking av snus og tobakk. Fra 17. januar 

2018 var Åse Michaelsen (Frp) statsråd for eldre- og folkehelse, hun ble avløst av 

partifellen Sylvi Listhaug 3. mai 2019. De to statsrådene var innvalgt fra et parti som i 

prinsipprogrammet sier at partiet vil liberalisere alkohollovgivningen, oppheve 

monopolet for omsetning og redusere avgiften på alkohol og tobakk 

(Fremskrittspartiet, 2017, pp. 38-39). 
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Dette ble et godt eksempel på en statsråd og en underliggende etat med ulike 

målsetninger. Innledningskapitlet refererte til hvordan offentlige institusjoner bruker 

noen av de samme virkemidlene som interessegrupper for å influere offentlig politikk, 

og at det kan skje både åpent og i kulissene, avhengig av strategi og taktikk. 

Forvaltningen kan utøve reell innflytelse og opptre som en politisk aktør ved å bruke 

utredningskapasitet og legge premisser (Christensen et al., 2019, p. 14). 

I dette tilfellet ønsket statsråden billigere tobakk og alkohol, mens meningsmålingen 

Opinion utførte for Helsedirektoratet implisitt anbefalte det stikk motsatte: Mange 

som ønsker å slutte med røyk og snus gjør det for å spare penger, mens andre ville 

drikke mindre alkohol hvis det ble dyrere og vanskeligere tilgjengelig. Totalt sett er 

penger en av motivasjonsfaktorene som flest (21,1 prosent) oppgir som en viktig 

grunn til å etablere sunnere helsevaner (Helsedirektoratet & Opinion, 2018, p. 44).  

Så kan det innvendes at Helsedirektoratet hadde politisk ryggdekning i resten av 

regjeringsflertallet, for det var bare små forslag til liberalisering av alkohol- og 

tobakkpolitikken i den politiske plattformen for Høyre/Frp-regjeringen som etter hvert 

ble utvidet med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti (H. F. Regjeringen, 

2013). Like fullt illustrerer dette hvordan rommet mellom en politisk valgt statsråd 

med votum fra velgerne og et faglig sterkt direktorat med støtte fra opinionen, samt 

et flertall i Stortinget for å la hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligge fast, kan 

utnyttes med en meningsmåling (H. F. Regjeringen, 2013, p. 45). 

I Bethlehems sjekkliste for surveyundersøkelser som ble gjengitt i 

innledningskapitlet, inngår det å undersøke om bestiller av undersøkelsen har 

interesse av utfallet (Bethlehem, 2018). I dette tilfellet viser surveyen hvordan det 

ikke bare ligger politisk innflytelse i å levere svar, men også i å stille spørsmål og å 

fremlegge kunnskap politikerne aktivt eller passivt må forhold seg til (Waldahl, 2011, 

p. 11). 

7.3 Direktoratet for sikkerhet og beredskap 
 

En gyllen regel for meningsmålinger er å utforme spørsmålene uten sjargong og 

tekniske termer med mindre man har god grunn til å tro at alle respondentene er 

fortrolig med begrepene (Fink, p. 29). En rekke undersøkelser viser at kunnskapen 

om fremmedord er mindre enn mange akademikere tror (Hellevik, p. 144), og en 
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sentral forsker går så langt som å anbefale at spørsmålene stilles i en muntlig stil 

(Converse & Presser, p. 11). Dette fremgår også av sjekklisten for 

surveyundersøkelser hvor ett av punktene anbefaler å undersøke hvordan spørsmål 

er utarbeidet, testet og stilt (Tourangeau et al., 2011). 

Budskapet er at det er en forutsetning for gode meningsmålinger at respondentene 

både kan noe og har en oppfatning av det som undersøkes, og at spørsmålene er 

utformet slik at respondentene forstår hva de blir spurt om og lett kan gi uttrykk for 

sin mening. Denne anbefalingen er relevant i en vurdering av resultatene i en 

meningsmåling om befolkningens risikopersepsjon, utført av Epinion Norway AS for 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) fra 2016.  

I undersøkelsen svarer 36 prosent32 at norske myndigheter i liten grad har lært «å ha 

klargjort ansvarsforholdet mellom ulike samfunnsaktører», mens omtrent like mange 

betviler at myndighetene har lært «å se risikotankegang som et viktig aspekt av 

samfunnsplanleggingen» Epinion (2016). 

Hva det betyr «å se risikotankegang som et viktig aspekt av 

samfunnsplanleggingen» eller hvordan man kan ha en felles forståelse av hva det vil 

si «å klargjøre ansvarsforholdet mellom ulike samfunnsaktører» er ikke umiddelbart 

lett å si.  

Likevel har denne spørsmålsstillingen passert både oppdragsgiver og 

meningsmålingsinstituttets kvalitetskontroll. Epinion er medlem av Norsk 

Markedsanalyseforening og oppgir å følge foreningens etiske regler der det fremgår 

at undersøkelser skal gjøres objektivt og i tråd med vitenskapelige prinsipper 

(Markedsanalyseforening, 2016).  

Gjennom den norske faglige foreningen (som senere har skiftet navn til Strategi- og 

analyseforeningen) har medlemmene sluttet seg til internasjonale konvensjoner, 

blant annet de etiske reglene til Det internasjonale handelskammeret (ICC) og den 

internasjonale organisasjonen for markedsundersøkelser og opinionsundersøkelser 

(Esomar). Også der heter det at markedsundersøkelser skal gjennomføres med 

profesjonell ansvarlighet og utføres på en lovlig, ærlig, sannhetssøkende og objektiv 

måte, i tråd med rådende vitenskapelige prinsipper (Esomar, 2007, p. 5). 

 

32 Summen av de som svarer «ikke i det hele tatt» (1) og «lite» (2). 
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De omtalte funnene i undersøkelsen strider mot prinsippene som Fink, Converse og 

Hellevik beskriver som allment vitenskapelig aksepterte.  

 

 

 

Høy tillit har sammenheng med kjennskap 
Når Epinion skriver at befolkningen har størst tillit til brannvesenet og 

helsemyndigheter, så er det et vesentlig tilleggsmoment at bare én prosent av 

respondentene oppgir at de ikke har en oppfatning av disse kjente institusjonene, 

mens nær 20 prosent av respondentene ikke har noen oppfatning av 

fylkeskommunen og fylkesmannen. Dette gjelder spesielt respondentene som er 

under 30 år. Høy tillit har altså sammenheng med kjennskap, og det er et åpent 

spørsmål hvordan svarene skal tolkes og eventuelt hva som påvirker hva. 

Gjennomgåelsen av DSBs meningsmålinger fra 2016 til 2019 viser at flere 

undersøkelser gjennomføres fra år til år, mens andre er ad hoc og tilknyttet oppdrag 

og prioriteringer som følge av føringer fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Det viktigste målet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2016 

var å redusere sårbarhet i samfunnet, ifølge tildelingsbrevet (Justisdepartementet, 

Figur 24 Selv akademikere vil ha problemer med å formulere i enkle ord hva det vil si "å se risikotankegang som 
et viktig aspekt av samfunnsplanleggingen". 
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2016). Videre fremgår at direktoratet ikke bare skal ha oversikt over risiko og 

sårbarhet i samfunnet, men også utvikle ny kunnskap om dette området. Som ledd i 

regjeringens ønske om å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen, ble 

DSB pålagt - etter fritt valgt metode - å kartlegge hvordan brukere opplever 

virksomheten (Justisdepartementet, 2016, p. 11). Slik blir direktoratet bedt om å la 

brukerne si sin mening, og samtidig pålagt å meddele departementet resultatet og 

eventuelle tiltak, for eksempel gode systemer for brukerundersøkelser og 

brukerdialog. Dette er et relevant bakteppe når vi analyserer direktoratets bruk av 

meningsmålinger. 

 

Kritikk for dårlig styring 
Etter terroranslaget mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 fikk spørsmål om 

beredskap økt fokus fra kontrollorganer. I 2015 offentliggjorde Riksrevisjonen en 

evaluering av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet 

og beredskap der en av konklusjonene var at departementet ikke har god nok styring 

med Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).  

Riksrevisjonen konkluderte videre med at DSB hadde begrenset kunnskap om egen 

ressursbruk og stilte spørsmål ved om direktoratets arbeid bidro til ønskede 

samfunnsmessige effekter. Svakheten med styringen gjorde, ifølge Riksrevisjonen, 

at det i for liten grad hadde vært mulig å vurdere om DSB bidro til mål- og 

resultatoppnåelse innen samfunnssikkerhet og beredskap (Riksrevisjonen, 2015, pp. 

10-11). 

Kortversjonen av Riksrevisjonens kritikk var at DSB, tross kraftig budsjettvekst, ikke 

kunne dokumentere at beredskapene var blitt bedre i samfunnet. Revisjonen 

påpekte at det hadde vært store svakheter i etatsstyringen, at dette samlet sett var 

«alvorlig og bidrar til å svekke samfunnssikkerhetsarbeidet» (Riksrevisjonen, 2015, 

p. 14) 

Ved startpunktet for perioden som ble undersøkt i denne surveyen, var tilliten til DSB 

åpenbart tynnslitt. Direktoratet hadde en klar egeninteresse i å dokumentere effekten 

av arbeidet sitt overfor departementet. 

Allerede i mai 2016 offentliggjør direktoratet en omdømmeundersøkelse som også 

presenteres på nettsidene. Den hevder at syv av ti har et svært godt eller ganske 

godt helhetsinntrykk av DSB. I tillegg har åtte av ti svært stor eller nokså stor tillit til 

DSB, fremgår det av nyhetsmeldingen. 
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Undersøkelsen er gjennomført av direktoratets enhet for dokumentasjon, og utført 

som en elektronisk spørreundersøkelse i verktøyet SurveyXact. Det opplyses at 

svarprosenten er 48 prosent og at respondentene er hentet fra det direktoratet 

omtaler som en god og representativ respondentliste, hvor det var lagt ned mye 

arbeid i å finne frem personlige epost-adresser (DSB, 2016b).  

Det fremgår at utvalget er ment å være representativt for det DSB karakteriserer som 

et utvalg av sine interessenter – spesifisert som henholdsvis samarbeidspartnere, 

befolkningen, myndigheter og tilsynsobjekter. Utvalget ble delvis plukket ut av DSBs 

egne avdelinger basert på en egen vurdering av hvem som var relevante (DSB, 

2016b, p. 17) .  

 

 
Figur 25  En undersøkelse med 212 respondenter i 2012 sammenlignes med en undersøkelse med 1028 
respondenter i 2015. I 2015 har DSB selv valgt ut en del av respondentene uten at det blir kommentert. 

Oppsummert heter det i rapporten at DSB oppfattes som å være kompetent og 

ansvarlig. Eller som det hevdes (uthevelsene i fet skrift er fra dokumentet og danner 

bokstavrekkefølgen DSB) : «Drivende dyktig fagpersonell med Stor kompetanse og 

fokus på sikkerhets- og Beredskapsvurderinger til gagn for samfunnet» (DSB, 

2016b, p. 28).  

Interessant nok sammenligner DSB også resultatene fra utvalget av respondenter 

som delvis er plukket ut av dem selv, med resultatet fra en befolkningsundersøkelse 

som var gjennomført noen år tidligere. Og sammenligningen viser altså en solid 
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fremgang for DSB på alle fronter, uten at forskjellen i metode og utvalg blir nærmere 

omtalt. 

I årsberetningen for 2016 omtaler DSB denne undersøkelsen og skriver at den tyder 

på at DSB arbeider godt med sin brukerinnretning. I tillegg forteller direktoratet at det  

bruker spørreundersøkelser som en av flere teknikker for å samle brukerinnsikt og 

brukervurderinger (DSB, 2017, p. 58). 

Når resultatene fremstilles som representative og sammenlignes med 2012-

undersøkelsen, så strider det mot sjekkpunktet om at alle i populasjonen skal ha lik 

sjanse til å bli valgt ut som respondenter (Tourangeau et al., 2011) (Bethlehem, 

2018). Hadde undersøkelsene vært gjennomført på identisk måte, ville fremgangen 

vært signifikant33. Men når det ene utvalget til dels er rekruttert av DSB selv, blir 

sammenligningen feil og det er ikke mulig å si noe om fremgang eller ei. 

I den undersøkte perioden fra 2016 til 2019 gjennomfører DSB i alt ti ulike 

surveyundersøkelser, ingen av dem går spesifikt på hvordan brukerne opplever 

virksomheten. På dette punktet støtter direktoratet seg på bruker- og 

omdømmeundersøkelsene som er redegjort for tidligere. 

 

Midt mellom anonym, omstridt og godt omdømme 
I 2018 var DSB med på Kantar TNS’ syndikerte omdømmeundersøkelse og skåret 

midt på treet, omtrent midt mellom kategoriene som Kantar TNS omtalte som 

henholdsvis anonym, omstridt og med godt omdømme. 

Mange av DSBs surveyundersøkelser handler om befolkningens og kommunenes 

forståelse og kunnskap om risiko. I tillegg til årlige undersøkelser av befolkningens 

generelle risikopersepsjon, er det vanlig at DSB undersøker spesifikke områder på 

sitt fagfelt. 

Ett eksempel på dette er en surveyundersøkelse i 2016 for å kartlegge 

sikkerhetsnivået for kjemikalier og eksplosiver (DSB, 2016a). Svar fra 1002 

respondenter viste at 73 prosent var lite eller svært lite bekymret over at 

gasslekkasjer kunne føre til brann og eksplosjoner.  

 

 

 

33 Med to utvalg på henholdsvis 212 og 1028 respondenter er en fremgang fra 38 til 60 prosent i 
ansvarlighet klart signifikant, ifølge Zigne. Men ulik utvalgsmetode gjør sammenligningen umulig. 
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Totalt ble 19 ulike potensielt farlige produkter og eller hendelser listet opp. Med 

unntak av småelektriske produkter (26 prosent), var det ingen ulykker med noen 

produkter som en stor del av befolkningen var spesielt bekymret over. I alt 40 

prosent av respondentene svarte ingen av de opplistede produktene, og det selv 

etter en kontekst (rekkefølge) i spørreskjemaet som bygget opp til bekymring over at 

dette var produkter som kan forårsake skade. Dette kan være alt fra leker med løse 

deler og vannkokere som tar fyr, til produkter som mangler merking eller 

bruksanvisning. (DSB, 2016a). Selv om formuleringene i spørreskjemaet var egnet til 

å henlede respondentene til tanker om trusler mot egen sikkerhet, viste svarene en 

lav bevissthet hos mange - samt lav kunnskap i befolkningen og altså en 

informasjonsutfordring for DSB (DSB, 2016a, p. 13).  

En slik opplisting og effekt er det Bethlehem kaller rekkefølgeeffekt, altså at svarene 

på ett spørsmål blir påvirket av svaret på det forrige (Bethlehem, 2018, pp. 159-166). 

Det paradoksale er at dårlige nyheter om befolkningens kunnskap om fare er gode 

nyheter for DSBs rolle og derfor budsjetter og ressurser. Selv om undersøkelsen 

viser at DSB på dette området ikke hadde lyktes med sin primæroppgave om å 

opplyse befolkningen, stilte man seg bak undersøkelsen og skrev at den ga godt 

grunnlag for å trekke generaliserte slutninger om befolkningen. 

Figur 26 Befolkningsundersøkelse om farlige produkter 2016. Spørsmålene ble stilt i rekkefølge slik at 
respondentene allerede var innstilt på å snakke om fare.  
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Aktiv pådriver for befolkningens oppfattelse av farer 
For direktoratet innebar de til dels nedslående resultatene at de fikk flere oppgaver. I 

tildelingsbrevet året etter undersøkelsen blir DSB pålagt å være en pådriver for å 

øke befolkningens bevissthet om farer og sikkerhet. Direktoratet får i oppdrag å bidra 

til et akseptablt sikkerhetsnivå i befolkningen for å håndtere kjemikalier og 

eksplosiver (Justisdepartementet, 2017, p. 7).  

Flere av DSBs undersøkelser gjennomføres år etter år for å påvise en endring i 

befolkningens oppfatninger. Undersøkelser om befolkningens forståelse av risiko ble 

gjennomført både i 2013 og 2016, mens fokuset ble endret til husholdningenes 

egenberedskap i 2018 og 2019. Flere av spørsmålene er overlappende og metoden 

er relativt lik, med drøyt 1000 respondenter rekruttert fra et webpanel for 

befolkningen over 18 år. Det er ikke oppgitt svarprosent, og resultatene er vektet på 

kjønn, alder og geografi, men ikke på utdannelse.  

Presentasjonen har flere svakheter ettersom sammensetningen av utvalget ikke er 

sammenlignet med befolkningen, og de oppgitte feilmarginene (+/- 1,4 – 3,1 

prosentpoeng) kun er riktige hvis utvalget faktisk er et statistisk tilfeldig utvalg hvor 

alle i befolkningen har en lik sjanse for å bli plukket ut. Selv om undersøkelsene er 

identisk gjennomført, kommenteres ikke eventuelle signifikante endringer fra år til år.  

I 2019 svarer 29 % at de er ganske bekymret eller veldig bekymret for at noen av 

deres nærmeste blir direkte berørt av en større hendelse eller krise, mens 69 % er 

litt bekymret eller ikke bekymret i det hele tatt (Epinion, 2019). Året før var de 

tilsvarende tallene 24 % og 75 % (Epinion, 2018). Befolkningen var altså signifikant 

mer bekymret året før, uten at det blir kommentert i 2019. 

I etterpåklokskapens lys er det interessant å se hvilken bevissthet som fantes i 

befolkningen om faren for pandemi i siste måling. Sent på høsten 2019 ba DSB 

befolkningen om å angi hvilke bekymringer de fryktet mest – og hva de var mindre 

bekymret for.  Svarene viser at det var liten bekymring for pandemi. Faktisk var det 

like mange (3 %) som var like bekymret for kvikkleireskred som for pandemi kun 

måneder før Covid-19 krevde hundretusener av liv over hele verden, og samfunnet 

ble stengt ned for å hindre koronasmitte. 
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Figur 27 Bare måneder før koronapandemien viste tall fra DSBs befolkningsundersøkelse at pandemi lå på bunn 
av bekymringspyramiden – klart bak farer som cyberangrep og terrorisme. Kilde: Befolkningsundersøkelsen 2020 

 

Etter å ha brukt Epinion i flere år, byttet direktoratet til Ipsos som leverandør for 

befolkningsundersøkelsen (data ble innhentet i desember 2019). Undersøkelsen ble 

publisert i januar 2020. Generelt var det ingen signifikante endringer i bekymring for 

en krisehendelse fra året før. 

De mest omfattende undersøkelsene DSB gjennomfører, er de årlige 

kommuneundersøkelsene. Undersøkelsen har vært foretatt siden 2002 og har til 

hensikt å undersøke status for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i 

kommunene. Undersøkelsene gjennomføres av DSB selv, og respondentene er 

beredskapskoordinatorene i kommunene. I 2019 svarte 95 prosent av kommunene 

på denne egenrapporteringen av hvordan de etterlever den kommunale 

beredskapsplikten (DSB, 2020). 

De siste årene har man også gjennomført undersøkelser i tilknytning til ulike 

holdningskampanjer for sikrere bruk av fyrverkeri og for bruk av komfyrvakt for å 

hindre tørrkoking av kjeler med påførende brann.  

En gjennomgåelse av nyheter og direktoratets egne nettsider viser at 

meningsmålingene som er gjennomført blir brukt på forskjellige måter. Samtlige av 
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kommuneundersøkelsene ligger offentlig tilgjengelig blant DSBs rapporter og 

evalueringer. Resultatene fra befolkningsundersøkelsene om risikopersepsjon og 

egenberedskap er også offentliggjort på nettsidene. Resultatene blir rutinemessig 

presentert på de årlige Samfunnssikkerhetskonferansene der også endringene fra år 

til år blir kommentert. 

 

Bruker meningsmålingene i evaluering 
Årsrapportene og tildelingsbrevene viser at funn fra meningsmålingene brukes i 

evalueringer og prioriteringer, men det er sjelden at Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap bruker surveyundersøkelsene i pressemeldinger 

for å oppnå mediedekning. Av 301 nyheter i nyhetsarkivet på DSBs hjemmesider 

siden 2015, var det bare seks som handlet om meningsmålinger.  

Direktoratet bruker også i liten grad meningsmålinger til å måle eget omdømme. Den 

ene gangen en slik måling ble gjennomført i perioden 2016 til 2019, ble likevel det 

angivelig gode omdømmet gjengitt i en nyhetssak. Hovedinntrykket er at DSB spør 

befolkningen for å kartlegge kunnskapsnivået om trusler og for å måle grad av 

beredskap. Disse resultatene brukes hovedsakelig i direktoratets egen virksomhet 

og i styringsdialogen med departementet.  

Figur 28 Figur 28 Befolkningen har blitt signifikant mer bekymret for at større hendelser eller kriser skal 
treffe en av de nærmeste. Kilde: Presentasjon til DSB-direktør Cecilie Daae på 
Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 
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Hovedfunn 
De mest relevantene punktene fra sjekklisten gjaldt omdømmeundersøkelsen som 

DSB selv delvis var arkitekt bak ved at de bidro til å plukke ut respondenter. 

Metoden illustrerer hvor viktig det er å undersøke hvordan utvalgsmedlemmer blir 

valgt ut, og om det er gjort forsøk på å korrigere for selektivt skjevt utvalg. Ved å 

bruke ulike metoder i omdømmemålingene i 2012 og 2015, kan DSB ha gått glipp av 

en mulighet til å fortelle om en signifikant bedring av omdømmet.  

En annen innvending går på akademisk ordbruk som kan gjøre spørsmålene 

vanskeligere å besvare for legfolk. Begreper som «risikopersepsjon», 

«samfunnsaktører» og «aspekt av samfunnsplanleggingen» er i strid med det 

entydige rådet fra lærebøker om surveyundersøkelser om å holde seg til muntlig 

dagligtale (Converse & Presser, 1986, p. 10). 

DSB har i liten grad brukt meningsmålingene eksternt, men i stor grad benyttet dem i 

informasjonsinnhenting og som underlag for å utforme tiltak.  

I neste bolk skal vi se på et direktorat som er i en løpende offentlig 

meningsutveksling med aktører det er satt til å regulere. Lotteritilsynet er den 

storforbrukeren av meningsmålinger som mest konsekvent bruker resultatene i 

påvirkning av opinionen. 
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7.4 Lotteritilsynet 
 

Som tidligere påpekt er det ofte relevant å kartlegge om den som bestiller en 

meningsmåling også har interesse ikke bare av et svar som sådan, men et spesifikt 

utfall. Ikke minst er det viktig hvis dette faktagrunnlaget kan bli et viktig premiss for 

politikkutformingen på området. I slike tilfeller handler det ikke bare om hva som er 

fakta, men også hvordan problemstillingen blir rammet inn og befolkningen får hjelp 

til å hekte forståelsen av surveyen på noen bestemte knagger.  

De siste tiårenes medieforskning har arbeidet med å identifisere flere mekanismer i 

opinionspåvirkning. Dette kan være dagsordeneffekter, assosiasjoner («priming») og 

tolkningsrammer («framing») (Todal Jenssen & Aalberg, 2016, p. 256). 

Mens de aller fleste land i Europa har fri konkurranse om pengespill på 

idrettskonkurranser, er dette området monopolisert i Norge. Pengespilloven skal 

sikre at pengespill foregår i betryggende former under offentlig kontroll for å hindre 

negative konsekvenser for enkeltpersoner av pengespill (spillavhengighet) og sikre 

at overskuddet går til idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål 

(Kulturdepartementet, 2017). 

Samtidig er dette ikke bare en lovlig, men også en stor virksomhet i Europa. Statens 

pensjonsfond – utland (Oljefondet) eier aksjer i flere av de legale, børsnoterte 

spillselskapene. Den europeiske spillorganisasjonen European Gaming & Betting 

Association (EGBA) anslo i desember 2019 at det europeiske spillmarkedet var på 

22,2 milliarder euro – nærmere 250 milliarder kroner - og at sportsspill stod for 42,8 

prosent av omsetningen (EGBA, 2019).  

I EU er sportsspill lovlig, men regulert. Markedsaktører som årlig omsetter for over 

100 milliarder kroner er til enhver tid klare til å engasjere seg i det norske markedet. 

Men norsk lov står i veien. Loven sier også at det er ulovlig å spre informasjon om 

utenlandske tallspill og pengespill i Norge, og dessuten at det er ulovlig for norske 

banker å formidle innsats og fordele gevinster etter slike pengespill 

(Kulturdepartementet, 1992).  

Et sentralt organ for å kontrollere denne virksomheten er Lotteri- og stiftelsestilsynet 

(heretter kalt Lotteritilsynet) som har vide fullmakter til å vurdere lovligheten av 
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tvilstilfeller, stenge det de mener er ulovlig virksomhet og ilegge tvangsmulkter. 

Alvoret understrekes ved at brudd på loven kan straffes med fengsel, og at også 

uaktsomme brudd er straffbare. Til tross for dette mener Lotteritilsynet at så mange 

som rundt 250.000 nordmenn spiller på pengespill hos utenlandske spillselskap. 

Lotteritilsynet estimerer at netto omsetning på utenlandske nettsteder utgjør mellom 

1,8 og 2,2 milliarder kroner i året (Lotteritilsynet, 2019b). 

Da Lotteritilsynet ble opprettet i 2001, var det som følge av et ønske i Stortinget om å 

bedre kontrollen over det voksende pengemarkedet i Norge. Tilsynet oppfatter selv 

at det er et av samfunnets viktigste virkemidler for å sikre ansvarlige pengespill. 

Likevel anslår man altså at det foregår en ulovlig milliardvirksomhet på området 

Lotteritilsynet selv har ansvar for å kontrollere. 

 

Uenighet om virkningen av pengespill 
De utenlandske spillselskapene har lenge prøvd å påvirke den norske offentligheten 

på flere måter. Blant annet har Menon Business Economics blitt engasjert for å 

utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse om en lisensordning som ville åpnet for 

konkurranse mot Norsk Tipping – også kalt «liberalisering av spillmarkedet» som 

innrammingen omtales av tilhengerne (motstanderne?). Konklusjonen var at en 

lisensordning ville gitt en samfunnsøkonomisk nytte på inntil 1,5 milliarder kroner i 

året (Menon, 2015). 

Noen år senere kom Oslo Economics, engasjert av ExtraStiftelsen og Norges 

idrettsforbund, med en motrapport,. Konklusjonen er blant annet «at særlig Menons 

konklusjoner virker lite sannsynlige» (Economics, 2019). 

Uten å gå dypere inn i den økonomiske og politiske uenigheten, viser partenes 

ståsted og rapporter at innflytelse på politikkutforming også dreier seg om 

faktaproduksjon og ordvalg. Framingen innebærer på den ene siden å beskytte en 

norsk institusjons enerett mot ulovlige aktører fra utlandet, mens motparten bruker 

ord som «liberalisering» og «samfunnsnytte». 

Lotteritilsynet står midt i denne konflikten og arbeider aktivt for å hindre utglidning i 

markedet og utbredelse av ulovlige utenlandske pengespill. Begge parter er enige 

om at dette forekommer. Ifølge tilsynet skjer det ved at aktører omgår regelverket, 
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slik at den totale pengestrømmen til og fra de utenlandske pengespillselskapene er 

på brutto cirka seks milliarder kroner i året. Følgelig fikk tilsynet innført nye forskrifter 

som åpner for at Lotteritilsynet kan stoppe transaksjoner på selskapsnavn, og ikke 

bare kontonummer. Forskriften som trådte i kraft 1. januar 2020 gir også 

Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge norske banker og andre som tilbyr 

betalingstjenester å undersøke alle transaksjoner til og fra betalingsformidlere og 

utenlandske spillselskaper dersom Lotteritilsynet beslutter det. Denne lovendringen 

opplyste tilsynet om i et brev til norske banker, finansinstitusjoner og 

betalingsformidlingsforetak (Lotteritilsynet, 2019c).  

 

Undersøkelse av spillproblemer 
Bakgrunnen for den nye offensiven ligger i en ny handlingsplan mot spilleproblemer 

fra Kulturdepartementet. Blant tiltakene som beskrives er undersøkelser om 

befolkningens spilleatferd. Handlingsplanen sier at det skal gjennomføres en 

befolkningsundersøkelse der det legges til rette for en longitudinell metode der de 

samme respondentene vil bli spurt på nytt et senere år (Kulturdepartementet, 2018, 

p. 7).  

En gjennomgåelse av Lotteritilsynets egne pressemeldinger viser den langvarige 

opinionskampen mot de utenlandske spillselskapene34. Hovedfronten går mellom et 

særnorsk synspunkt om at nasjonalt monopol sikrer mer ansvarlighet, mindre 

spilleproblemer og større pengeandeler til norsk idrett og kultur – og de utenlandske 

spillselskapene som argumenterer med at de opererer lovlydig med EU-lisenser, gir 

en større andel av innsatsen tilbake til spillerne og at de vil gi større inntekter til de 

allmenne formålene enn Norsk Tipping. Norsk Tipping fremstilles dessuten som 

ineffektiv og byråkratisk. Dette er en interessekamp som føres i opinionen, med mål 

om å påvirke både forbrukerne og norske politikere til enten å opprettholde 

spillemonopolet, eller liberalisere og åpne for fri konkurranse. 

 

34 Et eksempel er lokalvalget i 2019 hvor mange lokalaviser skrev om ordførerodds fra 
spillselskapene (en lovlig omtale så lenge den er redaksjonell og har offentlig interesse), mens 
Lotteritilsynet mener dette er et eksempel på at spillselskapene utnytter kommunevalget til å få 
oppmerksomhet (Lotteritilsynet, 2019c). 
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I dette politiske spillet er fakta sentrale i jakta på makta, for igjen å sitere boken med 

tilsvarende navn (Raknes & Solhjell, 2018). Et viktig og omtvistet punkt er det reelle 

omfanget av ulovlige pengespill i Norge, og de potensielle skadevirkningene for 

norske spillere.  

Ettersom dette er en ulovlig virksomhet, er ikke klare fakta lett tilgjengelig. 

Lotteritilsynets verktøy er kvartalsvise surveyundersøkelser med et 

landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år. Disse er gjennomført av 

Sentio Research for Lotteritilsynet siden 1. kvartal 2016.  

I 2016 svarte 17 prosent av de 4000 respondentene at de har spilt pengespill over 

internett. Spillingen er signifikant høyere blant menn under 40 år, og lavere blant folk 

over 50 år med lav inntekt og utdannelse. I undersøkelsene i 2016 svarte 

gjennomsnittlig 8 % av respondentene at spillvanene i stor grad hadde endret seg i 

løpet av det siste året. Av disse igjen svarte 44 prosent at de spilte mer på nett enn 

før, mens 47 prosent spilte mindre enn før eller hadde tatt en pause. 

Selv om bruttoutvalget var på 4000 respondenter, var det kvartalsvis bare mellom 31 

og 43 respondenter i kategorien av spillere som hadde endret vaner. I forhold til 

utvalget utgjør disse 1,2 - 1,7 prosent. Dette er i praksis et undervalg som utgjør så 

få respondenter at feilmarginen blir massiv (se tabellen nedenfor). Resultatene er 

nærmest verdiløse, men fremstilles som markante bevegelser. Nå skal det tilføyes at 

variasjonen er mindre fra kvartalsmåling til kvartalsmåling, men fortsatt er det store 

endringer fra måling til måling. 

 

Figur 29 Meningsmålingene oppgir fordelinger hvor antallet respondenter ligger mellom 31 og 43 personer. Med 
slike data blir feilmarginen stor og utsagnskraften til prosentfordelingen tilsvarende liten. Kilde: Lotteritilsynets 
kvartalsrapportering 1-4 2016 
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Senere har Sentio gjennomført målingene hvert kvartal, og antallet respondenter har 

variert fra 1000 til 200035. Svarprosenten er ikke oppgitt i noen av undersøkelsene, 

resultatene er vektet mot kjønn, alder og geografi, men ikke utdannelse. Hva kan 

man så si om endringene fra 1. kvartal 2016 til 3. kvartal 2019? 

Ifølge respondentene har andelen som har spilt pengespill over internett økt fra 17 til 

24 prosent, altså en signifikant økning. Spørsmålsstillingen er endret ved at man før 

spurte om spill på internett hos andre enn Norsk Tipping og Rikstoto. Da svarte 4 % 

bekreftende første halvår 2016. Endring i spørsmålsstillingen gjør at man ikke kan si 

noe detaljert i endringene i ulovlige spill, men omfanget kan være betydelig. I den 

siste undersøkelsen fra 3. kvartal 2019 svarer mange av nettspillerne at de har spilt 

hos Unibet (10 %), Bettson (4 %) og Pokerstars (3 %). Men dette er respondenter 

blant dem som sier at de spiller på internett. I praksis betyr det at kun 23 

respondenter av utvalget på 1000 svarer at de har spilt på Unibet. Med et så lite 

utvalg er konfidensintervallet så stort at det ikke gir dekning for å si noe mer spesifikt 

enn at et sted mellom 25.000 (0,6 %) og 168.000 personer (4,0 %) i befolkningen på 

4,2 millioner personer over 18 år har spilt hos Unibet. 

I et annet spørsmål har man filtrert ut 45 respondenter som har spilt på nett hos 

andre enn Norsk Tipping og Rikstoto, altså 4,5 prosent av det opprinnelige utvalget. 

Dersom tallet var signifikant, tilsvarer det i underkant av 200.000 personer. 

 

35 Undersøkelsen er gjennomført via fasttelefon og mobiltelefon. Fasttelefonutvalget trekkes fra DM-
Husets abonnementsbase, mens mobilnumrene trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og 
teletilsynet. 
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Figur 30 Norsk pengespillmarked i 2018. (Kilde: Lotteritilsynet) 

Første halvår ble respondentene spurt eksplisitt om dette, og da svarte 54 

respondenter at de hadde spilt hos andre enn de lovlige norske aktørene, eller 

227.000 personer omregnet til befolkningen. Isolert sett har hver undersøkelse en 

feilmargin på rundt 2,5 prosentpoeng hver vei, men konsistensen fra undersøkelse til 

undersøkelse gir en viss støtte til en hypotese om at rundt 200.000 personer over 18 

år spiller ulovlige pengespill, og dette er vel å merke under Lotteritilsynets anslag på 

250.000 spillere. Lotteritilsynet begrunner sitt anslag med at undersøkelsene ikke 

fanger opp alt spill blant nordmenn, og skriver at «vi reknar dermed med, som for 

2017, at om lag 250.000 nordmenn har spelt hos utanlandske nettselskap i 2018» 

(Lotteritilsynet, 2019a). 

 

Meningsmålinger for å dokumentere ulovlig spill 
Som gjennomgangen viser, er Lottertilsynets bruk av meningsmålinger knyttet til 

kartlegging av lovlig og ulovlig spillaktivitet i Norge. Resultatene brukes aktivt i 

offentligheten for å dokumentere omfanget av ulovlige pengespill og motivere 

Lotteritilsynets berettigelse. I årsberetningen for 2019 skriver tilsynet at 
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informasjonsarbeid er et viktig ledd i arbeidet mot de ulovlige pengespillselskapene. 

Det pekes også på tall fra Sentio-undersøkelsene som viser at 6 av 10 nordmenn 

ikke vet eller er usikre på hvem som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i 

Norge (Lotteritilsynet, 2020b, p. 10). 

 

Figur 31 Lotteritilsynet har romslige anslag for utenlandske pengespill i Norge. De siste årene har tallene variert 
fra 700 millioner til 2,2 milliarder kroner i året. Kilde: Lotteritilsynets årsberetning for 2019. 

I tildelingsbrevet for 2019 er hovedmålene for tilsynet å sikre et attraktivt og forsvarlig 

lotteri- og pengespilltilbud i Norge, forebygge negative konsekvenser og være en 

tydelig og relevant samfunnsaktør. Dette skal blant annet skje ved formidling av 

relevant informasjon til alle interessenter (Kulturdepartementet, 2019).  En særskilt 

prioritering for 2019 var å «utvikle og bedre sine estimater for det uregulerte 

markedet for å kunne evaluere kanaliseringseffekten over tid» (Kulturdepartementet, 

2019, p. 3). I klartekst betyr dette at departementet ikke lenger er fornøyd med 

tilsynets romslige anslag for ulovlige pengespill. Når kampen om makta skjerpes, må 

også faktaene skjerpes.  

Det vesentlige med Lotteritilsynets bruk av resultater fra meningsmålinger er at 

tilsynet har bred støtte fra flertallet på Stortinget og i regjeringen for å forsvare den 

norske modellen mot liberalisering og utenlandske spill-lisenser – selv om det skulle 

finnes samfunnsøkonomiske grunner for å velge en annen løsning (Menon, 2015). 

Som nevnt i innledningskapitlet beskriver er Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring (DFØ) forholdet mellom departementer og direktoratet slik at 

departementet kan instruere sine direktorater, og at direktoratet lojalt må følge opp 

politiske vedtak. Men direktoratene skal bruke sitt faglige skjønn og ikke skjele til hva 

som er best tilpasset statsrådens politiske linje. I praksis har de fleste direktoratene 

stor faglig selvstendighet, og deres faglige innspill har ofte stor innflytelse på 

politikkutformingen i departementene (DFØ, 2020a). Lotteritilsynets 

meningsmålinger tjener som faktagrunnlag for å hevde at det foregår en stor ulovlig 

spillomsetning i Norge og at en endring i politikken vil kunne øke dette omfanget. I 
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denne sammenheng bekrefter undersøkelsene verdien av alltid å være bevisst på 

hvilke interesser bestillere av meningsmålinger har.  

 

Felles norske interesser 
I akkurat dette eksempelet er de norske interessene samordnet fra Stortinget, via 

regjeringen til departementet og direktoratet. Også interesseorganisasjonen Norges 

Idrettsforbund – hvis inntekter er basert på det norske spillmonopolet - har bidratt 

ved å bestille en økonomisk utredning til støtte for enerettsmodellen (Economics, 

2019).  Både meningsmålinger og forskningsrapporter er våpen som brukes i 

kampen om fakta og makt mellom norske myndigheter og utenlandske 

spillselskaper.  

Lotteritilsynet fulgte dessuten oppfordringen fra departementet om å fremskaffe 

bedre fakta. De engasjerte forskere ved Institutt for samfunnpsykologi ved 

Universitetet i Bergen til å lage en stor befolkningsundersøkelse (Lotteritilsynet, 

2020a)36.  Av hele populasjonen ble 1,4 prosent, eller 55.000 personer, klassifisert 

som problemspillere, og dette funnet ble spilt inn til Aftenposten. Avisen slo deretter 

stort opp at 55.000 nordmenn har alvorlige problemer med pengespill, og at 

Regjeringen og Lotteritilsynet ønsker å presse utenlandske selskaper ut av det 

norske spillmarkedet (Lyngøy, 2020). Samtidig la Lotteritilsynets direktør Atle Hamar 

ut en melding på tilsynets nettsider der han sa at det først og fremst er de ulovlige 

pengeselskapsselskapene som bekymrer (Hamar, 2020). I Atle Hamars tilfelle er det 

kort vei fra partipolitikk til direktorat, slik det ble beskrevet i innledningskapitlet. Han 

har vært politisk rådgiver og statssekretær i tre departementer, og hadde permisjon 

fra Lotteritilsynet fra januar 2018 for å være statssektær for statsråd Ola Elvestuen 

(V). Da Elvestuen ble skiftet ut som statsråd i januar 2020, gikk Atle Hamar tilbake til 

jobben i Lotteritilsynet – altså bare noen få måneder før angrepet på de utenlandske 

spillselskapene. Et angrep som ifølge Aftenposten skjer i samarbeid mellom 

Regjeringen og Lotteritilsynet. 

 

36 En utvalgsramme på 30.000 personer mellom 16 og 74 ble trukket fra Folkeregisteret. 
Svarmetoden var web og papir, og 9248 valide svar ble mottatt, eller en svarprosent på 32,7 prosent. 
Av disse hadde 63,6 % deltatt i pengespill. Forskerne styrket svarprosenten ved å friste med 200 
gavekort på 500 kroner hver. Svarene ble vektet på alder, kjønn og geografi (Pallesen et al., 2020, 
pp. 20-23). 
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Figur 32 Den målte veksten i problemkategorien fra 2015 til 2019 er innenfor feilmarginen (konfidensintervallet) 
ifølge forskningsrapporten. Med Zigne blir endringen liten, men signifikant. 

 

Men hvor sikkert er anslaget på 55.000 problemspillere i Norge? 

Tabellen viser at grunnlaget for påstanden er totalt 126 respondenter fra en 

utvalgsramme på 30.000 der frafallsprosenten er på 73,3 prosent. Her er det 

relevant å peke på sjekklistepunktet om å kontrollere om svarprosenten er 

tilstrekkelig og om det er selektive frafall (Bethlehem, 2018, p. 262). Selv uten å ta 

høyde for mulig selektivt frafall er konfidensintervallet såpass stort at antallet 

problemspillere er et sted mellom 43.000 og 63.000. Den usikkerheten gjør seg 

imidlertid dårlig i en avistittel – jfr. medialiseringskravet om konkretisering og spissing 

(Todal Jenssen, 2016, p. 10).  

Som det er formulert i boken om «Jakten på makten» står argumentene enda 

sterkere dersom du kan få et slags godkjentstempel via en uavhengig tredjepart 

(Raknes & Solhjell, 2018, p. 37).  
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8 UTVALG: Eldre ingen adgang 
 

I innledningskapitlet så vi på ulike metoder for å vurdere meningsmålingers 

pålitelighet og feilkilder og presenterte flere sjekkpunkter for å undersøke det 

metodiske grunnlaget for de angivelige funnene i meningsmålingene, og dermed om 

man har belegg for påstander basert på dem (Bethlehem, 2018) (Tourangeau et al., 

2011). 

Hvis målsetningen er å representere alle stemmeberettigede i landet, så viser en 

gjennomgåelse av de over 700 målingene at de uten unntak har én stor feilkilde – 

nemlig den lave representasjonen av de eldre. 

 

Figur 33 Befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå viser at eldre i løpet av få år blir flere enn alle barn 
og unge, og vil utgjøre 1,4 millioner velgere i 2060. Samme år vil hver femte person være over 70 år, antallet 
over 80 år vil tredobles og antallet over 90 år nær femdobles. Kilde: SSB. 
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Den demokratiske verdien i meningsmålinger ligger svaret på tre spørsmål: Hvem 

blir spurt, hva blir de spurt om og hvordan blir svarene presentert og brukt. 

• Hvordan utvalget fra populasjonen blir utvalgt og justert (representasjonen) 

• Hvordan begreper blir operasjonalisert, målt og justert (målingene) 

• Hvordan funnene blir presentert overfor oppdragsgiver og for offentligheten. 

Det er ingen øvre aldersgrense for å stemme og grunnloven har en meget høy 

terskel for at man skal kunne miste stemmeretten. I direktoratenes meningsmålinger 

er derimot den sterkt voksende gruppen av eldre innbyggere langt på vei 

fraværende. Dette analysekapitlet skal se på hvordan målingene representerer 

befolkningen, vanlige feilkilder i spørsmålsstillingene og i presentasjonen. Som 

beskrevet i metodekapittelet er det brukt en teoretisk og metodisk styrt kvalitativ 

analyse. Jeg har valgt ut eksempler på typiske feil etter en gjennomgåelse av hele 

materialet. Motivasjonen for gjennomgåelsen er at brudd på vitenskapelighet i 

målingene kan minimere den mulige demokratiske verdien som er presentert i 

innledningskapitlet om demokratiteori, gallupdemokrati og e-demokrati. I en ideell 

teoretisk verden kan man se for seg en «gullstandard» for meningsmålinger som er 

tilnærmet perfekt gjennomført. Men i praksis er kvalitet og pålitelighet en glideskala 

der kostnadsvurderinger påvirker valg av metode og hvor mange  estimater som 

avviker fra virkeligheten (Groves, 1989, p. 6). De målingene som omtales i denne 

oppgaven fremstår som typiske etter en grundig gjennomgåelse av hele materialet. 

 

8.1 Representasjon av befolkningen 
Ved inngangen til 2020 ble den norske befolkningen anslått til 5.367.580 mennesker 

av Statistisk sentralbyrå, et tall som stadig endres av fødsler, dødsfall, innvandring 

og utvandring. SSB bruker lov om folkeregistrering, og det er ikke intuitivt hvem som 

telles og ikke telles. Eksempelvis blir borgere fra Norden talt med hvis de har til 

hensikt å være i Norge mer enn seks måneder, mens asylsøkere uten 

oppholdstillatelse ikke telles med (og naturlig nok heller ikke uregistrerte personer 

som oppholder seg ulovlig i landet) (SSB, 2020). Som illustrasjonen viser, er 

årskullene kraftig synkende fra 70 års alder og utover.  
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De aller yngste er det åpenbart vanskelig å spørre, men også de eldste er lite 

tilgjengelige av ulike grunner. Noen er demente, andre har ikke telefon eller internett. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nettpenetrasjonen er omfattende frem til rundt 

60 år, for så å falle. Fortsatt er det 21 prosent av aldersgruppen 75 til 79 år som ikke 

har brukt internett de siste tre månedene. De 230.000 innbyggerne som er over 80 

år, har ikke SSB tall for når det gjelder internettpenetrasjon. 

 

Figur 34 Andel av befolkningen i ulike aldersgrupper som har brukt internett i løpet av de tre siste måneder.  

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Når meningsmålingene hevder å omfatte befolkningen over 18 år, så er drøyt 1,1 

millioner av de yngste innbyggerne ikke omfattet. Og når de gjennomføres med 

utvalg fra webpanel, er risikoen stor for at de eldre enten ikke er representert, eller er 

skjevt representert fordi nettpenetrasjonen er lavere desto eldre innbyggerne er. I 

slike tilfeller er risikoen stor for feilaktige eller misvisende konklusjoner i målinger 

som hevder å være representative for hele befolkningen og særlig i målinger som er 

spesielt relevant for de eldre.  Et illustrerende eksempel er undersøkelsen Opinion 
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utførte for Arbeidstilsynet i november 2019 om kjøp av rengjøring i hjemmet. 

Respondentene ble rekruttert via internett, og resultatet var at fire av ti betaler 

«svart» for renhold, og at de over 50 år oftere betaler «svart» enn gruppen under 30 

år37.  Men det er grunn til å tvile på konklusjonen. I tallvedlegget er alle over 60 år 

slått sammen i en gruppe, og bare en prosent av dem oppgir ikke å være i arbeid. 

Åtte prosent – i undersøkelsen 70 respondenter - kjøper renhold i hjemmet. Av disse 

betaler 52 prosent «svart». At funnet har stor feilmargin, lar vi ligge her. Det 

vesentlige er at utvalget åpenbart ikke er representativt for populasjonen over 60 år. 

Nesten ingen utenfor yrkeslivet (pensjonister) er fanget opp, og utvalgsmetoden 

ekskluderer alle som ikke har internett. I henhold til stegene i surveymetodikken er 

dette et eksempel både på dekningsfeil og utvalgsfeil, noe som gjør at populasjonen 

er skjevt representert i utvalget. 

Konsekvensen av slike metodefeil er at vi verken vet hvor mange eldre som faktisk 

kjøper rengjøring eller får et godt bilde av hvor utbredt «svart» betaling er. Men når 

tallene er lagt på bordet, skapes det et inntrykk av at man har kartlagt situasjonen. 

En hypotese kan være at de eldre som jobber og har internett kjøper mer tjenester til 

hjemmet enn det store flertallet av eldre, og at det skjeve utvalget kan forklare den 

relativ lave skattemoralen. Det blir uansett spekulativt siden de eldre reelt sett ikke 

kom til orde. 

En annen metode for surveyundersøkelser er telefonintervjuer, slik som 

befolkningsundersøkelsen Norstat utførte for Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) 

om kunnskaper og holdninger til digital postkasse (Norstat, 2016)38.  

Fordelen med å bruke telefon er at penetrasjonen i befolkningen nærmer seg 100 % 

for folk opp til 80 år. I noen tilfeller blir mobiltelefonutvalg supplert med fasttelefoner 

for å fange opp de eldste og hjemmeboende. Ulempen er at det er vanskelig å nå 

eldre som bor på institusjon. I undersøkelsen går et klart aldersskille. Mens 71 

prosent av alle under 50 år mener det blir lettere om all post fra det offentlige 

 

37 Målgruppen er befolkningen på 18 år og eldre, gjennomført som et såkalt landsrepresentativt utvalg 
på 3073 personer via webomnibus (Opinion, 2019a). 
38 Her var målgruppen befolkningen over 15 år, gjennomført som en dataassistert 
telefonundersøkelse (CATI) i oktober 2016 med 1.000 respondenter. 
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kommer digitalt, er tilsvarende tall bare 43 prosent for befolkningen over 50 år 

(Norstat, 2016, p. 18). I tallgrunnlaget fremkommer at 21 prosent av respondentene 

er pensjonister, noe som tilsvarer den reelle andelen i befolkningen. 

 

 

Figur 35 Nesten samtlige personer opp til 80 års alder disponerer mobiltelefon. Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

 

Derimot sies det ikke noe om frafallet - altså hvor mange som ikke ønsket å svare på 

telefonundersøkelsen, og hva som karakteriserer dem. Det gir en potensiell 

frafallsfeil. Denne feilkilden går igjen i mange av undersøkelsene som ligger til grunn 

for denne oppgaven. Metoden er gjennomgående å begynne med et utvalg der alle i 

befolkningen har en lik og kjent sannsynlighet for å bli trukket ut (Blair et al., 2014, p. 

92) og så trekker man tilfeldig fra utvalget under forutsetningen at et tilfeldig uttrekk 

fra et tilfeldig utvalg i prinsippet gir et nytt tilfeldig utvalg. Problemet er at 

forutsetningen brytes hvis det er systematikk i hvem som sier de deltar og hvem som 

avslår. Svarprosent er normalt en generelt akseptert indikator for kvaliteten til en 
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meningsmåling (Blair et al., 2014, p. 291). Metastudier viser at lav svarprosent gir 

skjeve resultater på noen variabler, men ikke alle. I lærebøkene advares det spesifikt 

mot å trekke tilfeldig fra et stort tilfeldighetsutvalg fordi det gir en overrepresentasjon 

av respondenter som er lett tilgjengelig og overrepresenterer spesielle demografier – 

blant annet folk som er ofte hjemme, har ledig tid eller alltid har mobiltelefonen 

tilgjengelig (Blair et al., 2014, p. 307). Uansett om man får en lav svarprosent fra et 

gitt utvalg, eller kompenserer ved å utvide utvalget dynamisk, så introduseres et 

element av selvseleksjon. Faren er en systematisk forskjell på de som velger å delta, 

og de som avslår. Skjevheten kan stamme fra tilgjengelighet, men også fra 

undersøkelsens tematikk. Respondenter som er interessert i emnet for 

undersøkelsen har større tilbøyelighet for å delta (Blair et al., 2014, p. 307). 

 

Gavekort og kinobilletter for å svare 

Analysen av datamaterialet viser at bruk av webpaneler har blitt mer utbredt. Det 

finnes flere av disse. Ett hyppig brukt er Norstatpanel, der 80-90.000 personer har 

sagt ja til å delta i spørreundersøkelser. Paneldeltakerne får tilbud om å besvare 

undersøkelser, og blir premiert med ulike incentiver som poeng, gaver og andre 

fordeler når de har deltatt. I en presentasjon skriver Norstat at panelet blir rekruttert 

etter en metode basert på sannsynlighetsutvalg for å sikre representativitet, at lojale 

medlemmer sikrer størrelsen på panelet, og at aktive medlemmer sikrer nødvendige 

utvalgsstørrelser (Norstat, 2020, p. 2).  

Det konkurrerende Galluppanelet oppgir å ha 40.000 aktive medlemmer over 15 år 

som tjener poeng for hver undersøkelse. Dette kan løses inn i gaver, gavekort, 

kinobilletter eller man kan donere dem til et veldedig formål (Gallup, 2020).  Både 

Gallup og Norstat er såpass sparsommelige i beskrivelsen av rekrutteringsmetoden, 

at det er vanskelig å vurdere om panelene kan regnes som tilfeldige utvalg og om de 

er representative for befolkningen. Uansett introduserer belønningene en egen 

feilkilde – nemlig en systematisk frafallsforskjell mellom de som har tid og anledning 

til å svare på spørreundersøkelser mot betaling, og de som ikke prioriterer det. 

Felles i hele materialet er at instituttene ikke oppgir noen svarprosent i 

undersøkelsene som bruker webpaneler. Oppdragsgiverne får ikke vite hvor mange 

som ble eksponert for en undersøkelse, men som implisitt takket nei til å delta. Hvis 
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eksempelvis N oppgis til 2000, betyr det bare at 2000 av 40.000 potensielle 

paneldeltakere har svart. I ekstreme tilfeller kan det være de 2000 første som fikk 

sjansen (100 % svar), eller det man satt igjen med når alle i panelet ble eksponert for 

undersøkelsen (5 % svar). Når instituttene oppgir feilmarginer, ligger det til grunn at 

instituttene betrakter respondentene som har sagt ja til å delta som et tilfeldig utvalg. 

I et helsepolitisk barometer TNS Gallup lagde for Folkehelseinstituttet, oppgis 

eksempelvis feilmarginen til +/- 2,4 prosentpoeng.  Dette er en fremgangsmåte som 

ikke holder vitenskapelig. Problemet med frafallet er at datamengden er bestemt 

både av kjente utvalgsmekanismer og ukjente svarmekanismer. Som en konsekvens 

er det umulig å regne ut nøytrale estimater, og man står i fare for å få skjeve 

estimater (Bethlehem, 2018, p. 153). 

Hvor viktig frafallsfeilen er, avhenger av flere forhold (Bethlehem, 2018, p. 154): 

• Korrelasjonen mellom sannsynligheten for deltakelse og det som måles. 

• Variasjonen i deltakelsen mellom ulike grupper av respondenter. 

• Hvor høyt frafallet er i gjennomsnitt. 

Uansett står én systematisk feilkilde igjen, og det er representativiteten til de eldre, 

noe som er vesentlig for et helsepolitisk barometer for hele befolkningen. 

 

Justeringer som blir feil utført 

Den siste feilkilden i representasjonen er veiemetoden. Gjennomgående i hele 

materialet er at dette er en slags «black box» instituttene vokter som 

forretningshemmeligheter og ikke deler med oppdragsgiverne. Målet med 

veiemetoden er å rette opp skjevheter i surveyresultatene ved å gi ulike vekter til 

forskjellige grupper, avhengig av om de er overrepresentert eller underrepresentert. 

Forutsetningen er at man har kontrollvariabler som kjønn, alder, geografi og 

utdannelse. En slik veiemetode fungerer bare under to gitte forhold: 

• Kontrollvariablene har sterk korrelasjon med deltakelse/frafall. 

• Kontrollvariablene er korrelerte med målvariablene i undersøkelsen. 

Hvis ikke disse betingelsene er til stede, vil ikke veiing være effektivt, og estimatene 

vil fremdeles være skjeve (Bethlehem, 2018, p. 155). 
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I en rapport Opinion lagde for Folkehelseinstituttet i 2019, ble Norstat brukt til den 

kvantitative datainnsamlingen for en representativ undersøkelse av unge mellom 15 

og 29 år om mediebruk, favorittmerker, politiske preferanser, moral og 

jobbpreferanser (Opinion, 2019b). Verken Folkehelseinstituttet eller andre får data 

på svarprosent eller veiemetode, utover at det oppgis at undersøkelsen er vektet på 

kjønn, alder og geografi (Opinion, 2019b, p. 3). Uten tilgang til bakgrunnstallene er 

det umulig å undersøke om forutsetningen for veiingen er tilstede, og om disse tre 

kontrollvariablene korrelerer med sannsynlighet for deltakelse og variablene som 

ønskes målt. Ettersom undersøkelsen kartlegger moral, politiske oppfatninger og 

andre holdninger, ville det vært verdifullt å vite hvor representative respondentene er 

hvis man bryter ned svarene på etnisitet (denne populasjonen har 19 prosent 

innvandrere), sosioøkonomisk bakgrunn og utdannelse. Poenget er kort og godt at vi 

ikke vet hvor representative de justerte estimatene er, siden vi ikke vet om 

premissene for reell justering av skjevheter er fulgt. 

 

8.2 Operasjonalisering og måling av fenomener 
 

Selv om surveyundersøkelsen skulle være gjennomført etter vitenskapelige kriterier, 

uten tilfeldige målefeil og med respondenter forsvarlig plukket ut ved 

sannsynlighetsutvalg, gjenstår ett hovedproblem: Har målingen undersøkt det 

fenomenet man har ment å undersøke (Tourangeau et al., 2011). 

Som regel ønsker man ved en surveyundersøkelse å kartlegge et fenomen i 

virkeligheten, gjennom å stille spørsmål til et utvalg respondenter der fenomenet er 

beskrevet teoretisk.  

I mange tilfeller er ikke forekomsten av et fenomen observerbar eller utvetydig. 

Eksempler kan være utbredelsen av rasistiske holdninger, lojaliteten til politiske 

institusjoner eller grad av tilfredshet med offentlige tjenester, for å nevne noen av 

temaene som er undersøkt i meningsmålingene for norske direktorater. Ofte er det 

snakk om ulike variabler som måler ulike aspekter ved samme egenskap, altså at 

egenskapen er flerdimensjonal. I slike tilfeller bruker forskere ofte et sett av 

indikatorer for å operasjonalisere det som skal måles (Hellevik, 2016, pp. 129-131) 

(Grønmo, 2017, pp. 295-297), for deretter å bruke faktoranalyse for å undersøke om 

hver indikator bidrar selvstendig til å måle fenomenet, og om de måler det samme 
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fenomenet (Bryman, 2016, p. 167). Kjernespørsmålet for validitet er om det vi har 

målt er det samme som vi har ønsket å måle, eller det Ottar Hellevik kaller «datas 

relevans for problemstillingen» (Hellevik, 2016, p. 473).  

I november 2015 lanserte regjeringen en strategi mot hatefulle ytringer (BLD, 2016). 

Regjeringens mål var å fremme toleranse og ytringsfrihet, og å sikre at folk kan 

bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer. Sentralt sto 

tre rapporter for å skape kunnskap om hatefulle ytringer. Men hva er «hatefulle 

ytringer»? I Det Norske Akademis ordbok defineres hat som sterk, heftig uvilje 

(ordbok, 2020). Forståelsen av begrepet dreier seg altså om styrken på en subjektiv 

følelse. I straffeloven, derimot, regnes noe som en hatefull ytring hvis den truer eller 

forhåner noen, eller fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt på grunn av etnisitet, 

livssyn, homofil orientering eller nedsatte funksjonsevne (Lovdata, 2020). I 

lovteksten er altså ytrerens subjektive følelsesstyrke irrelevant. Ytringen er hatefull 

dersom den utsetter noen for manglende respekt (ringeakt). 

I november 2017 ble YouGovs internettpanel brukt til å undersøke omfanget av 

hatefulle ytringer i offentlig debatt (LDO; (YouGov, 2017). Designet avgrenset 

populasjonen til mennesker med Facebook-konto. Disse ble bedt om å si seg enig 

eller uenig i utsagn som at «jeg opplever ofte at andre skriver noe nedsettende eller 

krenkende i en Facebook-debatt», og tilsammen 62 prosent sa seg enig eller helt 

enig i utsagnet. Over hver fjerde respondent (27 %) svarte ja på spørsmål om de 

noensinne har opplevd å bli snakket stygt til i debatter på Facebook (f.eks. med 

nedlatende betegnelser eller skjellsord). Respondentene ble også spurt om hvilke tre 

grupper som etter deres oppfatning er mest utsatt for grove kommentarer på 

Facebook. De hyppigst nevnte var personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk 

(41 %), politisk aktive personer (31 %) og LHBTQI-personer (26 %). 

Da resultatene ble fremlagt på Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) 

årskonferanse i 2017, uttalte likestillingsombud Hanne Bjurstrøm at hun «er 

overrasket over omfanget», og i pressedekningen ble det lagt vekt på hvor utbredt 

hat er i debatten. 

Parallelt analyserte LDO 2000 Facebook-kommentarer, og kategoriserte 200 av dem 

som hatefulle. Ifølge NTBs referat vil det si «ytringer som er nedverdigende, truende, 
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trakasserende eller stigmatiserende, og som rammer et individs eller en gruppes 

verdighet, anseelse eller status i samfunnet» (NTB, 2017). 

Men en slik avgrensning er ikke udiskutabel. Tvert imot konkluderte forskere på 

oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at det ikke finnes noen 

omforent definisjon av hatefulle ytringer (Nadim, Fladmo, & Enjolras, 2018, p. 12). 

Valg av metode og utforming av spørsmål kan gi helt ulike svar på spørsmålet om 

hvor utbredt hatefulle ytringer er i samfunnet (Nadim et al., 2018). I en undersøkelse 

fra Pew Research Center i USA hadde 27 prosent blitt kalt noe krenkende på 

internett, mens bare syv prosent hadde blitt trakassert over tid. Og i Norge har 20 

prosent av befolkingen opplevd ubehagelige eller nedlatende kommentarer, mens 

bare syv prosent har opplevd å motta det de opplevde som hatefulle ytringer.  

Hva en respondent i en survey opplever som «hatefullt», er med andre ord en 

subjektiv oppfatning, og ytringene må også tolkes ut fra en kontekst (Nadim et al., 

2018, p. 24).  

Poenget her er å få frem at hvordan du måler et fenomen også påvirker hvor stort 

det målte omfanget er. Dette eksempelet viser at ulike deler av sentralforvaltningen 

operasjonaliserer det samme fenomenet forskjellig39.  

 

Flyktige holdninger 

Et kjernespørsmål uansett forskningsdesign er hvor stabile og utbredte de målte 

holdningene er. Tidligere forskning har vist at slike holdninger kan være flyktige og 

avhengig av medienes oppmerksomhet om et tema, og at respondenter som blir 

spurt om holdninger konstruerer standpunkter på sparket ved å velge den 

holdningen som er mest nærliggende. Kort sagt er respondentenes svar et resultat 

av en kobling mellom informasjon og predisposisjoner (Zaller, 1992, pp. 1-2). Hvis 

dette er korrekt, vil ordvalg i spørsmålsstilling og informasjonen som blir gitt i forkant 

gi føringer på resultatene. Det samme gjelder spørsmålsrekkefølgen.  

 

39 I 2019 definerer Bufdir hatefulle ytringer bredere enn lovens avgrensning, som et samlebegrep som 
omfatter mer konkrete begreper som rasistiske, homofobiske, antisemittiske, antimuslimske eller 
fremmedfiendtlige ytringer (Bufdir, 2019a). 
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Direktoratet for utviklingshjelp (Norad) har vært utsatt for kritikk i den offentlige 

debatten gjennom flere tiår, men befolkningens oppmerksomhet om u-hjelp har 

variert. Likevel er holdningene til utviklingshjelp svært stabil i undersøkelser som 

Statistisk sentralbyrå med jevne mellomrom lager for Norad. Bistand til utviklingsland 

støttes av over åtte av ti i alle undersøkelser om folks holdning til utviklingshjelp så 

langt tilbake som til 1993 (Lagerstrøm & Snellingen Bye, 2017). Den lange trenden 

er at den norske befolkningen blir mer og mer positiv til utviklingshjelp, ifølge Norad-

undersøkelsen. 

 

Figur 36 Spørsmål: Norge gir forskjellige former for hjelp til utviklingslandene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Er 
du for eller imot at Norge gir slik hjelp?  

Det fremgår av forordet at spørsmålene ble utarbeidet i samarbeid med Norad i 

forkant av datainnsamlingen. Det første spørsmålet er slik: «Norge gir forskjellige 

former for hjelp til utviklingslandene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Er du for eller 

mot at Norge gir slik hjelp?». 

I spørsmål tre blir respondentene delt i to grupper. Begge må ta stilling til om 34 

milliarder kroner til bistand er passe eller burde vært større/mindre. Den ene gruppen 

får et spørsmål der tallet sammenlignes med sosialbudsjettet på 408 milliarder 

kroner, den andre får bistanden sammenlignet med klima- og miljøbudsjettet på ni 

milliarder kroner (Lagerstrøm & Snellingen Bye, 2017, p. 61). Resultatet er instruktivt 

fordi det viser hvordan informasjonen påvirker respondentene. Det var flere som ville 

redusere bistandsbudsjettet når det ble sammenlignet med det relativt lille 

miljøbudsjettet enn det relativt store sosial- og trygdebudsjettet (Lagerstrøm & 
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Snellingen Bye, 2017, p. 14). Når svarene fra de to gruppene ble lagt sammen, 

mente 51 prosent at bistandsbudsjettet er passe, mens 31 prosent mente det burde 

bli mindre, og ni prosent ville øke det. 

 

Figur 37 Holdningen til bistand ble påvirket av om man sammenlignet med det store trygdebudsjettet eller det lille 
miljøbudsjettet. 

 

Resultatet viser at respondentenes holdning til bistandsbudsjettet ble påvirket av 

informasjonen som ble gitt. Kun i aldersgruppen 25 til 44 år var forskjellen lite 

signifikant. En nærliggende tolkning er at en stor andel av befolkningen ikke har 

noen sterk mening om størrelsen på bistandsbudsjettet. Det harmonerer med at 

flertallet svarer «passe». Ordvalget i første spørsmål kan også problematiseres. I 

stedet for å bruke mer presise begreper som «bistand» eller «utviklingshjelp» velges 

det positivt ladede «hjelp». For en respondent uten en klar oppfatning, kan det være 

lettere å si seg enig i at man bør gi noen hjelp enn å si nei til å hjelpe – til tross for at 

uttrykkene «bistand» og «utviklingsghjelp» er de som benyttes i den offentlige 

debatten om det samme. Dette kan oppfattes om et ledende spørsmål siden det 

inneholder elementer egnet til å påvirke respondentene til å svare i en bestemt 

retning (Hellevik, 2016, p. 468) (Bryman, 2016, pp. 254-255). 
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8.3 Offentliggjøring av meningsmålinger 
I det følgende skal vi se litt på hvordan direktoratene bruker meningsmålingene 

offentlig.  

I Norads årsrapport for 2017 omtales SSBs undersøkelse om folks holdning til 

bistand: «Undersøkelsen viser at støtten er høy i det norske folk, ni av ti støtter norsk 

bistand. 42 prosent svarte at de tror norsk bistand gir gode resultater» (Norad, 2018, 

p. 26). Det vil si at de selv bruker uttrykket «bistand» offentlig, enda de har valgt å 

spørre folk om man vil gi «hjelp». Et lignende budskap blir gjengitt på 

kommunikasjonsdirektørens blogg, der det står at når Statistisk sentralbyrå spør, er 

ni av ti for bistand til fattige land (Gerhardsen, 2018). Rapportene er kilde til en rekke 

presseoppslag opp gjennom årene (Retriever, 2020). 

Ofte publiserer direktoratene funnene på egne nettsider eller i form av 

pressemeldinger, og det er også flere eksempler på at meningsmålinger bestilles via 

et PR-selskap i tilknytning til ulike holdningskampanjer. En slik meningsmåling 

bestilte Geelmuyden Kiese fra Opinion på vegne av Arbeidstilsynet om svart betaling 

for rengjøringstjenester til hjemmet, og om befolkningen kjenner til at 

renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet (Opinion, 2019a).  

Først gjorde Opinion en nullpunktsmåling om kjennskap til den offentlige 

godkjenningsordningen for renholdstjenester (Opinion, 2017b), med nedslående 

resultat der seks av ti privatpersoner ikke vet at det finnes en godkjenningsordning 

for renholdbedrifter (Fagbladet, 2020). Arbeidstilsynet la ut artikkelen på sine 

nettsider og fikk den distribuert via NTB, noe som førte til en offentlig debatt om å 

komme svart arbeid til livs. Debattantene la til grunn funnene fra meningsmålingen. 

Bransjen var skuffet over mangelfull oppfølging fra Arbeidstilsynet (Hopland, 2019). 

Medieomtalen løftet saken opp på den offentlige dagsorden, og i statsbudsjettet for 

2020 fikk Arbeidstilsynet bevilget ytterligere seks millioner kroner for å følge opp 

utsatte næringer gjennom kontroll og håndheving av regelverket. I denne saken ble 

det altså først innført en ny kontrollordning i 2012 (Tajik, Christoffersen, Grande, & 

Knutsen, 2018). Da denne ikke fungerte etter hensikten, hyret Arbeidstilsynet inn 

PR-selskapet Geelmuyden Kiese for å utarbeide holdningskampanjer. 

Meningsmålinger ble brukt til før- og etter-målinger, og resultatene ble offentliggjort 
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for å skape oppmerksomhet om problemet. Strategien ble belønnet med 

ekstrabevilgning i statsbudsjettet (Regjeringen, 2019). 

 

Underlag for egne rapporter 
Datatilsynet har en litt annen tilnærming. I 2016 og 2017 gjennomførte Datatilsynet 

to meningsmålinger via henholdsvis Opinion og Kantar. Resultatene ble innarbeidet i 

en rekke rapporter om personvern skrevet i samarbeid med Teknologirådet, som 

hvert år blir presentert på den internasjonale personverndagen 28. januar. I alle 

rapportene er et eget kapittel viet til hva publikum synes. I 2016-rapporten refereres 

en undersøkelse Datatilsynet har bestilt fra Opinion, der det fremgår at 70 prosent av 

befolkningen har ganske dårlig eller veldig dårlig oversikt over hvilke opplysninger 

nettaktørene samler om folk. 56 prosent sier seg enig i et utsagn om at «det er 

ubehagelig at nettaktører samler og analyserer personopplysningene mine» 

(Datatilsynet, 2016, pp. 33-34). Året etter var temaet hvordan disse dataene blir 

brukt av algoritmer. Igjen ble Opinion brukt til å lage en meningsmåling, og det 

fremgikk at et stort flertall av befolkningen er skeptisk til at private selskaper bruker 

sensitive data til å beregne priser på forsikringer eller vurdere kredittverdighet 

(Datatilsynet, 2017, pp. 18-22). Ifølge rapporten viser målingen til Opinion at 79 

prosent svarte nei på om de var interessert i å benytte seg av en nyttig banktjeneste 

fra Facebook og Google (Datatilsynet, 2017, p. 26).  Spørreskjemaet fra Opinion 

viser at spørsmålet inngår i en serie personvernspørsmål, som problematiserer 

konsekvenser av automatisering og kunstig intelligens (arbeidsledighet, utfordrer 

personvern, sosial kontroll etc.).  

 

Kontekst og rekkefølge 

Det er velkjent at kontekst og rekkefølgeeffekter kan påvirke svarene på de neste 

spørsmålene (Blair et al., 2014, pp. 224-225) (Bethlehem, 2018, pp. 53-56). I den 

nevnte undersøkelsen for Datatilsynet kommer disse spørsmålene etter hverandre: 

Spørsmål 18: «Synes du det er problematisk for personvernet ditt å gi Google eller 

Facebook tilgang til dine opplysninger i banken (hvis de kan tilby deg en nyttig 

banktjeneste)?» 
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Svarene viser at 87 % svarer ja, 7 % nei og 6 % vet ikke. 

Spørsmål 19: «Kunne du likevel være interessert i å benytte deg av en nyttig 

banktjeneste fra Google eller Facebook?». 

Svarene viser at 79 % svarer nei, 7 % ja, og 14 % vet ikke. 

Bethlehem påpeker en mulig læreeffekt der tidligere spørsmål kan få respondentene 

til å tenke i spesielle retninger når de svarer på påfølgende spørsmål. I denne 

konteksten er det en fare for at respondentene ikke har sterke meninger om 

banktjenester fra Google eller Facebook, men blir spesielt negative i lys av 

spørsmålet foran. For utenforstående er dette umulig å vurdere ettersom 

spørreskjemaet ikke er gjengitt verken i personvernrapporten eller på nettsidene. 

«Svarene indikerer en tydelig skepsis blant folk om å blande sosial nettaktivitet med 

banktjenester», konkluderes det i rapporten (Datatilsynet, 2017, p. 26). På 

nettsidene til Datatilsynet står det at et stort flertall av nordmenn ikke vil ha 

banktjenester utført fra Facebook og Google. Hele 79 prosent av de spurte er 

skeptiske til å få banktjenester fra disse selskapene (Datatilsynet.no, 2017). 

 

Figur 38 Fra rapporten Personvern 2017, persontilpassing og kunstig intelligent. Kilde: Kantar TNS for 
Datatilsynet og Teknologirådet. 
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Året etter ble det utført en meningsmåling via Kantar om hva respondentene mener 

om intelligente reklameskilt og trafikkskilt som har kameraer og bruker kunstig 

intelligens til å analysere deg eller tilpasse reklamen til målgrupper. Ifølge 

Datatilsynet er 68 prosent negative til denne teknologien (Datatilsynet, 2018a, p. 16). 

Dette resultatet ble distribuert via NTB og resulterte blant annet i et oppslag i Dagens 

Næringsliv med tittelen: «Syv av ti misliker at reklameskilt kan analysere dem» (NTB, 

2018).  Problemet med disse eksemplene er at det er diskutabelt om folk flest 

virkelig har en oppfatning av analyserende trafikkskilt eller algoritmene banker og 

forsikringsselskap bruker for å beregne priser basert på adferd. Det er også en 

divergens mellom hva publikum svarer at de mener, og deres faktiske adferd. Rundt 

3,5 millioner nordmenn bruker Facebook og deler sensitive persondata med den 

internasjonale datagiganten. Svært mange har også lastet ned Google Pay og Apple 

Pay, som er dataselskapenes løsninger for mobilbetaling og digital lommebok. 

For Datatilsynet og Teknologirådet er modus operandi å gjennomføre en 

meningsmåling, bruke resultatene i en rapport og offentliggjøre funnene på et 

seminar ved den årlige personverndagen med flere hundre interesserte tilhørere 

(Datatilsynet, 2018b, p. 40). Slik er meningsmålinger de facto et bidrag i 

Datatilsynets kommunikasjonsstrategi og deres faktafremstilling. Fremgangsmåten 

gir vid spredning på sosiale medier og meningsmålingene blir også «solgt inn» til 

aviser gjennom egne kommentarartikler fra Datatilsynet, gjennom pressemeldinger 

og på tilsynets egen blogg; Personvernbloggen. I Datatilsynets årsberetning for 2017 

listes kommunikasjon opp som ett av fem virkemidler på linje med saksbehandling 

og tilsynsvirksomhet. Kommunikasjon brukes for å spre informasjon om 

personvernets tilstand, men også til å skape debatt, gi uttrykk for standpunkter og i 

utspill og kommentarer overfor mediene. Ifølge Datatilsynet blir kommunikasjon som 

virkemiddel stadig mer integrert med de øvrige virkemidlene for å nå målene, som 

blant annet er å få viktige saker på dagsorden i media og bidra til samfunnsdebatt 

om personvern (Datatilsynet, 2018b, p. 8) (Datatilsynet, 2020). 

 

I dette kapitlet har vi sett flere eksempler på avvik fra vitenskapelige normer for 

representasjon måling og presentasjon av meningsmålinger. Den eldre befolkningen 

er systematisk dårlig representert. Hvis et fenomen blir operasjonalisert feil, måler 
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man noe annet og får feil resultat og fremstilling av den påståtte virkeligheten 

(Bethlehem, 2018, p. 31). I bunn og grunn handler dette om faren for systematiske 

målefeil, altså om den registrerte verdien på en variabel sammenfaller med enhetens 

virkelige verdi og i neste omgang om validiteten, altså hvilken relevans dataene har 

for problemstillingen som skal undersøkes (Hellevik, 2016, pp. 469, 473). Som 

eksemplene viser, kan mangelfulle resultater uansett disse svakhetene være nyttige 

i direktoratenes kommunikasjonsstrategi. 
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9 Meningsmålingsdemokratiet 
 

Denne oppgaven har behandlet statlige direktoraters bruk av meningsmålinger. 

Temaet er viktig fordi meningsmålinger har potensial til å øke befolkningens 

demokratiske medvirkning, men også til å være redskap for å manipulere og påvirke 

opinionen. Spørsmålet som er søkt besvart er i hvilken grad direktoratenes 

meningsmålinger er dekkende for befolkningens faktiske meninger og oppfatninger, 

og om de bidrar til å gi befolkningens økt direkte innflytelse - eller om det snarere er 

slik at meningsmålingene er et verktøy i byråkratiets arbeid med å influere politiske 

beslutningsprosesser og påvirke opinionen. 

En klar forutsetning for at meningsmålinger skal bidra til økt direkte demokrati er at 

de måler fenomener befolkningen faktisk er opptatt av på en korrekt måte. Uansett 

intensjon vil en metodisk svak meningsmåling i liten grad reflektere opinionen og i 

beste fall spille en tilfeldig og vilkårlig rolle i utformingen av offentlig politikk. Dette er 

samtidig motivasjonen bak å gå detaljert gjennom metodebruken i 

meningsmålingene. Hensikten er ikke å måle praksis opp mot en slags teoretisk 

gullstandard, men å påvise avvik – kalt «total survey error» – som kan gi en skjev 

gjengivelse av opinionen, og ha direkte betydning for politiske beslutninger og 

påvirke demokratiet negativt.  

Forvaltningens eventuelle gode omdømme kan bidra til økt makt, autonomi og 

legitimitet. Forutsetningen for å kunne si noe meningsfullt om en etat er at man har 

en minimumskjennskap og kan svare på de fem spørsmålsmålene som har størst 

utsagnskraft i en eksplorerende faktoranalyse (positivt inntrykk, etaten er godt 

drevet, har høy etisk standard, behandler folk rettferdig og er faktabasert) 

(Carpenter, 2010; Lee & Van Ryzin, 2019). 

Gjennomgåelsen av de rundt 130 omdømmemålingene gjort av Kantar TNS og Ipsos 

viser at kjennskap er den variabelen som i praksis betyr mest for målt omdømme. 

Når Meteorologisk Institutt 14 år på rad topper omdømmemålingen, så er den mest 

nærliggende forklaringen at værmeldingen er noe alle nordmenn har et forhold til (og 

uten at MI kan klandres for dårlig vær). Direktoratet for e-helse har dårligst 

omdømme, men er også helt ukjent for mange. Det er verdt å merke seg at 

omdømmemålingene ikke foregår på direktoratenes initiativ, men av instituttene.  
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Forvaltningen kjøper seg etterpå inn i undersøkelsene uten å få detaljinformasjon om 

utvalgsmetode, spørreskjema eller hvordan omdømme i detalj blir operasjonalisert. 

Korrelasjonen mellom undersøkelsene til Ipsos og Kantar TNS tyder på at de måler 

noe av det samme, men ikke omdømme slik det blir operasjonalisert av ledende 

forskere (Lee & Van Ryzin, 2019). Det er også en svakhet med undersøkelsene at 

de ikke gir holdepunkter for å vurdere om et godt/dårlig omdømme skyldes egne 

personlige erfaringer eller kun medieomtale. Dessuten er det et åpent spørsmål om 

statlige direktorater som eksempelvis driver kontrollvirksomhet, bør ha som 

målsetning å bli godt likt. Omdømmeundersøkelsene blir tillagt stor betydning til tross 

for de metodiske svakhetene. I tillegg til uklarheten om hva som faktisk er målt, har 

direktoratene få forutsetninger for å vurdere signifikans. Lav svarprosent og 

potensielt skjevt frafall kan gi mindre treffsikre estimater, og det er ikke korrigert for 

viktige kontrollvariabler som utdannelse, inntekt, politisk oppfatning eller generell tillit 

til myndighetene (Carpenter, 2010; Lee & Van Ryzin, 2020) 

Den mest omfattende målingen i materialet kartlegger hva innbyggerne mener om 

forvaltningen og det norske politiske systemet. Dette «flaggskipet» blant målingene 

preges av en kraftig synkende svarprosent som har falt fra 43 til 19 prosent på ti år. 

Konsekvensen er store spørsmålstegn ved undersøkelsens representativitet. Det er 

spesielt påfallende at personer med lav utdannelse er klart underrepresentert, og at 

utvalget er skjevt alderssammensatt (klar overvekt av personer over 67 år). 

Resultatene preges av at manglende kunnskap om enkelttjenester gir svært høyt 

partielt frafall på spørsmål om institusjoner som Staten innkrevingssentral, 

fylkesmennene og UDI. 

Et i denne sammenheng relevant trekk er hvor lite representativt det såkalte Kontakt- 

og reservasjonsregisteret (Digitaliseringsdirektoratet, 2020) er for den eldre delen av 

befolkningen. Registeret er den mest omfattende kilden til e-postadresser i landet, 

men mangler fortsatt nesten en million norske innbyggere for å være komplett40. 

Dette registeret har kontaktopplysninger slik at stat og kommune kan sende 

meldinger og dokumenter elektronisk (som mobilnummer, e-postadresse og digital 

postkasse). I praksis er minst halvparten av pensjonistene utenfor rekkevidde for 

 

40 I februar 2020 er 4.480.649 personer registrert. Den norske befolkningen er 5.372.355 personer. 
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meningsmålinger som baserer seg på uttrekk fra dette registeret. De store 

innbygger- og brukerundersøkelsene påvirker offentlig politikk fordi de inngår i 

forvaltningens feedback og egenvurdering. Det mest problematiske er at selv det 

som fremstår som robuste funn, har en viss usikkerhet på grunn av lav svarprosent 

og et skjevt utvalg.  

Noen få direktorater fremstår som storforbrukere av meningsmålinger, men de har 

påtagelige forskjeller i bruksform. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

gjennomførte 20 meningsmålinger i den studerte perioden, og de faller både inn i 

kategorien av de som tar brukerne med på råd, men også de som brukes til å 

markedsføre etatens virkemidler i offentligheten. Ved å sammenligne med 

tildelingsbrevene fra Barne- og familiedepartementet fremstår flere av målingene i en 

politisk dialog, der målsetningen har vært å styrke sin legitimitet på områder - som 

eksempelvis likestilling, ikke-diskriminering og hatefulle ytringer. Metoden i flere av 

målingene tyder på et ønske om å sette dem inn i en tolkningsramme (framing) på 

fenomener og løfte temaene opp på dagsorden, for i neste omgang å oppnå økt 

oppmerksomhet og større bevilgninger. Dette var spesielt fremtredende i 

undersøkelsen om vold i befolkningen som Bufdir fikk gjennomført. 

Flere målinger og praksis bekrefter problemstillingens andre del, nemlig om 

meningsmålingene er et verktøy i byråkratiets arbeid for å influere politiske 

beslutningsprosesser og påvirke opinionen. Et eksempel på dette er hvordan 

funnene på seksuell trakassering ble overspilt. Bufdirs spissing, forenkling og 

konkretisering ble en mediatilpasning og opinionspåvirkning på tynt statistisk 

grunnlag. 

Helsedirektoratet viser derimot hvordan meningsmålinger også gir opinionen en 

stemme og en påvirkning. De fleste målingene er interne og inngår i 

saksbehandlingen. Men det er også flere eksempler hvor man begynner med en 

nullpunktsmåling, følger opp med en holdningskampanje og for deretter å søke å 

dokumentere effekten av kampanjen. Altså en klar bekreftelse av problemstillingen 

om at målinger også er et verktøy for byråkratiets påvirkning av opinionen. En 

svakhet i flere av undersøkelsene er usikre estimater og sammenhenger, og ukritisk 

omtale av ikke-signifikante endringer.  
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Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) bruker meningsmålinger relativt 

sjelden, men disse fremstår likevel som delvis designet for å få ønskede svar. Det 

beste eksempelet er DSBs egen omdømmeundersøkelse med til dels selvvalgte 

respondenter, og dessuten bruk av akademiske og vanskelig tilgjengelige begreper 

som vanskeliggjør reelle svar fra befolkningen. «Risikopersepsjon» og «aspekter ved 

samfunnsplanleggingen» er ord som normalt kan være fallgruver. 

Lotteritilsynet er det mest fremtredende eksempelet på hvordan meningsmålinger 

aktivt brukes til å påvirke opinionen og offentlig politikk i en vedvarende debatt mot 

utenlandske spillselskaper. Både faglige rapporter og surveyundersøkelser benyttes 

for å tegne bilde av en ulovlig virksomhet med store skadevirkninger for samfunnet. 

Interessant nok spør ikke undersøkelsene hva folk flest mener om å gi Norsk Tipping 

konkurranse og å liberalisere pengespill, men kartlegger respondentenes 

problematiske spilladferd. Også her finner vi eksempel på medialiseringsteknikker 

med spissing og konkretisering, blant annet påstanden om at 55.000 personer i 

Norge er problemspillere – et funn som med stor feilmargin og som baseres på tynn 

statistisk empiri - kun 126 respondenter fra en utvalgsramme på 30.000 med nesten 

tre fjerdedelers frafall før det endelige utvalget av respondenter. 

Helt siden surveyundesøkelsenes pioneerer som George Gallups tid, har målinger 

vært sett på som et surrogat for løpende folkeavstemninger. Nytten av målinger har  

ikke blitt mindre i en utvikling mot kartellpartier der politikken har blitt en karrièrevei 

for politikere og rådgivere (R. S. Katz & Mair, 1995). Lav valgdeltakelse i lokalvalg, 

færre lojale velgere og mindre ideologiske partier gjør prosessen rundt valg mer 

komplisert – og det blir vanskeligere å få gjennomslag i enkeltsaker som bompenger 

og bilfritt byliv. Store grupper faller utenfor elektoratet (som unge, eldre og 

innvandrere). I denne utviklingen kunne meningsmålingene, gitt at de er gjennomført 

etter boken, spilt en viktig demokratisk rolle som korrektiver. 

Hovedfunnet i materialet er likevel at meningsmålingene stort sett er utarbeidet på 

direktoratenes premisser og etter deres behov for å legitimere og skape oppslutning 

om egne prioriteringer. Et uttrykk for dette av hva som ikke finnes i det undersøkte 

materialet; nemlig resultater som tydelig går imot direktoratenes ønsker og 

interesser. I forhold til problemstillingen om hvordan meningsmålinger kan øke 

demokratiet, er det noen vesentlige innvendinger: 
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• Måleinnvendinger: Generalisering fra svake statistiske grunnlag, overtolkning 

av ikke signifikante resultater, spissing av budskap i mediene. 

• Mangel på standard: Gjennomgående i materialet er at metoden styres av 

instituttene og ikke av oppdragsgiverne, og det mangler en felles standard. 

• Målingene gjengis typisk med standardfraser om utvalg og feilmargin. Ingen 

tilfeller hvor metoden med uttrekk fra webpanel blir problematisert, til tross for 

at disse panelene utgjør kun 80-90.000 potensielle respondenter og den store 

majoriteten av befolkningen ikke har en teoretisk mulighet til å bli valgt ut. 

• Mange eksempler på egeninteresse i spørsmålsstilling og formidling av 

resultatene – og ingen eksempler på formidling av ufordelaktige resultater. 

Eksempler på til dels grove feil som selvseleksjon, ikke randomisert utvalg og 

ledende spørsmål. 

• Svært få eksempler på kritisk behandling av resultatene når de presenteres i 

mediene. Hovedinntrykket er at mediene videreformidler resultatene uten å 

gjøre en selvstendig vurdering av signifikans, utvalgsfeil og spørsmålsstilling. 

 

Til nå har det vært lite oppmerksomhet i den offentlige debatten om 

sentralforvaltningens bruk av meningsmålinger. Så langt det kjennes til, er det ikke 

tidligere laget oppgaver av denne typen i Norge. Temaet er viktig fordi bruken av 

målinger både kan øke og svekke befolkningens påvirkning på offentlig politikk, og at 

de dermed har direkte betydning for kvaliteten på demokratiet vårt. Dette er spesielt 

avgjørende hvis andre aktører får større påvirkning på offentlig politikk som følge av 

målingene, som interessegrupper, lobbyister og forvaltningen selv.  

Datamaterialet omfatter samtlige målinger som direktoratene har bestilt fra 2016 til 

2019. Gjennomgåelsen av over 700 meningsmålinger viser at analysen gir et rimelig 

godt bilde av den faktiske situasjonen. De generelle undersøkelsene (omdømme, 

innbyggerundersøkelsene) er behandlet mest grundig fordi den samme metoden er 

brukt i over 500 meningsmålinger. Deretter er de største forbrukerne av målinger er 

valgt ut. Samlet representerer de nesten halvparten av det resterende materialet, og 

utvalgsmetoden muliggjør en totaloversikt over bruken av meningsmålinger i 
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direktoratene som utfører slike oftest – i tillegg til en hypotese om at de direktoratene 

som bruker undersøkelser mest, også har størst bevissthet rundt bruken av dem.  

Det generelle analysekapitlet viser flere eksempler på brudd på den nevnte 

sjekklisten for feil i meningsmålinger. Utvalget er ikke randomisert, men teoristyrt. De 

analyserte undersøkelsene er spesielt omtalt fordi de representerer typiske brudd på 

sjekklisten og utgjør til sammen en stor empiri av undersøkelser som strider mot det 

grunnleggende krav for å fortjene å virke demokratisk – de måler ikke nøyaktig hva 

befolkningen mener og kan dermed ikke brukes som et redskap for mer demokrati. 

Materialet har også eksempler på at PR-byråer som arbeider for direktoratene bruker 

meningsmålinger i sitt påvirkningsarbeid, særlig knyttet til holdningskampanjer. I 

innledningen viste jeg tre eksempler på hvordan meningsmålinger brukes i politisk 

påvirkning. Denne oppgaven har tatt for seg direktoratenes bruk av 

meningsmålinger. Det gjenstår likevel mye forskning på andre aktører, som 

interessegrupper og politiske partier, for å få et overordnet bilde av hvordan 

meningsmålingsdemokratiet fungerer. 

Gjennomgåelsen viser mange surveyundersøkelser med metodiske svakheter, der 

resultatene likevel brukes i saksbehandling og formidles i offentligheten. Analysen av 

materialet har ikke vist ett eneste eksempel på at de eldre er riktig representert blant 

respondentene, noe som nødvendigvis skaper en fare for at de eldres perspektiv 

systematisk blir undervurdert i direktoratenes meningsmålinger. Derimot blir gruppen 

av mennesker som har sagt ja til å delta i ulike webpanaler mot å få gaver og 

kinobilletter, systematisk overrepresentert (siden resten av populasjonen står 

utenfor). 

Et annet aspekt ved mangel på standard i metodevalg og kvalitetssikring for 

surveyundersøkelser, er å vurdere dette opp mot forvaltningens regler for 

saksbehandling. Over 1780 milliarder kroner, eller nær 60 prosent av alt vi 

produserer (BNP), går over offentlige budsjetter, og forvaltningens beslutninger har 

stor betydning for mange mennesker. Derfor er grundig saksbehandling et krav i 

loven. Eksempelvis sier Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven) at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før vedtak treffes (Justisdepartementet, 1970). Det er utformet en egen 

instruks for utredninger for å sikre gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, der det 
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blant annet heter at det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte, 

og at de bygger på gode beslutningsgrunnlag (DSØ, 2019). Innen økonomi er det 

også krav om felles standarder for hvilken rentesats man bruker i 

nytte/kostnadsanalyser for å sikre at samfunnsøkonomiske kostnader og nytte 

beregnes likt på tvers av prosjekter. Det er et åpent spørsmål om metoden bak de 

omtalte suveryundersøkelsene i denne oppgaven kvalifiserer til betegnelsen 

«grundig saksbehandling». 

 

Styrke bestillerkompetanse og egen analyse 

I offentlig forvaltning handler bestilling av meningsmålinger og bruk av mangelfulle 

resultater både om bestillerkompetanse og analysekompetanse. Dersom det er et 

mål å heve kvaliteten på undersøkelsene og sikre at de fremmer demokratiet, så bør 

direktoratene ta et større ansvar for metode og analyse enn å overlate vurderingene 

til instituttene. Undersøkelsene vil bli kvalitativt bedre hvis det blir tydeliggjort 

hvordan fagfolk som kjenner områdene som skal undersøkes er koblet inn i 

utarbeidelse av spørreskjemaer og dataanalysen.  

Et mulig alternativ som enkelte bruker, er å engasjere instituttene til selve 

datainnsamlingen, og analysere funnene med egne eksperter i direktoratene. 

Utredningsinstruksen (DFØ, 2018) gir uansett forvaltningen et selvstendig ansvar for 

kvaliteten i saksbehandling og utredningsarbeidet. Dette ansvaret kan ikke delegeres 

til instituttene som utfører meningsmålingene. Til syvende og sist er det statsrådenes 

ansvar, og det står eksplisitt at departementene har et overordnet ansvar for 

kvaliteten på beslutningsgrunnlag innenfor egen sektor (Kommunal- og 

arbeidsdepartementet, 2016). 

De siste årene har andelen samfunnsvitere økt kraftig i norske direktorater, fra fire 

prosent av de ansatte i 1986, til 20 prosent i 2016 (Christensen, Egeberg, Lægreid, 

& Trondal, 2018, p. 56). Ifølge SSB har 37,5 prosent av de statsansatte minst fire års 

universitetsutdannelse. Mange av disse har metode- og statistikkutdannelse som del 

av universitetsstudiet. I materialet skiller Husbanken seg ut ved at de har fått 

dataene levert som SPSS-filer, og deretter har gjort analysen selv. En mulig fordel 

med en slik fremgangsmåte er at analysen gjøres av ansatte som kan fagområdet 

bedre enn generelle surveyspesialister. 



 

124 
 

Problemstillingen som er undersøkt i denne oppgaven er i hvilken grad 

direktoratenes meningsmålinger kan hevde å være dekkende for befolkningens 

meninger og derved bidra til økt direkte innflytelse for befolkningen, og på hvilken 

måte meningsmålingene er et verktøy for å påvirke opinionen, legitimere byråkratiets 

valg og influere på politiske beslutningsprosesser. 

Konklusjonen og svaret er at meningsmålinger til en viss grad brukes som et 

virkemiddel for å gi befolkningen et ord med i laget, men at den mest tydelige bruken 

av disse er på direktoratenes egne premisser, uten en kritisk vurdering og 

metodestandard. Slike svakheter er ikke bare en trussel for demokratiet, men også 

for forvaltningens evne og plikt til å opplyse saker bredt og sikre velbegrunnede og 

gjennomtenkte beslutninger. 
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