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Forord

Gjennom et prosjekt, hvor vi samarbeider med 10 regioner / kommuner i Sverige, Danmark og Norge, forsøker vi å finne ut om det er noen 

sammenheng mellom tillit og regional vekst. En del av dette er å finne en egnet måte å kartlegge tillit på regionnivå på. De foreliggende tillitskartene 

er en måte å presentere resultatene av en slik kartlegging på.

Dette er første versjon, tenkt brukt som grunnlag for videreutvikling av indikatorer for tillit i en regional kontekst, som igjen skal brukes for å finne ut 

om det er noen sammenheng mellom tillit og regional vekst (attraktivitet). Dataene presenteres altså uten noen analyser, og er kun egnet for å 

sammenligne tillitsnivået i de ulike casene med gjennomsnittet for hele datamaterialet.

Metodeutviklingen er finansiert av Oslofjordfondet.

Tillitskartene er utviklet på grunnlag av en omfattende spørreundersøkelse rettet mot politikere, kommunalt ansatte og næringsliv i 10 regioner i 

Danmark, Sverige og Norge våren og sommeren 2016.

Indikatorene som er brukt er utviklet i samarbeid med psykolog (MBA) Bjørn Z. Eklund, Human Factors.

Fra Telemarksforsking har Lars Ueland Kobro, Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Svenja Doreen Roncossek, Solveig Svardal og Knut Vareide deltatt.

Takk til alle som har bidratt ved å rekruttere adresser til informanter, motivere informanter i egen region til å svare, eller som har svart på et langt og 

omfattende spørreskjema!

Bø, 01. november 2016

Solveig Svardal

Prosjektleder
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Bakgrunn

Tillit blir betraktet som en av suksessfaktorene for den skandinaviske modellen, og en av de viktigste forklaringsfaktorene for den høye 

levestandarden vi har. I næringslivet er det dokumentert en klar sammenheng mellom tillit og vekst, det samme i nettverk og klynger. 

Vi antar at tillit også er avgjørende for regional vekst, og vi gjennomfører nå et prosjekt hvor vi vil utvikle og teste ut en metode for å finne ut om det 

er noen sammenheng mellom steder som er kjennetegnet av høy tillit og den stedlige attraktiviteten (regional vekst).

Tillit kan defineres på en rekke måter. Nyere litteratur skiller gjerne mellom tre ulike former: i) tjukk tillit (som vi finner i familie og nær slekt), ii) 

generalisert tillit (som vi finner i organisasjoner der de personlige relasjonene er svakere og interessene mer sprikende), og iii) systemisk eller 

institusjonell tillit (for eksempel til politiet) . I en stedlig eller regional kontekst er det generalisert tillit vi fokuserer på.

Dersom vi skal kunne undersøke om det er noen sammenheng mellom tillit på stedsnivå og regional vekst, og i tilfelle hvordan ulike dimensjoner av 

tillit virker på veksten må vi finne egnede indikatorer for slik tillit, og også sette disse inn i en sammenheng med modeller for regional vekst.

Vi kan tenke oss at tillit på stedsnivå har innvirkning på regional vekst på to prinsipielt ulike måter: i) tillit kan virke direkte ved at for eksempel høy 

grad av tillit (mellom personer, eller ulike grupper og interessenter) på et sted gjør at stedet framstår som mer attraktivt, får et bedre omdømme og 

derigjennom bedre vekst, eller ii) tillit kan virke indirekte ved at høy grad av tillit styrker samhandlingen mellom ulike grupper og interessenter og 

derigjennom gjør at andre tiltak som settes i verk, for eksempel utvikling av arealer og bygninger for boligformål, næringsvirksomhet og reiseliv eller 

utvikling av ameniteter (goder), virker mer effektivt.

Det er gjort mye arbeid for å identifisere og måle tillit i organisasjoner og bedrifter, men disse indikatorene og kriteriene er altså ikke uten videre 

egnet for å måle tillit på stedsnivå, både fordi interessemotsetningene antas å være større, kontrollmekanismene svakere og fordi vi antar at tillit alene 

ikke er nok for å få til vekst, for eksempel fordi stedet mangler felles mål og strategier knyttet til vekst, eller for den del at de ikke har vekst som mål.

Telemarksforsking har i mange år forsket på regional vekst. Vi studerer hvorfor noen steder har vekst, og andre ikke, og hva som eventuelt kan 

forklare slike forskjeller. Er det bare utenforliggende årsaker (eksogene effekter), eller er det noe stedene selv kan påvirke og gjøre noe med 

(endogene effekter)? Tillit vil være en endogen faktor.

I denne foreliggende første versjonen av Tillitskart, en kartlegging av tillit som grunnlag for regional utvikling, har vi lagt til grunn 6 dimensjoner av 

tillit på stedsnivå: Stedlig stolthet, delingskultur, verdifellesskap, forutsigbarhet, anerkjennelse og nysgjerrighet. Disse er utviklet i nært samarbeid 

med Bjørn Z. Ekelund, psykolog (MBA), som har en lang karriere som konsulent innenfor områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i 

team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. Dette er alle forhold hvor tillit er et sentralt tema. Vi legger til grunn at 

indikatorene vil bli utviklet videre for senere versjoner, etter som kunnskapen om tillit i en regional kontekst utvikles.
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Metode

Det er gjennomført en e-postbasert spørreundersøkelse i de ti caseområdene som deltar i prosjektet:
Sverige: Nässjö kommun
Danmark: Bornholms Regionskommune

Ringkøbing-Skjern Kommune
Lolland Kommune

Norge: Sunnfjordregionen (Førde, Florø, Naustdal, Jølster og Gaular kommuner) 
Gjøvikregionen (Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner) 
Glåmdalsregionen (Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommuner) 
Grenland (Skien, Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Siljan kommuner) 
Østre Agder (Arendal, Åmli, Gjerstad, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner)
Fredrikstad kommune

Hensikten har vært å få et bilde av nivået på tillit i kommunen eller regionen, men også om det er forskjeller mellom ulike grupper, dvs
mellom politikere, administrativt ansatte i kommunene og næringsliv.
Blant politikere har undersøkelsen blitt sendt ut til samtlige kommunestyrerepresentanter i kommunen / regionen. Her er altså hele 
populasjonen representert. Når det gjelder administrativt ansatte har kommunene / regionene selv rekruttert 50 – 100 e-postadresser til 
ansatte. Utvalgets størrelse i forhold til populasjonen vil derfor variere en del mellom store og små regioner og kommuner. For å 
rekruttere e-postadresser til næringsliv er snøballmetoden benyttet. I første runde  har næringsansvarlige i kommunen, i samråd med 
en eller flere personer fra næringslivet (næringsforening, næringsråd, e.l.) plukket ut 10-20 «nøkkelpersoner» fra ulike deler av det 
lokale næringslivet. Disse 10-20 personene ble i neste omgang kontaktet med forespørsel om å melde inn 10 adresser hver – også 
dette fra det lokale/regionale næringslivet. I noen tilfeller ble det fortsatt for få respondenter, og vi ba da om ytterligere e-postadresser 
fra våre kontakter i de respektive kommunene / regionene.
Tabellene på neste side viser samlet utvalg, samt respondenter fordelt på de ti casene og på de tre respondentgruppene.
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Utvalg og svar

Politikere
Alle 
kommunestyre-
representanter

Adm. ansatte
50-100
(lokalt rekruttert)

Næringsliv
1. runde: 
10-20 (lokalt 
rekruttert)
2. runde:
10 per primæradr.
3. runde:
«så mange nye som 
mulig»

X 10
Tilsendt
4130 e-poster

Bruttoutvalg
3870 respondenter

Ugyldig adr.
260 e-poster

Ikke svar
2779 respondenter

Svar
1351 respondenter
Derav 176 noen svar 35%
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Case Tot Pol Adm Nær

Fredrikstad 162 25 67 70
Glåmdalen 138 65 37 36
Grenland 169 45 34 90
Østre Agder 141 84 30 27
Sunnfjord 118 51 26 41
Gjøvikregionen 234 62 140 32
Nässjö 99 24 48 27
Ringkøbing-Skjern 91 4 34 53
Bornholm 86 14 38 34
Lolland 104 10 40 54
I alt 1342 384 494 464

Respondenter fordelt på case
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Tillit
- resultater for alle case



Leseveiledning

Vi viser radardiagrammer, stolpediagrammer og kassediagrammer (vedlegg) for å visualisere resultatene fra spørreundersøkelsen. 

Den første gruppen med radardiagrammer viser gjennomsnittsnivået for tillit uttrykt ved de seks dimensjonene stedlig stolthet, 

delingskultur, verdifellesskap, forutsigbarhet, anerkjennelse og nysgjerrighet, slik de kommer til uttrykk som gjennomsnitt for alle 

respondenter i spørreundersøkelsen. I den andre gruppen av disse radardiagrammene er resultatene fordelt på de 3 gruppene politikere, 

administrativt ansatte og næringsliv, og viser forskjeller i tillitsnivå mellom hver av disse gruppene. Disse forskjellene er også vist i 

stolpediagram.

Resultat for hver av dimensjonene er beregnet som et gjennomsnitt for alle indikatorene som ligger til grunn for den enkelte dimensjon. 

Indikatorene var formet som påstander som respondentene måtte ta stilling til hvor enige de var i, på en skala fra 1-6, hvor 1 

representerer «helt uenig» og 6 «helt enig». Gjennomsnittscore er dermed 3,5. Det var ikke mulig å svare «vet ikke».

Det er ingen vekting mellom hverken indikatorer eller de seks dimensjoner av tillit.

I vedlegget viser vi kassediagrammer for å vise spredning i resultatene, da gjennomsnittet ikke er en robust indikator for ekstreme 

verdier og heller ikke gir informasjon om fordelingen av data.
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Alle samlet: Ulikt tillitsnivå i ulike grupper 
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Tillit i regionen / kommunen



Leseveiledning

Det første radardiagrammet viser gjennomsnittsnivået for tillit uttrykt ved de seks dimensjonene stedlig stolthet, delingskultur, 

verdifellesskap, forutsigbarhet, anerkjennelse og nysgjerrighet, slik de kommer til uttrykk som gjennomsnitt for alle 

respondenter i regionen, sammenlignet med gjennomsnittet for alle respondenter i spørreundersøkelsen.

I det andre av radardiagrammene er resultatene fordelt på de 3 gruppene politikere, administrativt ansatte og næringsliv, og 

viser forskjeller i tillitsnivå mellom hver av disse gruppene i kommunen / regionen som er undersøkt.

Resultat for hver av dimensjonene er beregnet som et gjennomsnitt for alle indikatorene som ligger til grunn for den enkelte 

dimensjon. Indikatorene var formet som påstander som respondentene måtte stilling til hvor enige de var i, på en skala fra 1-6, 

hvor 1 representerer «helt uenig» og 6 «helt enig». 

Det er ingen vekting mellom hverken indikatorer eller dimensjoner av tillit.

Stolpediagrammet viser avvik for de ulike dimensjonene av tillit i regionen sammenlignet med snittet for alle respondentene. I

prinsippet viser det altså det samme som det første radardiagrammet, men forskjellen framtrer tydeligere, og kan derfor egne 

seg bedre for å forstå detaljer.

Der påstanden er negativ er avviket korrigert for dette. Eksempel: Dersom avviket for påstanden «Janteloven lever i vår 

kommune» er positivt, betyr det at regionen / kommunen scorer lavere for denne påstanden enn sammenligningsgruppen.

I tillegg viser vi resultatene i kassediagrammer (se vedlegg). Der kan vi se spredningen av observasjonene. Dette er en mer 

robust framstilling av data, og vises som grunnlag for en diskusjon av resultatene. Hver «boks» representerer de midterste 50

prosent av alle respondentene. Det byr på en ganske robust framstilling av resultatene. Boksene viser den største 

respondentgruppe delt opp i svarmulighetene. I tillegg kan plottene vise om det er noen ekstreme verdier. Dvs. plottene viser

om det er enkelte respondenter som har svaret veldig lavt eller veldig høyt. Det er gjennomsnittet ikke korrigert for. I 

kassediagrammene vises også gjennomsnittet og standardavvik for å muliggjøre en sammenligning med radardiagrammene.



Resultater Østre Agder samlet
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Resultater Østre Agder samlet for ulike grupper
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6 dimensjoner av tillit



Leseveiledning

Grafene på de følgende sidene viser fortløpende  for hver av de seks dimensjonene av tillit:

• Kommunens / regionens score for hver av indikatorene sammenlignet med snitt for alle respondentene i undersøkelsen («Total»).

• Avvik mellom de ulike indikatorene i kommunen / regionen sammenlignet med snitt for alle respondentene i undersøkelsen.

• Forskjeller mellom de tre gruppene politikere, administrativt ansatte og næringsliv. 

• Avvik mellom de tre gruppene politikere, administrativt ansatte og næringsliv sammenlignet med snitt for alle respondentene i 

undersøkelsen i de tre gruppene.

• Kommunens / regionens resultater vist i kassediagram.

• Resultater for alle respondentene i undersøkelsen vist i kassediagram (vedlegg).

Indikatorene var formet som påstander som respondentene måtte stilling til hvor enige de var i, på en skala fra 1-6, hvor 1 representerer 

«helt uenig» og 6 «helt enig». 

Det er ingen vekting mellom hverken indikatorer eller dimensjoner av tillit.
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Delingskultur
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Stedlig stolthet
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Stedlig stolthet
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Jeg er stolt av regionen vi tilhører

Jeg føler tilhørighet til kommunen min, men ikke regionen

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme og drakamp mellom
ulike bygdesentra / deler av kommunen

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme og drakamp mellom
ulike kommuner i regionen

Jeg snakker positivt om kommunen når jeg er utenfor kommunen

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i kommunen

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i regionen

Jeg tror framtiden ser positiv ut for kommunen

Jeg tror framtiden ser positiv ut for regionen

Jeg vil ikke like å måtte flytte herifra

Avvik fra total



Stedlig stolthet
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Det er godt samhold i lokalmiljøet

Det er vanlig å snakke positivt om kommunen når man er
utenfor kommunen

Jeg anbefaler ofte andre å flytte hit

Jeg er stolt av kommunen jeg representerer

Jeg er stolt av regionen vi tilhører

Jeg føler tilhørighet til kommunen min, men ikke regionen

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme og
drakamp mellom ulike bygdesentra / deler av kommunen

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme og
drakamp mellom ulike kommuner i regionen

Jeg snakker positivt om kommunen når jeg er utenfor
kommunen

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i kommunen

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i regionen

Jeg tror framtiden ser positiv ut for kommunen

Jeg tror framtiden ser positiv ut for regionen

Jeg vil ikke like å måtte flytte herifra

Stedlig stolthet for ulike grupper

Administrativt ansatt Næringsliv Politiker



Stedlig stolthet
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0,26

0,02

0,38

0,28

0,42

0,21

0,29

0,04

0,32

0,26

0,76

0,17

0,36

0,41

0,20

0,65

-0,19

0,27

0,41

0,14

0,11

-0,05

0,12

0,49

0,43

-0,36

0,24

-0,38

0,20

0,14

0,17

0,06

0,23

0,34

0,56

0,30

-0,09

0,01

0,12

-0,10

0,12

0,19

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Det er godt samhold i lokalmiljøet

Det er vanlig å snakke positivt om kommunen når man er utenfor
kommunen

Jeg anbefaler ofte andre å flytte hit

Jeg er stolt av kommunen jeg representerer

Jeg er stolt av regionen vi tilhører

Jeg føler tilhørighet til kommunen min, men ikke regionen

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme og drakamp
mellom ulike bygdesentra / deler av kommunen

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme og drakamp
mellom ulike kommuner i regionen

Jeg snakker positivt om kommunen når jeg er utenfor kommunen

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i kommunen

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i regionen

Jeg tror framtiden ser positiv ut for kommunen

Jeg tror framtiden ser positiv ut for regionen

Jeg vil ikke like å måtte flytte herifra

Avvik fra total i de ulike grupper
Politiker Næringsliv Administrativt ansatt



Anerkjennelse

33
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Det er en grunnleggende optimisme
i lokalmiljøet

Det er viktig å opptre i henhold til
normer i samfunnet for å bli

akseptert

Her får man anerkjennelse for sin
innsats

Jeg opplever at min kompetanse blir
verdsatt og utnyttet

Samarbeidet er preget av respekt og
anerkjennelse

Uenighet er oftest koplet med
konstruktive samtaler

Vi søker etter hvordan andres
kompetanse og nettverk kan

nyttiggjøres

Vår kommune er et inkluderende
samfunn

Østre Agder Total



Anerkjennelse

34

0,07

0,08

0,17

0,21

0,13

0,04

0,15

0,10

0,23

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4

Det er en grunnleggende optimisme i lokalmiljøet

Det er viktig å opptre i henhold til normer i samfunnet for å bli akseptert

Her får man anerkjennelse for sin innsats

Jeg opplever at andre vil at jeg skal lykkes med mine initiativ

Jeg opplever at min kompetanse blir verdsatt og utnyttet

Samarbeidet er preget av respekt og anerkjennelse

Uenighet er oftest koplet med konstruktive samtaler

Vi søker etter hvordan andres kompetanse og nettverk kan nyttiggjøres

Vår kommune er et inkluderende samfunn

Avvik fra total



Anerkjennelse
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Det er en grunnleggende optimisme
i lokalmiljøet

Det er viktig å opptre i henhold til
normer i samfunnet for å bli

akseptert

Her får man anerkjennelse for sin
innsats

Jeg opplever at andre vil at jeg skal
lykkes med mine initiativ

Jeg opplever at min kompetanse blir
verdsatt og utnyttet

Samarbeidet er preget av respekt og
anerkjennelse

Uenighet er oftest koplet med
konstruktive samtaler

Vi søker etter hvordan andres
kompetanse og nettverk kan

nyttiggjøres

Vår kommune er et inkluderende
samfunn

Anerkjennelse for ulike grupper

Administrativt ansatt Næringsliv Politiker



Anerkjennelse

36

0,13

-0,24

0,19

0,31

0,08

0,02

0,15

0,32

0,23

-0,30

-0,09

-0,02

0,20

0,29

0,20

0,09

0,02

0,09

0,05

0,19

0,24

0,24

0,20

0,02

0,09

0,10

0,10

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Det er en grunnleggende optimisme i lokalmiljøet

Det er viktig å opptre i henhold til normer i samfunnet for å bli akseptert

Her får man anerkjennelse for sin innsats

Jeg opplever at andre vil at jeg skal lykkes med mine initiativ

Jeg opplever at min kompetanse blir verdsatt og utnyttet

Samarbeidet er preget av respekt og anerkjennelse

Uenighet er oftest koplet med konstruktive samtaler

Vi søker etter hvordan andres kompetanse og nettverk kan nyttiggjøres

Vår kommune er et inkluderende samfunn

Avvik fra total i de ulike grupper
Politiker Næringsliv Administrativt ansatt



Forutsigbarhet

37
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Alle er villig til å ta ansvar

Det er gode arenaer for å møtes
formelt

Det er godt samsvar mellom hva
som sies og hva som gjøres i det

politiske miljø

Jeg er trygg på at kommunale
virksomheter har relevant og god

kompetanse

Jeg tror at kommunens virksomheter
leverer som lovet

Kommer man i vansker, får man
hjelp

Kommunale planer og strategier er
forutsigbare

Kommunen er mer opptatt av å
følge regler enn å løse problemer

Vi møtes uformelt i lokalmiljøet

Østre Agder Total



Forutsigbarhet
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0,09

0,27

0,19

0,19

0,15

0,38

0,20

0,35

0,34

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Alle er villig til å ta ansvar

Det er gode arenaer for å møtes formelt

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva som gjøres i det politiske
miljø

Jeg er trygg på at kommunale virksomheter har relevant og god kompetanse

Jeg tror at kommunens virksomheter leverer som lovet

Kommer man i vansker, får man hjelp

Kommunale planer og strategier er forutsigbare

Kommunen er mer opptatt av å følge regler enn å løse problemer

Vi møtes uformelt i lokalmiljøet

Avvik fra total



Forutsigbarhet

39
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Alle er villig til å ta ansvar

Det er gode arenaer for å møtes
formelt

Det er godt samsvar mellom hva
som sies og hva som gjøres i det

politiske miljø

Jeg er trygg på at kommunale
virksomheter har relevant og god

kompetanse

Jeg tror at kommunens virksomheter
leverer som lovet

Kommer man i vansker, får man
hjelp

Kommunale planer og strategier er
forutsigbare

Kommunen er mer opptatt av å
følge regler enn å løse problemer

Vi møtes uformelt i lokalmiljøet

Forutsigbarhet for ulike stillingstyper

Administrativt ansatt Næringsliv Politiker



Forutsigbarhet

40

0,04

0,38

0,02

0,30

0,31

0,52

0,20

0,29

-0,18

-0,20

0,23

0,08

0,32

0,20

0,59

-0,02

0,68

0,24

0,03

-0,07

-0,05

-0,06

-0,08

0,18

0,05

0,20

0,18

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Alle er villig til å ta ansvar

Det er gode arenaer for å møtes formelt

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva som gjøres i det
politiske miljø

Jeg er trygg på at kommunale virksomheter har relevant og god
kompetanse

Jeg tror at kommunens virksomheter leverer som lovet

Kommer man i vansker, får man hjelp

Kommunale planer og strategier er forutsigbare

Kommunen er mer opptatt av å følge regler enn å løse problemer

Vi møtes uformelt i lokalmiljøet

Avvik fra total i de ulike grupper

Politiker Næringsliv Administrativt ansatt



Nysgjerrighet

41
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Den offentlige debatt preges av
nysgjerrighet overfor hverandre

Det er tillatt å prøve og feile

Det oppfattes som positivt å være
risiko-orientert

Folk er nysgjerrige på å lære nye
ting

Gode ideer blir møtt med applaus

Ildsjeler oppmuntres

Kjennskap til tradisjon er en
forutsetning for å bli vist tillit

Nye og ville idéer blir ikke skutt ned
med en gang

Østre Agder Total



Nysgjerrighet

42

0,25

0,14

0,06

0,03

0,24

0,27

0,05

0,18

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Den offentlige debatt preges av nysgjerrighet overfor hverandre

Det er tillatt å prøve og feile

Det oppfattes som positivt å være risiko-orientert

Folk er nysgjerrige på å lære nye ting

Gode ideer blir møtt med applaus

Ildsjeler oppmuntres

Kjennskap til tradisjon er en forutsetning for å bli vist tillit

Nye og ville idéer blir ikke skutt ned med en gang

Avvik fra total



Nysgjerrighet
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Den offentlige debatt preges av
nysgjerrighet overfor hverandre

Det er tillatt å prøve og feile

Det oppfattes som positivt å være
risiko-orientert

Folk er nysgjerrige på å lære nye
ting

Gode ideer blir møtt med applaus

Ildsjeler oppmuntres

Kjennskap til tradisjon er en
forutsetning for å bli vist tillit

Nye og ville idéer blir ikke skutt ned
med en gang

Nysgjerrighet for ulike grupper
Administrativt ansatt Næringsliv Politiker



Nysgjerrighet

44

0,25

-0,12

0,20

-0,08

0,14

0,37

-0,02

0,34

0,31

0,34

0,18

0,01

-0,04

0,25

0,25

0,20

0,13

0,17

0,05

0,11

0,39

0,15

0,09

0,12

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Den offentlige debatt preges av nysgjerrighet overfor hverandre

Det er tillatt å prøve og feile

Det oppfattes som positivt å være risiko-orientert

Folk er nysgjerrige på å lære nye ting

Gode ideer blir møtt med applaus

Ildsjeler oppmuntres

Kjennskap til tradisjon er en forutsetning for å bli vist tillit

Nye og ville idéer blir ikke skutt ned med en gang

Avvik fra total i de ulike grupper

Politiker Næringsliv Administrativt ansatt



Verdifellesskap
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Empati er viktig for oss

Jeg opplever at folk blir vist tillit

Kommunale planer og strategier er godt
kjent

Raushet er en viktig verdi hos oss

Redelighet er en viktig verdi hos oss

Regionale planer og strategier er godt
kjent

Rettferdighet er en viktig verdi hos oss

Sentrale personer lar ikke egen prestisje
gå foran fellesskapets interesser

Troverdighet er en viktig verdi for oss

Vi føler trygghet overfor hverandre

Vi har respekt for beslutninger som er
tatt

Vi kan stole på hverandre

Vi står samlet om å utvikle kommunen

Åpenhet er en viktig verdi for oss

Østre Agder Total



Verdifellesskap
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0,10

0,19

0,23

0,28

0,30

0,38

0,15

0,43

0,14

0,09

0,17

0,17

0,21

0,12

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Empati er viktig for oss

Jeg opplever at folk blir vist tillit

Kommunale planer og strategier er godt kjent

Raushet er en viktig verdi hos oss

Redelighet er en viktig verdi hos oss

Regionale planer og strategier er godt kjent

Rettferdighet er en viktig verdi hos oss

Sentrale personer lar ikke egen prestisje gå foran fellesskapets interesser

Troverdighet er en viktig verdi for oss

Vi føler trygghet overfor hverandre

Vi har respekt for beslutninger som er tatt

Vi kan stole på hverandre

Vi står samlet om å utvikle kommunen

Åpenhet er en viktig verdi for oss

Avvik fra total



Verdifellesskap

47
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Empati er viktig for oss

Jeg opplever at folk blir vist tillit

Kommunale planer og strategier er godt kjent

Raushet er en viktig verdi hos oss

Redelighet er en viktig verdi hos oss

Regionale planer og strategier er godt kjent

Rettferdighet er en viktig verdi hos oss

Sentrale personer lar ikke egen prestisje gå foran
fellesskapets interesser

Troverdighet er en viktig verdi for oss

Vi føler trygghet overfor hverandre

Vi har respekt for beslutninger som er tatt

Vi kan stole på hverandre

Vi står samlet om å utvikle kommunen

Åpenhet er en viktig verdi for oss

Verdifellesskap for ulike grupper

Administrativt ansatt Næringsliv Politiker



Verdifellesskap
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-0,11

0,20

0,06

0,42

0,41

0,27

0,37

0,36

0,25

-0,03

0,27

0,09

0,15

0,08

0,29

0,37

0,37

0,26

0,27

0,46

0,06

0,68

0,28

0,31

-0,03

0,28

-0,06

0,30

-0,02

0,06

0,14

0,08

0,12

0,27

-0,03

0,19

0,02

0,06

0,04

0,16

0,11

0,04

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Empati er viktig for oss

Jeg opplever at folk blir vist tillit

Kommunale planer og strategier er godt kjent

Raushet er en viktig verdi hos oss

Redelighet er en viktig verdi hos oss

Regionale planer og strategier er godt kjent

Rettferdighet er en viktig verdi hos oss

Sentrale personer lar ikke egen prestisje gå foran fellesskapets
interesser

Troverdighet er en viktig verdi for oss

Vi føler trygghet overfor hverandre

Vi har respekt for beslutninger som er tatt

Vi kan stole på hverandre

Vi står samlet om å utvikle kommunen

Åpenhet er en viktig verdi for oss

Avvik fra total i de ulike grupper
Politiker Næringsliv Administrativt ansatt



Vedlegg: Kassediagram



Leseveiledning: Kassediagram

Standardavvik

Gjennomsnitt

Maksimum verdi

75 % av respondenter

Median

25 % av respondenter

Minimum verdi

Frasete ekstreme verdier 

50 % av respondenter



Leseveiledning

Boksen: Boksen i diagrammene viser hvor observasjonene til de midterste 50 % av respondentene ligger, 

det er den største respondentgruppen delt opp etter observasjoner. Ytterkanten av boksen viser 

observasjonene til de 75 % av respondentene som har svaret lavest (øverste ytterkanten) eller det 

25 % av respondentene som har svaret lavest (nederste ytterkanten).

Median: Denne verdien er likt den midterste verdien i et sortert datasett. Median er ulik gjennomsnittet 

robust overfor ekstreme verdier.

Minimum og maksimum: «Halene» viser de ytre observasjoner (maksimum eller minimum) av verdiene. Lengden av de 

stiplede linjer varierer, da de er beregnet tilsvarende fordelingen av data. Verdiene som ligger 

utenfor dette utvalg er plotet enkeltvis (ekstreme verdier).

Ekstreme verdier: I tillegg kan plottene vise om det er noen ekstreme verdier. Det vil si plottene viser om det er 

enkelte respondenter som har svart veldig lavt eller veldig høyt sammenlignet med de andre 

respondenter.

Standardavvik: Den røde linjen viser standardavviket av alle observasjoner. Denne linjen er et mål på spredningen 

i data og gir oss muligheten til å definere «nærheten» til gjennomsnittet. Det vil si observasjoner 

som ligger langs den røde linjen er i «nærheten» av gjennomsnittet tatt i betraktning spredningen i 

datasettet.

Gjennomsnitt: Gjennomsnittet i diagrammet er vist som sort sirkel. Gjennomsnittet er summen av alle 

observasjoner delt med antall observasjoner.



Alle samlet 
i kassediagram
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Næringsliv

Total i de ulike grupper 
i kassediagram
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Administrasjon

Total i de ulike grupper 
i kassediagram
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Politiker

Total i de ulike grupper 
i kassediagram



Resultater Østre Agder
i kassediagram
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Resultater Østre Agder
i de ulike grupper i kassediagram
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Næringsliv



Resultater Østre Agder
i de ulike grupper i kassediagram
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Administrasjon



Resultater Østre Agder
i de ulike grupper i kassediagram
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Politiker



Delingskultur Østre Agder
i kassediagram

60

FK Påstand

DK1

Det er lett å få tak i informasjon 
her i kommunen

DK2

Det er lett å få tak i informasjon 
her i regionen

DK3

Alle bidrar når det trengs, vi har en 
dugnadskultur

DK4

Det er lett å komme som ny og bli 
en del av lokalsamfunnet

DK5

Vår kommune er preget av sterk 
samarbeidsånd

DK6 Det vises respekt for andres idéer

DK7 Janteloven lever i vår kommune

DK8

Vi har en kultur preget av å stå 
skulder ved skulder

DK9

Her i kommunen ønsker vi at folk 
skal lykkes

DK10

Omtale av andre personer skjer på 
en positiv måte

DK11

Her er det lett å vite hvor man kan 
få gode råd

DK12 Det er lite sladder

DK13

Jeg tror vi har mye å lære av andre 
kommuner

DK14

Jeg tror at vi kan lykkes bedre i 
samarbeid med andre kommuner



Delingskultur Total
i kassediagram

61

FK Påstand

DK1

Det er lett å få tak i informasjon 
her i kommunen

DK2

Det er lett å få tak i informasjon 
her i regionen

DK3

Alle bidrar når det trengs, vi har en 
dugnadskultur

DK4

Det er lett å komme som ny og bli 
en del av lokalsamfunnet

DK5

Vår kommune er preget av sterk 
samarbeidsånd

DK6 Det vises respekt for andres idéer

DK7 Janteloven lever i vår kommune

DK8

Vi har en kultur preget av å stå 
skulder ved skulder

DK9

Her i kommunen ønsker vi at folk 
skal lykkes

DK10

Omtale av andre personer skjer på 
en positiv måte

DK11

Her er det lett å vite hvor man kan 
få gode råd

DK12 Det er lite sladder

DK13

Jeg tror vi har mye å lære av andre 
kommuner

DK14

Jeg tror at vi kan lykkes bedre i 
samarbeid med andre kommuner



Stedlig stolthet Østre Agder
i kassediagram

62

FK Påstand

SS1 Det er godt samhold i lokalmiljøet

SS2

Jeg snakker positivt om kommunen når jeg er 
utenfor kommunen

SS3

Det er vanlig å snakke positivt om kommunen når 
man er utenfor kommunen

SS4 Jeg er stolt av regionen vi tilhører

SS5 Jeg er stolt av kommunen jeg representerer

SS6 Jeg anbefaler ofte andre å flytte hit

SS7 Jeg vil ikke like å måtte flytte herifra

SS8 Jeg tror framtiden ser positiv ut for kommunen

SS9 Jeg tror framtiden ser positiv ut for regionen

SS10 Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i kommunen

SS11 Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i regionen

SS12

Jeg opplever at det kan være en del usunn 
patriotisme og drakamp mellom ulike bygdesentra / 
deler av kommunen

SS13

Jeg opplever at det kan være en del usunn 
patriotisme og drakamp mellom ulike kommuner i 
regionen



Stedlig stolthet Total
i kassediagram

63

FK Påstand

SS1 Det er godt samhold i lokalmiljøet

SS2

Jeg snakker positivt om kommunen når jeg er 
utenfor kommunen

SS3

Det er vanlig å snakke positivt om kommunen når 
man er utenfor kommunen

SS4 Jeg er stolt av regionen vi tilhører

SS5 Jeg er stolt av kommunen jeg representerer

SS6 Jeg anbefaler ofte andre å flytte hit

SS7 Jeg vil ikke like å måtte flytte herifra

SS8 Jeg tror framtiden ser positiv ut for kommunen

SS9 Jeg tror framtiden ser positiv ut for regionen

SS10 Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i kommunen

SS11 Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i regionen

SS12

Jeg opplever at det kan være en del usunn 
patriotisme og drakamp mellom ulike bygdesentra / 
deler av kommunen

SS13

Jeg opplever at det kan være en del usunn 
patriotisme og drakamp mellom ulike kommuner i 
regionen



Anerkjennelse Østre Agder
i kassediagram

64

FK Påstand

AK1 Vår kommune er et inkluderende samfunn

AK2

Det er viktig å opptre i henhold til normer i samfunnet 
for å bli akseptert

AK3 Det er en grunnleggende optimisme i lokalmiljøet

AK4 Jeg opplever at min kompetanse blir verdsatt og utnyttet

AK5

Jeg opplever at andre vil at jeg skal lykkes med mine 
initiativ

AK6

Vi søker etter hvordan andres kompetanse og nettverk 
kan nyttiggjøres

AK7 Samarbeidet er preget av respekt og anerkjennelse

AK8 Uenighet er oftest koplet med konstruktive samtaler

AK9 Her får man anerkjennelse for sin innsats



Anerkjennelse Total
i kassediagram

65

FK Påstand

AK1 Vår kommune er et inkluderende samfunn

AK2

Det er viktig å opptre i henhold til normer i samfunnet 
for å bli akseptert

AK3 Det er en grunnleggende optimisme i lokalmiljøet

AK4 Jeg opplever at min kompetanse blir verdsatt og utnyttet

AK5

Jeg opplever at andre vil at jeg skal lykkes med mine 
initiativ

AK6

Vi søker etter hvordan andres kompetanse og nettverk 
kan nyttiggjøres

AK7 Samarbeidet er preget av respekt og anerkjennelse

AK8 Uenighet er oftest koplet med konstruktive samtaler

AK9 Her får man anerkjennelse for sin innsats



Forutsigbarhet Østre Agder
i kassediagram

66

FK Påstand

FB1 Kommunale planer og strategier er forutsigbare

FB2

Jeg er trygg på at kommunale virksomheter har 
relevant og god kompetanse

FB3

Jeg tror at kommunens virksomheter leverer som 
lovet

FB4

Kommunen er mer opptatt av å følge regler enn å 
løse problemer

FB5 Kommer man i vansker, får man hjelp

FB6

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva 
som gjøres i det politiske miljø

FB7 Det er gode arenaer for å møtes formelt

FB8 Vi møtes uformelt i lokalmiljøet

FB9 Alle er villig til å ta ansvar



Forutsigbarhet Samlet
i kassediagram

67

FK Påstand

FB1 Kommunale planer og strategier er forutsigbare

FB2

Jeg er trygg på at kommunale virksomheter har 
relevant og god kompetanse

FB3

Jeg tror at kommunens virksomheter leverer som 
lovet

FB4

Kommunen er mer opptatt av å følge regler enn å 
løse problemer

FB5 Kommer man i vansker, får man hjelp

FB6

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva 
som gjøres i det politiske miljø

FB7 Det er gode arenaer for å møtes formelt

FB8 Vi møtes uformelt i lokalmiljøet

FB9 Alle er villig til å ta ansvar



Nysgjerrighet Østre Agder
i kassediagram

68

FK Påstand

NG1

Den offentlige debatt preges av nysgjerrighet 
overfor hverandre

NG2 Det er tillatt å prøve og feile

NG3

Det oppfattes som positivt å være risiko-
orientert

NG4

Kjennskap til tradisjon er en forutsetning for å 
bli vist tillit

NG5 Folk er nysgjerrige på å lære nye ting

NG6 Gode ideer blir møtt med applaus

NG7 Ildsjeler oppmuntres

NG8

Nye og ville idéer blir ikke skutt ned med en 
gang



Nysgjerrighet Total
i kassediagram

69

FK Påstand

NG1

Den offentlige debatt preges av nysgjerrighet 
overfor hverandre

NG2 Det er tillatt å prøve og feile

NG3 Det oppfattes som positivt å være risiko-orientert

NG4

Kjennskap til tradisjon er en forutsetning for å bli 
vist tillit

NG5 Folk er nysgjerrige på å lære nye ting

NG6 Gode ideer blir møtt med applaus

NG7 Ildsjeler oppmuntres

NG8 Nye og ville idéer blir ikke skutt ned med en gang



Verdifellesskap Østre Agder
i kassediagram

70

FK Påstand

VF1 Kommunale planer og strategier er godt kjent

VF2 Regionale planer og strategier er godt kjent

VF3

Sentrale personer lar ikke egen prestisje gå 
foran fellesskapets interesser

VF4 Vi står samlet om å utvikle kommunen

VF5 Vi har respekt for beslutninger som er tatt

VF6 Redelighet er en viktig verdi hos oss

VF7 Raushet er en viktig verdi hos oss

VF8 Rettferdighet er en viktig verdi hos oss

VF9 Jeg opplever at folk blir vist tillit

VF10 Åpenhet er en viktig verdi for oss

VF11 Troverdighet er en viktig verdi for oss

VF12 Empati er viktig for oss

VF13 Vi kan stole på hverandre

VF14 Vi føler trygghet overfor hverandre



Verdifellesskap Total
i kassediagram

71

FK Påstand

VF1 Kommunale planer og strategier er godt kjent

VF2 Regionale planer og strategier er godt kjent

VF3

Sentrale personer lar ikke egen prestisje gå 
foran fellesskapets interesser

VF4 Vi står samlet om å utvikle kommunen

VF5 Vi har respekt for beslutninger som er tatt

VF6 Redelighet er en viktig verdi hos oss

VF7 Raushet er en viktig verdi hos oss

VF8 Rettferdighet er en viktig verdi hos oss

VF9 Jeg opplever at folk blir vist tillit

VF10 Åpenhet er en viktig verdi for oss

VF11 Troverdighet er en viktig verdi for oss

VF12 Empati er viktig for oss

VF13 Vi kan stole på hverandre

VF14 Vi føler trygghet overfor hverandre



Les mer om tillit og regional vekst på

www.telemarksforsking.no


