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Om undersøkelsen 
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Opinion har på oppdrag fra Enebakk kommune 
gjennomført en innbyggerundersøkelse basert på et 
representativt utvalg. Målet med undersøkelsen er todelt: 
1. Bidra til at kommunereformen får økt oppmerksomhet og 

heve innbyggernes engasjement om reformen. 
2. Gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, 

om hva innbyggerne i kommunen er opptatt av i 
forbindelse med kommunereformen. 

Undersøkelsen avdekker kunnskap og holdninger blant 
innbyggerne når det gjelder egen kommune og 
kommunesammenslåing, grenseregulering, tilhørighet, 
serviceadferd, arbeidssted og medier. Undersøkelsen 
inkluderer bakgrunnsspørsmålene kjønn, alder, utdanning, 
yrke, bosted og botid i kommunen.  

Det er 3 tettsteder i kommunen, Flateby, Kirkebygda og 
Ytre Enebakk. Enebakk er en «vippekommune» hvor 
Flateby ligger i nord og har naturlig tilhørighet mot 
Lillestrøm, mens Ytre Enebakk ligger sørvest og har sin 
tilhørighet mot Ski/Follo. Per definisjon er Enebakk en 
Follokommune. 

Tettsteder (innbyggertall per 31.12.14) og kvoter: 
•  Ytre Enebakk: 3 967 innbyggere – 315 intervju 
•  Flateby: 3 705 innbyggere – 315 intervju 
•  Kirkebygda: 637 innbyggere – 70 intervju 

Kartkilde: Follokart http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/
Vis/Follokart  
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Hovedfunn 

Bakgrunn/demografi 
(i et separat Excel-dokument er alle hovedspørsmål krysset mot et sett 

bakgrunnsspørsmål; signifikante forskjeller i undergrupper er angitt) 

•  I utvalget er det 49 % kvinner, 51 % menn. 

•  Utvalget er delt i to alderssegmenter for å ha en viss 
basestørrelse ved sammenligning av «yngre» og 
«eldre» grupper; 47 % i aldersgruppen 18-44 år, 53 % i 
gruppen 45 år+. 

•  Det er relativt god spredning i utvalget når det gjelder 
antall år man har bodd i kommunen. Vi bruker 
intervallene mindre enn ti år, 10-19 år, 20-29 år, 30-39 
år, 40-49 år og 50 år+. Merk at jo mer finmasket 
inndelingen er, desto mindre er basestørrelsen – og 
feilmarginene blir høyere. 

•  29 % jobber eller studerer i Enebakk kommune, 70 % 
jobber eller studerer i en annen kommune. 

•  Det er en like stor andel som er ansatt i offentlig som i 
privat sektor (29 %), og 26 % oppgir at de er pensjonist/
trygdet. 

•  10 % har grunnskoleutdanning, 42 % har 
videregående, mens 46 % har høyskole-/
universitetsutdanning 
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Tilhørighet til kommunen og 
ønske om sammenslåing 

•  64 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler 
svært stor eller ganske stor tilknytning til Enebakk 
kommune. 13 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning 
til kommunen. 

•  49 % av innbyggerne er i ganske eller svært stor grad 
opptatt av kommunesammenslåing. 20 % er i ganske 
eller svært liten grad opptatt av temaet. 

•  Flere (66 %) peker på andre sammenslåingsalternativ 
enn at Enebakk kommune fortsetter alene (29 %). 
• Innbyggerne gir derimot ikke noe entydig signal om hvilket 

alternativ man bør velge: Det er 23 % som mener at det er best 
at Enebakk, Ski og Oppegård kommune danner en ny 
kommune, mens 18 % mener at det er best at Enebakk og 
Rælingen danner en ny kommune. 13 % mener at Enebakk og 
kommunene i Follo er det beste alternativet, 8 % mener det 
beste alternativet er at Enebakk og kommunene på Nedre 
Romerike danner en ny kommune. 

• Ved en eventuell kommunesammenslåing er det et flertall – 
61 % – som mener at det er mest naturlig at deler av 
kommunen slås sammen med de(n) andre kommunen(e). 

• 28 % mener at det er mest naturlig at hele kommunen slås 
sammen med de(n) andre kommunen(e).  
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Hovedfunn 

Serviceadferd og medievaner 

•  Flertallet får dekket sine behov for dagligvarehandel og 
idrettstilbud innenfor kommunens grenser. 

•  Behovet for kafé-/restaurantbesøk, kulturtilbud (kino, 
teater o.l.) og annen handel enn dagligvarer dekkes 
hovedsakelig utenfor kommunens grenser. 

•  TV, radio og nettavis er vanligste kilde til nyhets-/
aktualitetsstoff. Interessante, og forventede, forskjeller 
mellom de under og over 45 år med hensyn til 
nyhetskilder: 

•   93 % av de under 45 år oppgir at de bruker nettavis som 
kilde til nyheter og aktualitetsstoff, mot 73 % av de over 45 
år. 
•   83 % av de under 45 år oppgir at de bruker sosiale 
medier som kilde til nyheter og aktualitetsstoff, mot 55 % av 
de over 45 år. 
•   De over 45 år forholder seg i langt større grad til 
papirformatet enn de under 45 år. 

•  40 % abonnerer fast på kun lokalavis, 22 % på både 
lokalavis og region-/riksavis. 30 % av de under 45 år 
oppgir at de kun sporadisk leser aviser (15 % over 45 
år), 15 % sier at de ikke leser aviser (4 % i 45 år+). 
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Kommunens tjenester og oppgaver: 
Tilfredshet i dag, forventninger dersom 

kommunen blir større gjennom sammenslåing 

•  Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud får 
høyest score – lavest tilfredshet med nærings- og 
samfunnsutvikling på spørsmål om hvor fornøyd eller 
misfornøyd man er med hvordan kommunene løser et 
sett oppgaver i dag (leses opp for respondenten). 

•  De som føler stor tilknytning til kommunen er mer 
fornøyd med hvordan kommunen løser oppgavene enn 
de som føler liten tilknytning. 

•  Med unntak av lokaldemokrati tror innbyggerne at en 
rekke tilbud og oppgaver blir bedre enn dårligere 
dersom kommunen gjennom kommunesammenslåing 
blir en større kommune enn i dag.  

• Nærings- og samfunnsutvikling: 57 % bedre  

• Tilbud innen kultur, idrett og fritid: 51 % bedre 

• Helse-, pleie og omsorgsoppgaver: 42 % bedre 

• Skole, skolefritidsordning, barnehagetilbud: 33 % bedre 

• Lokaldemokrati: 21 % bedre (36 % dårligere) 



Utvalget i undersøkelsen 
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Utvalget, n=700 
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Utvalget, n=700 
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1. Folk kan føle ulik tilknytning- eller tilhørighet til kommunen de bor i. Føler du svært liten, ganske liten, verken liten eller 
stor, ganske stor eller svært stor tilknytning til Enebakk kommune? 

Nær 2 av 3 føler stor tilknytning til Enebakk kommune 
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29 % 

35 % 

24 % 

7 % 

6 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

S v æ r t s t o r 
tilknytning 

G a n s k e s t o r 
tilknytning 

Verken liten eller 
stor tilknytning 

G a n s k e l i t e n 
tilknytning 

S v æ r t l i t e n 
tilknytning 

  64 % av kommunens innbyggere oppgir at de 
føler svært stor eller ganske stor tilknytning til 
Enebakk kommune. 

 Det er ingen signifikante forskjeller mellom 
kvinner og menn. De som er 45 år og eldre 
føler i signifikant større grad «svært stor 
tilknytning» til Enebakk kommune enn de som 
er under 45 år. Jo lenger man har bodd i 
kommunen, desto større tilknytning føler man. 

  13 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning 
til Enebakk kommune. 

 Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært 
liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 
3,7 poeng 

 Kvinne: 3,7 poeng 

 Mann: 3,8 poeng 

 18-44 år: 3,6 poeng 

 45 år+: 3,9 poeng 

64 % 

13 % 
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2. Hvor dekkes dine behov når det gjelder ulike servicetilbud og -tjenester – hovedsakelig innenfor Enebakk kommunes 
grenser eller utenfor kommunens grenser? 

4 av 5 får dekket sine behov for dagligvarehandel 
hovedsakelig innenfor Enebakk kommunes grenser 
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Vet ikke 

Tall i prosent 
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2. Hvor dekkes dine behov når det gjelder ulike servicetilbud og -tjenester – hovedsakelig innenfor Enebakk kommunes 
grenser eller utenfor kommunens grenser? 

Sammenheng mellom det å få dekket sine behov for ulike 
servicetilbud/-tjenester og grad av tilknytning til kommunen 
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Tall i prosent Hovedsakelig innenfor 
kommunens grenser 

Hovedsakelig utenfor 
kommunens grenser 

Like mye innenfor som 
utenfor kommunens grenser 

Ikke aktuelt/relevant Vet ikke 

Dagligvarehandel 79 8 12 - - 
Idrettstilbud 56 14 7 21 1 
Kafé-/ restaurantbesøk 15 66 11 7 - 
Kulturtilbud (kino, teater o.l.) 13 70 11 7 - 
Annen handel enn dagligvarer 12 75 12 - - 

 Dagligvarehandel: De som føler svært liten tilknytning til Enebakk kommune får i signifikant større grad enn de som føler ganske eller svært 
stor tilknytning dekket sine behov for dagligvarehandel hovedsakelig utenfor kommunens grenser. 

 Idrettstilbud: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til kommunen får i signifikant større grad enn de som føler ganske eller svært 
liten tilknytning dekket sine behov for idrettstilbud hovedsakelig innenfor kommunens grenser. Menn får i signifikant større grad enn kvinner 
dekket sine behov hovedsakelig innenfor kommunens grenser. De mellom 18-44 år får i signifikant større grad enn de over 45 år dekket sine 
behov hovedsakelig innenfor kommunens grenser. 

 Kafé-/restaurantbesøk: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til kommunen får i signifikant større grad enn de som følger ganske 
eller svært liten tilknytning dekket sine behov for kafé-/restaurantbesøk  hovedsakelig innenfor kommunens grenser. De over 45 år får i 
signifikant større grad enn de under 45 år dekket sine behov hovedsakelig innenfor kommunens grenser, mens de mellom 18-44 år i 
signifikant større grad enn de over 45 år får dekket sine behov hovedsakelig utenfor kommunens grenser. 

 Kulturtilbud: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til kommunen får i signifikant større grad enn de som føler ganske eller svært 
liten tilknytning dekket sine behov for kulturtilbud hovedsakelig innenfor kommunens grenser. De over 45 år får i signifikant større grad enn 
de under 45 år dekket sine behov hovedsakelig innenfor kommunens grenser, mens de mellom 18-44 år i signifikant større grad enn de over 
45 år får dekket sine behov hovedsakelig utenfor kommunens grenser. Menn får i signifikant større grad enn kvinner dekket sine behov 
hovedsakelig utenfor kommunens grenser.  

 Annen handel enn dagligvarer: De som føler ganske eller svært liten tilknytning til Enebakk kommune får i signifikant større grad enn de som 
føler ganske eller svært stor tilknytning dekket sine behov for annen handel enn dagligvarehandel hovedsakelig utenfor kommunens grenser. 
Menn får i signifikant større grad enn kvinner dekket sine behov hovedsakelig utenfor kommunens grenser.  
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3. Hvilke massemedier bruker du vanligvis som kilde til nyheter og aktualitetsstoff? 

TV, radio og nettavis vanligste kilde til nyhets-/aktualitetsstoff 
- merk signifikante forskjeller mellom menn og kvinner og de under og over 45 år 
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93 % 

84 % 

82 % 

68 % 

54 % 

48 % 

41 % 

7 % 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

TV (inkl. nett-tv) 

Radio (inkl. nett-
radio) 

Nettavis 

Sosiale medier 

Papiravis 

Tidsskrift/magasin i 
papirformat 

Tidsskrift/magasin 
på nett 

Andre kilder enn 
disse 

Kjønn Alder 

Mann Kvinne 18--44  45 + 

Base (n=) 357 343 331 369 

TV (inkl. nett-tv) 92 % 94 % 90 % 96 % 

Radio (inkl. nett-radio) 84 % 83 % 83 % 85 % 

Nettavis 86 % 78 % 93 % 72 % 

Sosiale medier 62 % 75 % 83 % 55 % 

Papiravis 53 % 55 % 32 % 74 % 

Tidsskrift/magasin i 
papirformat 46 % 51 % 38 % 57 % 

Tidsskrift/magasin på 
nett 44 % 38 % 50 % 33 % 

Andre kilder enn disse 6 % 7 % 5 % 8 % 

Farget felt: Signifikante forskjeller  
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4. Abonnerer du fast på en lokalavis og/eller region-/riksavis i papirformat eller i elektronisk format (e-avis, pdf), eller leser 
du kun aviser sporadisk? 

40 % abonnerer fast på kun lokalavis, 22 % på både 
lokalavis og region-/riksavis 
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40 % 

5 % 

22 % 

21 % 

9 % 

2 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Kun lokalavis 

Kun region-/riksavis 

Både lokalavis og 
region-/riksavis 

Leser kun aviser 
sporadisk 

Leser ikke aviser 

Vet ikke/ikke sikker 

Kjønn Alder 

Mann Kvinne 18--44  45 + 

Base (n=) 357 343 331 369 

Kun lokalavis 38 % 42 % 39 % 41 % 

Kun region-/riksavis 7 % 3 % 4 % 5 % 

Både lokalavis og 
region-/riksavis 

21 % 23 % 8 % 35 % 

Leser kun aviser 
sporadisk 

22 % 20 % 30 % 14 % 

Leser ikke aviser 9 % 9 % 15 % 4 % 

Vet ikke/ikke sikker 3 % 2 % 4 % 1 % 

Farget felt: Signifikante forskjeller 
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5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag?  

Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud får høyest 
score – lavest tilfredshet med nærings- og samfunnsutvikling 
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Tilbud innen kultur, idrett og fritid 

Helse-, pleie og omsorgsoppgaver 

Nærings- og samfunnsutvikling 
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Tall i prosent 
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5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag?  

Sammenheng mellom tilfredshet med hvordan kommunen 
løser ulike oppgaver og grad av tilknytning til kommunen 
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Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært misfornøyd 
og 5 = svært fornøyd); 5 er maksimalscore 

Kjønn Alder 
Totalt Mann Kvinne 18-44 45 år+ 

Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 

Tilbud innen kultur, idrett og fritid 3,5 3,4 3,5 3,3 3,6 

Helse-, pleie og omsorgsoppgaver 3,4 3,4 3,4 3,2 3,6 

Nærings- og samfunnsutvikling 2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 

 Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud: De som føler svært stor tilknytning til Enebakk kommune er i signifikant større grad enn de 
som føler ganske og svært liten tilknytning fornøyd med hvordan kommunen løser tilbudet innen skole, skolefritidsordning og barnehage i 
dag. Menn er i større grad enn kvinner fornøyd, de under 45 år er i signifikant større grad enn de over 45 år misfornøyd. 

 Tilbud innen kultur, idrett og fritid: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til Enebakk kommune er i signifikant større grad enn de 
som føler svært liten tilknytning fornøyd med hvordan kommunen løser tilbudet innen kultur, idrett og fritid i dag. De under 45 år er i 
signifikant større grad enn de over 45 år misfornøyd. 

 Helse-, pleie og omsorgsoppgaver: De som føler svært stor tilknytning til Enebakk kommune er i signifikant større grad enn de som føler 
svært liten tilknytning fornøyd med hvordan kommunen løser helse-, pleie- og omsorgsoppgaver i dag. De under 45 år er i signifikant større 
grad enn de over 45 år misfornøyd. 

 Nærings- og samfunnsutvikling: De som føler svært stor tilknytning til Enebakk kommune er i signifikant større grad enn de som føler svært 
liten tilknytning fornøyd med hvordan kommunen løser oppgaver knyttet til nærings-  og  samfunnsutvikling i dag. Menn er i større grad enn 
kvinner misfornøyd, de under 45 år er i signifikant større grad enn de over 45 år misfornøyd. 
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6. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner 
med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvilken innstilling/holdning har du til kommunereformen? 

Relativt delt i synet på kommunereformen: 38 % er positivt 
innstilt, 32 % er negativt innstilt, 27 % plasserer seg i midten 
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Verken positiv eller 
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  Innbyggerne i Enebakk kommune synes å 
være relativt delt i sin innstilling/holdning til 
kommunereformen: Mens det er 38 % som er 
ganske eller svært positive, er det 32 % som 
er ganske eller svært negative. 27 % oppgir at 
de verken er positive eller negative. Det er en 
lav vet ikke-andel (kun 4 %). 

  De som føler ganske eller svært stor 
tilknytning til Enebakk kommune er i 
signifikant større grad enn de som føler en 
ganske eller svært liten tilknytning til 
kommunen negative til kommunereformen. 

 De over 45 år er i signifikant større grad enn 
de under 45 år svært positive, de under 45 år 
er i signifikant større grad verken positive eller 
negative. Ellers er det ingen signifikante 
forskjeller mellom de to aldersgruppene, eller 
mellom kvinner og menn. 

Gjennomsnittsverdi (1 = svært 
negativ, 5 = svært positiv): 3,1 poeng 
• Kvinne: 3,0 poeng 
• Mann: 3,1 poeng 
• 18-44 år: 3,1 poeng 
• 45 år+: 3,1 poeng 
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7. I hvilken grad er du opptatt av temaet kommunesammenslåing? 

Halvparten av innbyggerne i kommunen er i stor grad 
opptatt av temaet kommunesammenslåing 
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  49 % av innbyggerne er i ganske eller svært 
stor grad opptatt av kommunesammenslåing.  

 Menn er i signifikant større grad enn kvinner 
opptatt av temaet. 

 De over 45 år synes i større grad å være 
opptatt av temaet, men forskjellen mellom 
denne aldersgruppen og de under 45 år er 
ikke signifikant. 

  De som føler svært stor tilknytning til 
kommunen er i større grad enn de som føler 
ganske eller svært liten tilknytning til 
kommunen opptatt av temaet.  Gjennomsnittsverdi (1 = svært liten 

grad, 5 = svært stor grad): 3,4 poeng 
• Kvinne: 3,3 poeng 
• Mann: 3,4 poeng 
• 18-44 år: 3,2 poeng 
• 45 år+: 3,5 poeng 
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8. Enebakk kommune vurderer å slå seg sammen med (én eller flere) andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket 
alternativ du mener er best. Jeg leser opp alle alternativene først: 

Flere (66 %) peker på andre sammenslåingsalternativ enn at 
Enebakk kommune fortsetter alene (29 %) 
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Enebakk og kommunene i indre Østfold 
danner en ny kommune 

En annen gruppering, men ingen av de som 
er foreslått 

Ingen av disse 

Vet ikke 

  29 % mener at det er best at Enebakk 
kommune fortsetter alene, mens i sum 66 % 
peker på et annet alternativ, selv om ikke 
innbyggerne gir noe entydig signal om hvilket 
alternativ man bør velge. 

 Det er 23 % som mener at det er best at Enebakk, 
Ski og Oppegård kommune danner en ny 
kommune, mens 18 % mener at det er best at 
Enebakk og Rælingen danner en ny kommune. 
13 % mener at Enebakk og kommunene i Follo er 
det beste alternativet, 8 % mener det beste 
alternativet er at Enebakk og kommunene på 
Nedre Romerike danner en ny kommune. 

  De som føler ganske eller svært stor 
tilknytning til Enebakk kommune mener i 
signifikant større grad enn de som føler 
ganske eller svært liten tilknytning at det er 
best at Enebakk kommune fortsetter alene. 
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8. Enebakk kommune vurderer å slå seg sammen med (én eller flere) andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket 
alternativ du mener er best. Jeg leser opp alle alternativene først: 

Alternativer for kommunesammenslåing krysset mot bosted 
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BOSTED 

TOT. Ytre Enebakk Flateby Kirkebygda Enebakk 
Hammeren, Dalefjerdingen/ 

Siggeru/Andre steder i 
kommunen 

BASE (n=) 700 298 221 81 79 21 

Enebakk kommune foresetter alene, det vil si, slår 
seg ikke sammen med noen annen kommune 29 % 24 % 19 % 65 % 30 % 62 % 

Enebakk, Ski og Oppegård kommune danner en 
ny kommune 23 % 42 % 1 % 15 % 25 % 7 % 

Enebakk og Rælingen danner en ny kommune 18 % 2 % 52 % 2 % 9 % 3 % 

Enebakk, og kommunene i Follo danner en ny 
kommune 13 % 23 % 1 % 6 % 23 % 6 % 

Enebakk, og kommunene på Nedre Romerike 
danner en ny kommune 8 % 0 % 20 % 5 % 5 % 

Enebakk og kommunene i indre Østfold danner en 
ny kommune 1 % 2 % 0 % 2 % 1 % 6 % 

En annen gruppering, men ingen av de som er 
foreslått  

3 % 3 % 3 % 1 % 4 % 12 % 

Ingen av disse 1 % 0 % 2 % - - 3 % 
Vet ikke 2 % 3 % 2 % 4 % - - 

Uthevet i rødt: Signifikante forskjeller 
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9. Ved en eventuell kommunesammenslåing, mener du det er mest naturlig at hele kommunen, eller deler av kommunen, 
slås sammen med de(n) andre kommunen(e)? 

Et flertall mener det er mest naturlig at deler av kommunen 
slås sammen med de(n) andre kommunen(e) 
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  Ved en eventuell kommunesammenslåing er 
det et flertall – 61 % – som mener at det er 
mest naturlig at deler av kommunen slås 
sammen med de(n) andre kommunen(e). 

  28 % mener at det er mest naturlig at hele 
kommunen slås sammen med de(n) andre 
kommunen(e).  

 Det er ingen signifikante forskjeller mellom 
kvinner og menn eller mellom de under og 
over 45 år. Hvorvidt man føler stor eller liten 
tilknytning til Enebakk kommune har heller 
ikke mye å si for om man mener det er mest 
naturlig at hele eller deler av kommunen slås 
sammen med de(n) andre kommunen(e). 
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9. Ved en eventuell kommunesammenslåing, mener du det er mest naturlig at hele kommunen, eller deler av kommunen, 
slås sammen med de(n) andre kommunen(e)? 

Sammenslåing av hele eller deler av kommunen krysset mot bosted 
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BOSTED 

TOT. Ytre Enebakk Flateby Kirkebygda Enebakk 
Hammeren, Dalefjerdingen/ 

Siggeru/Andre steder i 
kommunen 

BASE (n=) 700 298 221 81 79 21 

Hele kommune 28 % 27 % 23 % 45 % 26 % 33 % 

Deler av kommunen 61 % 62 % 70 % 37 % 58 % 61 % 

Vet ikke 11 % 11 % 7 % 18 % 17 % 6 % 

Uthevet i rødt: Signifikante forskjeller 

 Det er signifikant flere i Kirkebygda enn i de andre tettstedene i Enebakk kommune som – ved en eventuell 
kommunesammenslåing – mener det er mest naturlig at hele kommunen slås sammen med de(n) andre 
kommunene(e). De som bor i de andre tettstedene mener i signifikant større grad at det er naturlig at deler av 
kommunen slås sammen med de(n) andre kommunen(e). 

 Det er signifikant flere i Kirkebygda enn i Ytre Enebakk, Flateby og Enebakk som mener at det er best at Enebakk 
kommune foresetter alene, det vil si, slår seg ikke sammen med noen annen kommune. De som bor i Ytre Enebakk 
ser i retning Ski og Oppegård, mens de som bor i Flateby ser mot Rælingen. 
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10. Tror du følgende blir bedre eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større 
kommune enn i dag?  

Med unntak av lokaldemokrati tror innbyggerne at en rekke 
tilbud og oppgaver blir bedre dersom kommunen blir større 
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Mye dårligere Vet ikke/ikke aktuelt 

Tall i prosent 
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10. Tror du følgende blir bedre eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større 
kommune enn i dag?  

Sammenheng mellom tro på en fremtid der kommunen er 
større enn i dag og grad av tilknytning til kommunen 
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Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = mye dårligere og 5 
= mye bedre); 5 er maksimalscore 

Kjønn Alder 
Totalt Mann Kvinne 18-44 45 år+ 

Nærings- og samfunnsutvikling 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 

Tilbud innen kultur, idrett og fritid 3,5 3,4 3,5 3,6 3,3 

Helse-, pleie og omsorgsoppgaver 3,2 3,3 3,2 3,4 3,1 

Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 

Lokaldemokrati 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 

 Nærings- og samfunnsutvikling: De som føler svært liten tilknytning til Enebakk kommune tror i signifikant større grad enn de som føler 
ganske og svært stor tilknytning at nærings- og samfunnsutviklingen blir mye bedre dersom kommunen gjennom kommunesammenslåing blir 
en større kommune enn i dag. De under 45 år tror i signifikant større grad enn de over 45 år at utviklingen innenfor dette området blir bedre. 

 Tilbud innen kultur, idrett og fritid: De som føler liten tilknytning til kommunen tror i signifikant større grad enn de som føler stor tilknytning at 
tilbud innen kultur, idrett og fritid blir bedre ved en kommunesammenslåing. De under 45 år tror i signifikant større grad enn de over 45 år at 
tilbudet innenfor dette området blir bedre. Menn tror i signifikant større grad enn kvinner av tilbudet blir mye dårligere. 

 Helse-, pleie og omsorgsoppgaver: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til kommunen tror i signifikant større grad enn de som 
føler ganske og svært liten tilknytning at helse-, pleie og omsorgsoppgaver blir dårligere dersom kommunen gjennom 
kommunesammenslåing blir større enn i dag. De under 45 år tror i signifikant større grad enn de over 45 år at tilbudet innenfor dette området 
blir bedre. 

 Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til kommunen tror i signifikant større grad 
enn de som føler ganske og svært liten tilknytning at skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud blir dårligere dersom kommunen gjennom 
kommunesammenslåing blir større enn i dag. De med liten tilknytning tror tilbudet blir bedre. 

 Lokaldemokrati: De som føler ganske eller svært stor tilknytning til kommunen tror i signifikant større grad enn de som føler ganske eller 
svært liten tilknytning at lokaldemokratiet blir dårligere dersom kommunen blir større enn i dag. De med liten tilknytning tror lokaldemokratiet 
blir bedre ved en kommunesammenslåing. 
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Feilmargintabell  

Al le undersøkelser er behef te t med 
feilmarginer.  Feilmarginene knytter seg i 
hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er 
utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget 
ikke er identisk med universet eller mål-
gruppen.  Ulikheter kan knytte seg til 
bestemte kjennetegn eller adferd. 

Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og 
prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist 
i tabellen til høyre. 

Ved en base på 700 (n=700) kan vi med 95% 
sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger 
innenfor ± 1,6 og ± 3,7 prosentpoeng, 
avhengig av prosentresultatets størrelse.  
Usikkerheten er størst ved et prosentresultat 
på  50% og minst ved prosentresultater på 
5%/95%. 
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  Prosentresultat                 
  5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % 

Utvalgsstørrelse                   
25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 
50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 
75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 

100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 
150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 
200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 
250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 
300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 
400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 
500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 
600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 
700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 
800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 
900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 

1000 1,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 
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