
Kan tillit måles?
- Lokaldemokratiundersøkelsen og andre undersøkelser 

- Hva vet vi, hvordan kan vi benytte kunnskapen lokalt? 

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»





«Tillitsskapende kommuner»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.ks.no/om-ks/politisk-grunnlagsdokument/
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2021/status-kommune-2021/


KS Lokaldemokratiundersøkelse 
– Hvordan står det til i egen kommune?



Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når…

• innbyggerne kjenner seg godt representerte, 

• de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken 
og er ombud for innbyggerne, og ….. 

• kommunen leverer det som er lovet.



• Invitasjon til alle – 100 får gjennomføre

• Innbyggerdel – 13 spørsmål som samlet sier noe om tilstanden lokaldemokratiet

• Gallupbyrå ringer innbyggerne

• Folkevalgtdel – 13 + 28 spørsmål om arbeidet og rollen som folkevalgt

• Elektronisk i kommunestyrets møte

• Sammenslått kommune – mulig å dele opp i opprinnelig kommune

• Liten egenandel 

• Publiseres på bedrekommune.no

– Egne data og kommunerapport

– Sammenligne med seg selv over tid og med andre

KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021

https://bedrekommune.no/lokaldemokrati




KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017: Tillit svakest – forskjellsbehandling 

Det som særlig trekker ned er påstanden om 
at de som har gode personlige forbindelser i 
kommunen lettere får ivaretatt sine interesser. 

Indeks
godt lokaldemokrati

Skala 
1-4

Pålitelighet 2,4

Ansvarlighet 2,6

Borgernærhet 2,5

Effektivitet 2,6



Hva har betydning for god lokaldemokratisk styring?

SPESIELT VIKTIG

• Intern kultur preget av tillit og åpenhet

• Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring

• Generelle medvirkningstiltak 

• Informasjonstiltak 

IKKE ENTYDIG 

• Politisk organisering

• Delegering til administrasjon

• Målstyring

• Interkommunalt samarbeid

• Møteledelse 

• Tjenesteorganisering

• Kanaler for innbyggerdeltakelse

Kilde: NIBR, UiO, ISF, 2013 og NF 2019



https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/hva-kjennetegner-kommuner-med-godt-lokaldemokrati/


Tillitsbarometeret - årlig
(Respons Analyse)



Tillit til institusjoner og aktører

Tillitsbarometeret, 
Respons Analyse



Hvor viktig i det norske demokratiet?

Tillitsbarometeret, 
Respons Analyse



Hvilke av følgende kanaler ville du bruke hvis du skulle ha frem dine 
synspunkter?

Tillitsbarometeret, 
Respons Analyse





Innbyggerundersøkelsen – hvert annet år
(Difi/DFØ)



Delvis høy tillit til at politikerne arbeider for innbyggernes beste







Lokalvalgundersøkelsen (hvert 4. år) og 
forskningsrapporter



Politisk tillit og demokratisk legitimitet.
Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit

Signe Bock Segaard

Prosjektleder og forsker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 15. sept. 2020



Om politisk tillit

▪ Tillit er viktig – men ukritisk tillit er usunt

▪ Politikere kan skiftes ut, men mistillit til 

institusjonene kan være ødeleggende

▪ Deltakelse og åpenhet – tillit og legitimitet



Tre sentrale spørsmål og funn

▪ Er det forskjell i tilliten til politiske aktører på lokalt og 

nasjonalt nivå?

▪ Er tilliten til det norske lokaldemokratiet svekket over tid?

▪ Er tilliten til lokaldemokratiet sosialt lagdelt?



Hva skjer med politisk tillit i krisetider?

Jo Saglie

KMD, 15. september 2020



Betydningen av kontekst: Valget i 2011

▪ En nasjonal krise – terrorangrepet 22. juli

▪ Rekordhøy tillit

▪ Små geografiske variasjoner



Valget i 2019

▪ Høyeste deltakelse siden 1991 – også over 2011

▪ Et protestvalg – eller et engasjert valg?

– I storbyene: bompenger og klima

– I utkant-Norge: protest mot sentralisering

– Tillit og geografi: hva skjer?



Krise → tillit? 

▪ Økt tillit til politikerne og politiske institusjoner 
• Norsk medborgerpanel, UiB

▪ Generelt – samling og samhold i krisetider
– Men ikke ubetinget

– Kompetanse og gode intensjoner? 

▪ Varierende tillit til konkrete tiltak/informasjon
• Norsk koronamonitor – Opinion

▪ Hva skjer på lengre sikt?



Tillit → krisehåndtering? 

▪ Et reservoar av tillit → tiltakene følges?

– Ja – men frykt er nok viktigere (ISF)

▪ Hvor høy bør tilliten være?

– Tillitssvikt → krisehåndtering vanskelig

– Men også behov for skepsis og kritisk debatt



Hvem er det som deltar mellom valg?

Marte Winsvold

KMD, 15.09.20



Er det noen sammenheng mellom tillit 
og politisk deltakelse mellom valg?

Deltakelse 
mellom valg

Medvirknings-
ordninger

Politisk selvtillit
- individuell
- kollektiv

Tillit til politikere
- kompetanse

- lydhørhet

Medvirkningsordninger er assosiert med

høyere kollektiv selvtillit

Lav tillit til politikernes kompetanse gir økt deltakelse

Høy tillit til at politikerne hører etter gir økt deltakelse

Individuell selvtillit gir økt deltakelse

Ingen sammenheng

Ingen sammenheng



Så, hvis man ønsker at 
medvirkningsordninger skal bidra til 
bredere deltakelse ...

▪ Styrke den politiske selvtilliten i 

underrepresenterte grupper

▪ Oppfordre politikerne til å lytte

▪ Målrette tiltak mot underrepresenterte grupper



Norge ift Norden
Norden ift Europa/verden



Høy tillit til andre mennesker 

Man kan stole på de fleste 75 %
Man kan ikke være forsiktig nok 17 %
Vet ikke 8 %
Innbyggerundersøkelsen 2019, Difi

IPSOS Trust: the Truth? (2019): 
“At a micro-level, creating more opportunities 
for us all to mix with people who are not like us 
– including our political ‘opposites’ – to tackle 
increased social and political polarisation could, 
in turn, help us re-build our trust in each other.” 



Høyere tillit til nasjonale politikere i 
Norden, og høyest i Norge



Høyere tillit til nasjonale parlamentet  
i Norden, og høyest i Norge



























Hva skal til/hva tilbyr KS? 



KS Lokaldemokratiundersøkelse – 2021

• KS Lokaldemokratiundersøkelse tilbys hver 
valgperiode

• Felles spørsmål innbyggere og folkevalgte

• Flere spørsmål om arbeidet og rollen som 
folkevalgt

• Database på bedrekommune.no  



KS Folkevalgtprogram – inntil 2 skreddersydde fordypningsdager 

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/folkevalgtprogrammet/


https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/


https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/


Forebygge og håndtere hat og trusler

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/hets-og-trusler/hatefulle-ytringer---behov-for-a-styrke-folkevalgtes-vern/


Nye utfordringer?

Tøffere prioriteringer

• Hvordan skape legitimitet for beslutninger som 
kan oppfattes negativt for grupper av 
innbyggerne? 

• Hvordan unngå og håndtere et tøffere 
debattklima?

• Hvordan unngå og håndtere et større press på 
å favorisere og omgå regelverk?

Tillitsreform i offentlig sektor 

• Påvirke slik at den en tillitsreform/et tillitsløft 
handler om tillit til lokale og regionale 
myndigheter og ikke hoppe bukk over lokal 
politisk og administrativ ledelse

• Lakmustesten blir ny opplæringslov, om det 
blir færre krav til rapportering og 
dokumentasjon i praksis og kommunen får tillit 
til å utøve sitt lokalpolitiske ansvar 



BE HAPPY,
BUT WORRY 


