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Oppsummering / hovedfunn
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Over 8 av 10 stemmeberettigede innbyggere i Norge har sett informasjonstiltak fra Valgdirektoratet

o SMS-påminnelsen når aller flest

7 av 10 er positive til SMS-påminnelsen fra Valgdirektoratet

2 av 10 oppgir at informasjonstiltakene ga dem ny informasjon (som de ikke visste fra før)  

For 1 av 10 som så informasjonen, hadde det betydning for hvorvidt de stemte

6 av 10 leste informasjon på valgkortet

o Tre av fire av disse synes informasjonen var nyttig

o 3 prosent var ikke klar over at de hadde stemmerett før de fikk valgkortet

Flest ville søkt på nett dersom de lurte på noe ved valget, fulgt av kommunens nettside ogvalg.no

o 3 % av velgerne oppgir at de var i kontakt med Valgdirektoratet om valget

Nordmenn har generelt god kunnskap om valget. Det er størst usikkerhet om hvor man stemmer på valgdagen,samt  

at man kan få stemme hjemme gitt visse behov.

Velgerne har høy tillit til at valget er korrekt gjennomført. 3 % har ikke tillit tilgjennomføringen



1. OPPMERKSOMHET OG EFFEKT  
AV INFORMASJONSTILTAKENE
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INFORMASJONSKANALER
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? I forkant av valget hadde Valgdirektoratet ulike informasjonstiltak for å nå frem med faktabasert valginformasjon, for eksempel om hvordan man stemmer, hvor  
man kan stemme, hvem som kan stemme etc. Har du i løpet av de siste 8 ukene sett informasjon om valget fra Valgdirektoratet på følgende steder:

Over 8 av 10 har sett informasjonstiltak fra Valgdirektoratet

Har sett informasjon (i én eller flere kanalaer)  

Har ikke sett informasjon (eller vet ikke)

Nei  
16%

Ja  
84%

n= 1500

84 % av innbyggerne har sett  

informasjon om valget fra  

Valgdirektoratet - i én eller flere kanaler.  

Totalt 11 kanaler/tiltak ble listet opp i  

undersøkelsen (i tillegg kategorien

«annet»).

16 % oppgir at de ikke har sett  

informasjon fra Valgdirektoratet.



?

SMS når flest

Innlegg på Snapchat 12% 79% 9%

Innlegg på Instagram 10% 79% 11

%

Annet 3 64% 33%

Informasjonsvideo, vist på ulike nettsider 31% 60% 9%

Plakater utendørs 27% 64% 9%

Valgdirektoratets nettside valg.no 17% 73% 9%

Innlegg på Facebook (f.eks. video eller annonser) 36% 52% 12%

Avisartikler eller TV-innslag der Valgdirektoratet  
uttalte seg om gjennomføring av valget

34% 54% 12%

38%

40%

46%

61%

55%

49%

46%

29%

7%

10%

8%

10%

Informasjonsbrosjyre

Annonse i nettavis

SMS fra Valgdirektoratet

Ja

Informasjonsbrev fra Valgdirektoratet i posten *

Nei Vet ikke

* NB. Informasjonsbrev i posten gjelder kun personer med innvandrerbakgrunn (n=89)

n= 1500

46 prosent av de stemme-berettigede  

så SMS-en fra Valgdirektoratet – som  

er tiltaket som når flest (sett bort fra  

brevet til personer med  

innvandrerbakgrunn).

Dernest følger annonser i nettaviser  

(40%), informasjonsbrosjyre (38%) og  

innlegg på Facebook (36%).

Hver tredje har sett omtale i avis/TV  

(34%) og nesten like mange så  

informasjonsvideo på ulike nettsider  

(31%).

Omtrent en av fire så plakater  

utendørs (27%), mens en av ti så  

innlegg på Snapchat (12%) eller  

Instagram (10%).

I forkant av valget hadde Valgdirektoratet ulike informasjonstiltak for å nå frem med faktabasert valginformasjon, for eksempel om hvordan man stemmer, hvor  
man kan stemme, hvem som kan stemme etc. Har du i løpet av de siste 8 ukene sett informasjon om valget fra Valgdirektoratet på følgende steder:



Facebook når de yngste best

De yngre ser i størst grad informasjonstiltakene: 92 % av deunder  

25 år har sett ett eller flere tiltak, mot i snitt 83 % av de over 25år.

Som figuren til høyre viser, har de under 25 år i større gradsett  

informasjon i nesten alle kanalene – bare unntatt  

informasjonsbrosjyrer og avis/TV (som når de over 60 år best).

Det er særlig Facebook, Snapchat og Instagram somskiller  

aldersgruppene.

Blant de under 25 år har flere sett informasjon i sosiale medierenn  

i tradisjonelle medier (mens det motsatte gjelder for de over 25år).

Blant de over 25 år er det SMS-en fra Valgdirektoratet flest har fått  

med seg av disse informasjonstiltakene.
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36%

6%

15%

26%

7%

46%

38%

26%

31%

23%

24%
40%

33%

34%

39%

41%

50%

53%

56%

69%

Media (avis/TV-innslag)

Informasjonsbrosjyre

Instagram-innlegg

Valg.no

Plakater utendørs

Snapchat-innlegg

SMS fra Valgdirektoratet

Annonse i nettavis

Informasjonsvideo på nett

Facebook-innlegg

Andelen som har sett tiltaket – fordelt på alder

17–25 år 26 år +



INFORMASJONSBUDSKAP



?

2 av 10 fikk ny informasjon

Fikk du NY informasjon?

Vet ikke 
7%

Ja  
21%

Nei  
72%

Ga informasjonstiltakene deg NY informasjon om valget (som du ikke visste fra før)?n= 1259

21 % av de som har sett informasjonstiltak, oppgir at dette  
ga dem NY informasjon om valget som de ikke visste fra  
før.

72 % sier at det ikke ga dem ny informasjon, mens 7 % vet  
ikke.

De yngste har i størst grad fått ny informasjon: 33 % av de  
som er under 29 år oppgir dette, og 37 % av de som er  
under 25 år.

De med innvandringsbakgrunn oppgir i større grad å ha  
fått ny informasjon enn de uten innvandringsbakgrunn  
(30% versus 20 %).

33%

20% 18%
14%

17–29 år 30–44 år 45–59 år 60 år +



?

Hva fikk de ny informasjon om?

38%

44%

45%

49%

63%

44%

41%

48%

42%

17%

15%

6

%

10

%

31% 6%

At du kunne stemme i alle valglokalene i  
kommunen din på valgdagen 9. september

At du kunne forhåndsstemme i en annen  
kommune enn du er folkeregistrert

At du måtte ha med legitimasjon for å stemme

At du ikke trengte valgkortet for å stemme

At du kunne forhåndsstemme i perioden fra
12. august til 6. september

Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt

Ga det deg ny informasjon om noe av følgende?n= 265



BETYDNING FOR STEMMEGIVNING?
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?

Effekt på stemmegivning

16

Ja  
13 %

Nei  
87 %

Betydning for stemmegivningen?

«Ja» på én eller flere tiltak Ikke «ja» på noen tiltak

1 av 10 innbyggere som har sett informasjon  
fra Valgdirektoratet, sier at informasjonen  
hadde betydning for hvorvidt de stemte eller  
ikke.

9 av 10 sier at informasjonen ikke hadde  
noen betydning, eller er usikre.

Valg.no har størst ja-andel (17 %) av de  
brede kanalene.

De med innvandrerbakgrunn svarer i klart  
større grad at informasjonen har hatt  
betydning (20 %, mot 9 % blant de uten  
innvandrerbakgrunn).

30 % av de med innvandrerbakgrunn  
oppgir at brevet i posten hadde betydning  
(som dermed er det tiltaket som hadde  
størst betydning for denne gruppen).

Også de yngste under 25 år svarer i klart
større grad enn de eldre at informasjonen
hadde betydning (30 % versus 9 %).

Hadde noen av disse informasjonstiltakene betydning for hvorvidt du stemte ved valget eller ikke?n= 1259

3%

5%

6%

7%

8%

9%

9%

11%

12%

17%

Plakater  
utendørs

Annonse i  
nettavis

Facebook

Informasjons-
video

SMS

Instagram

Avis-/TV-
innslag

Snapchat

Brosjyre

Valg.no



VALGKORTET



? ?n=

6 av 10 har lest på valgkortet

Mottatt valgkort?

Vet ikke / husker  
ikke 2%

Nei 5%

Ja  
92%

92 % av de stemmeberettigede  
oppgir at de mottok valgkortet. 5 %  
sier at de ikke mottok valgkortet,  
mens 2 % husker/vet ikke.

Andel som oppgir å ha mottatt  
valgkortet øker med alderen (fra 86
% av de under 30 år til 95 % av de  
over 60 år).

62 % av de som mottok valgkortet  
leste noe av informasjonen.

Det er også de eldste som i størst  
grad leser på valgkortet (75 % av de  
over 60 år oppgir dette, mot 57 % av  
de under 30 år).

Det er ingen større forskjell i mottak  
og lesing av valgkortet knyttet til  
innvandrerbakgrunn.

Mottok du valgkort førvalget?n= 1500 1384
På valgkortet stod det en del praktisk informasjon om  
valget.Leste du noe av denne informasjonen?

Lest på valgkortet?

Vet ikke / husker  
ikke 4%

Nei  
34%

Ja  
62%



?

97%

3% 0%

Ja Nei Vet ikke / husker  

ikke

73%

19%

7%

Ja Nei Vet ikke / husker  

ikke

• De fleste som leser valgkortet synes  

informasjonen er nyttig (73 %).
19 % synes ikke det, mens resten vet ikke.

• De yngre synes i størst grad at informasjonen er nyttig:

81 % under 30 år oppgir dette, mot 65 % av de over 60 år.

Nytte av valgkortet

Var informasjonen på valgkortet nyttig for deg?n= 861

19

• 3 prosent av de stemmeberettigede som fikk  

valgkort var ikke klar over at de hadde  

stemmerett fra før.

• De yngste oppgir dette i større grad enn de eldste (5 % av de  

under 30 år, mot 1 % av de over 60 år).

• Det er ingen store forskjeller knyttet til innvandringsbakgrunn.

Var du klar over at du hadde stemmerett før du fikkvalgkortet?n= 1384 ?



SMS FRA VALGDIREKTORATET



?

Positive til SMS-påminnelsen fra Valgdirektoratet

2%2%3%

22%

29%

41%

Ganske Verken positiv Ganske Svært negativ Ikke  
positiv eller negativ negativ aktuelt/ingen

mening

Svært positiv

7 av 10 er positive til SMS-en fra  

Valgdirektoratet i september (71 %). Kun 5

% er negative, mens 24 % er nøytrale eller  

har ingen mening.

De yngste er aller mest positive.

I september sendte Valgdirektoratet ut en SMS til alle innbyggere med en påminnelse om valget. Hvor positiv eller negativ er du til dette informasjonstiltaket?n= 694

77% 73% 67% 64%

17–29 år 30–44 år 45–59 år 60 år +

Andel positive til SMS-en – fordelt på alder

71%

5%



BRUK AV INFORMASJONSKANALER OG  
KONTAKT MED VALGDIREKTORATET



?

Informasjonskanaler

Google 36%

Kommunens nettsider 24%

Valg.no 24%

Familie og/eller venner 7%

5%

3%

Aviser (papir/nett)

Sosiale medier 2%

Fylkeskommunens nettsider 1%

Annet

Velgernes foretrukne informasjonskanaler
Totalt 8 av 10 velgere ville søkt informasjon om valget via  

nettsøk, kommunens nettside eller valg.no dersom de lurte  

på noe.

De yngre under 30 år oppgir i størst grad google (50%), fulgt  

av valg.no (32%). Kun 6 % av de yngre ville gått på  

kommunens nettsider, som er mer populært jo eldre man er.

Hvor ville du først forsøkt å finne praktisk informasjon om valget dersom det var noe du lurte på?n= 1500

50% 46%
38%

32%

16%20%
26%

16%

29%

19%

39%

6%

17–29 år 30–44 år 60 år +

Kanalpreferanser og alder

Google Valg.no

45–59 år

Kommunens sider



?

Kontakt med Valgdirektoratet

Ja, for å finne ut hvor eller når jeg kunne stemme 2,2 %

Ja, fordi jeg ikke mottok valgkort 0,4 %

Nei

Vet ikke / husker ikke 0,3 %

97,1 %

Andel som var i kontakt med Valgdirektoratet

Har du vært i kontakt med Valgdirektoratet om valget | Har du vært i kontakt med kommunen din om valget?n= 1500

99,1 %

Ja, for å finne ut hvor eller når jeg kunne stemme 0,6 %

Ja, fordi jeg ikke mottok valgkort 0,0 %

Nei

Vet ikke / husker ikke 0,3 %

Andel som var i kontakt med kommunen sin om valget

3 % av velgerne oppgir at  
de var i kontakt med  
Valgdirektoratet om valget

0,6 % av velgerne var i  
kontakt med kommunen  
sin om valget



2. VELGERNES KUNNSKAPSNIVÅ
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KUNNSKAP OM STEMMEGIVNING



?

Kunnskap om stemmegivning (riktig eller feil)

17%

60%

63%

76%

99%

63%

22% 75%

9%

23%

9%

1%

20%

3%

31%

14%

15%

Du kan stemme på valgdagen i en hvilken som helst kommune,  
uavhengig av hvor du er folkeregistrert

Du må ha med valgkort for å stemme

Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune,  
uavhengig av hvor du er folkeregistrert

Du kan stemme i alle valglokalene i kommunen din på  
valgdagen

Du har mulighet til stemme hjemme hvis du grunnet uførhet eller  
sykdom ikke selv kan oppsøke valglokalet

Du må ha med legitimasjon for å stemme

Riktig Feil Vet ikke

Her er noen påstander om stemmegivningen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Vi ber deg vurdere om informasjonen er riktig eller feil.n= 1500



God kunnskap om stemmegivningen

«Alle» vet at de må ha med legitimasjon for å stemme (99%)

3 av 4 vet at man kan forhåndsstemme i alle kommuner (76%). Nesten  

like mange vet at man ikke trenger valgkort (75%).

Litt over 6 av 10 vet at man kan stemme i alle valglokalene i kommunen  

på valgdagen (63%). Like mange vet at man må stemme i  

hjemkommunen på valgdagen (17 % er feilinformert) .

6 av 10 vet at man kan søke om å stemme hjemme (31 % svarer vet ikke  

på dette, mens 9 % er feilinformert).



?

Kunnskapsindeks

29

Kunnskapsindeksen er basert på andel korrektesvar  
på de 6 kunnskapsspørsmålene.

o Lav kunnskap: 0-2 korrekte svar

o Middels kunnskap: 3-4 korrektesvar

o Høy kunnskap: 5-6 korrekte svar

8 %

43 %

49 %

Kunnskapen øker noe med alderen, men det er ikkestore  
forskjeller.

Det er heller ikke store utslag knyttet til  
innvandrerbakgrunn.

Her er noen påstander om stemmegivningen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Vi ber deg vurdere om informasjonen er riktig eller feil.n= 1500

4 korrekt 27%

3 korrekt 16%

2 korrekt 6%

1 korrekt 2%

0 korrekt 0%

30%

19%

5 korrekt

6 korrekt



3. GJENNOMFØRINGEN AV  
VALGET OG TILLIT
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VALGDELTAKELSEN



?

Valgdeltagelsen

Stemte du ved høstens valg og når stemte du i såfall?n= 1500

Ja, men husker ikke når 1%

Nei, jeg stemte ikke 9%

Ikke aktuelt / vet ikke 0%

3%

35%

9%

42%

Ja, mellom 1. juli og 11. august

Ja, mellom 12. august og 6.  
september

Ja, på valgdagen søndag 8.  
september

Ja, på valgdagen mandag 9.  
september

Stemte du? 90 % oppgir at de stemte ved åretsvalg*  

Nesten 4 av 10 forhåndsstemte (38 %)

o De aller fleste i perioden 12. august - 6. september.

51 % oppgir at de stemte på valgdagen(e), og da i  
størst grad på mandag 9. september (42 %).

91 % av de som ikke har innvandringsbakgrunn -og  
87 % av de som har innvandringsbakgrunn - oppgir  
at de stemte

Andelen som oppgir at de stemte, øker medalderen  
(fra 83 % blant de under 30 år, til 96 % av de over  
60 år)

* Andelen som oppgir i undersøkelsen at destemte,  
er høyere enn andelen som faktisk stemte (64,7 % i  
kommunestyrevalget og 60,5 % i fylkestingsvalget).  
Dette indikerer at utvalget i undersøkelsen er  
overrepresentert blant velgere som stemte. Denne  
skjevheten er ikke korrigert.



TILLIT TIL VALGGJENNOMFØRINGEN
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?

Høy tillit til valggjennomføringen

88

90

5 5 77

73 6 4

84 4 3

13

17

9

5 4 4

4 33

Valget var preget av rot og feil

Valgresultatet ble klart når det skulle

Valget ble gjennomført på en god måte

Jeg har tillit til valggjennomføringen i  
Norge

Jeg har tillit til at valgresultatet er  
korrekt

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

De fleste velgerne har tillit til at  

valgresultatet er korrekt (90 %) og  

til at valget er gjennomført på en  

korrekt måte i Norge (88 %).

4 % har ikke tillit til  

gjennomføringen.

84 % er enig i at valget ble  

gjennomført på en god måte, 3 %  

er uenig i dette.

77 % mener valget var uten rot og  

feil.

73 % mener tidsfristene ble  

overholdt. Kun 4 % er uenig i dette,  

mens resten er nøytrale eller vet  

ikke.

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om gjennomføringen av valget?n= 1500



www.opinion.no hei@opinion.no @opinionoslo

Opinion AS | Vulkan 16 | 0178 OSLO

http://www.opinion.no/
mailto:hei@opinion.no

