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Om undersøkelsen 1 



Bakgrunn og gjennomføring 

Formålet med denne undersøkelsen har vært å evaluere 

tilgjengeligheten ved lokalvalgene for syns- og 

bevegelseshemmede ved lokalvalget høsten 2011. 

 

Et viktig prinsipp i et demokrati er at alle 

stemmeberettigede borgere fritt og hemmelig skal kunne 

avlegge stemme ved demokratiske valg. I valgforskriften 

er det fastsatt at stemmegiving skal legges til lokaler som 

er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten 

å måtte be om hjelp. Det er også stilt krav om at det skal 

legges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere ved 

tilretteleggingen inne i valglokalene. 

 

Kommunene er ansvarlig for å legge til rette for valg, men 

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har et 

overordnet ansvar i forbindelse med tilretteleggingen. 

KRD har behov for økt kunnskap om hvordan velgere 

med nedsatt funksjonsevne opplever tilgjengeligheten ved 

valg.  

TNS Gallup har på oppdrag for KRD gjennomført en 

brukerundersøkelse blant syns- og bevegelseshemmede 

som stemte ved lokalvalget i 2011. 

 

TNS Gallups kontaktperson i KRD har vært Anne Lene 

Dyrstad. Prosjektleder for gjennomføringen i TNS Gallup 

har vært Thomas Karterud. Analysen av datamaterialet og 

rapporten er utarbeidet av Thomas Karterud og Audun 

Fladmoe. 

 

TNS Gallup takker Kommunal- og regionaldepartementet 

og Norges blindeforbund for godt samarbeid om 

spennende og krevende prosjekt. 

 

Oslo, 11.10.2011 
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Utvalg 

Målgrupper: 

• Synshemmede og bevegelseshemmede… 

• …som stemte ved årets lokalvalg 

 

Utvalgskilder og datainnsamlingsmetode: 

• Synshemmede: Medlemsregisteret til Norges blindeforbund 

• Bevegelseshemmede: TNS Gallups aksesspanel, 

GallupPanelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra målgruppe til utvalg: Synshemmede 

• Vi fikk et utvalg med kontaktinformasjon på 3998 medlemmer 

av Blindeforbundet.  

• Utvalget var tilfeldig trukket, men yngre medlemmer var 

stratifisert opp for å sikre en spredning på aldersgruppene. 

• Alle 3998 medlemmer ble forsøkt kontaktet pr telefon, hvorav 

vi fikk kontakt med 1747 medlemmer. 

• 583 av de 1747 medlemmene ønsket å delta i 

undersøkelsen. 

• 505 av disse hadde stemt ved årets valg og fullførte 

undersøkelsen. 

Feltperiode: 

• 12. september: Lokalvalg 

• 13. september: Prøveintervju 

• 14. – 23. september: 505 synshemmede intervjuet 

• 14. – 26. september: 584 bevegelseshemmede intervjuet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra målgruppe til utvalg: Bevegelseshemmede 

• 10 000 tilfeldige medlemmer av GallupPanelet fikk 

invitasjon til å delta i undersøkelsen, uten å vite at 

undersøkelsen var rettet mot bevegelseshemmede. 

• 5844 av disse responderte på invitasjonen. 

• Av disse tilfredsstilte 653 respondenter våre krav til å 

være bevegelseshemmet (se nærmere om kriteriene på 

side 37). 

• 584 av de 653 bevegelseshemmede oppga at de hadde 

stemt ved årets lokalvalg og fullførte undersøkelsen. 

 

 

Utvalgsbase Antall kontakt/ antall 

som fullfører 

screening 

Antall svar fra 

personer med 

handikap 

Antall som stemte 

Synshemmede 3 998 1 747 583 505 

Bevegelseshemmede 

(screening) 

10 000  5 844 653 

 

584 
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Feilmarginer 

Når resultatene fra en utvalgsundersøkelse skal 

generaliseres til den aktuelle målgruppepopulasjon – 

i dette tilfellet alle syns- og bevegelseshemmede 

som har stemt ved valget – vil resultatene alltid være 

beheftet med usikkerhet. Denne usikkerheten 

(statistisk feilmargin) varierer med utvalgets størrelse 

og med svarfordeling. Jo færre respondenter, og jo 

nærmere svarfordelingen er 50/50 prosent, jo større 

blir usikkerheten.  

 

Tabellen til høyre viser relevante feilmarginer for 

denne undersøkelsen. 
 

Med over 500 respondenter i hvert enkelt utvalg blir 

feilmarginene moderate. Dersom 10 (eller 90) 

prosent av respondentene oppgir et bestemt svar på 

et spørsmål er det reelle svaret med 95 prosent 

sikkerhet et sted mellom 7,3 og 12,7 (87,3 og 92,7) 

prosent. 

 

Dersom man studerer et underutvalg på 250 øker 

feilmarginene noe. Ved å studere 100 respondenter 

blir feilmarginene betydelige.  

 

 

Svarfordeling 

Utvalg 50 % 25 % 10 % 5 % 

100 10,1 % 8,7 % 6,0 % 4,4 % 

  (39,9 – 60,1) (16,3 – 33,7) (4,0 - 16,0) (0,6 – 9,4) 

250 6,3 % 5,5 % 3,8 % 2,8 % 

  (43,7 – 56,3) (19,5 – 30,5) (6,2 - 13,8) (2,2 – 7,8) 

505 4,5 % 3,9 % 2,7 % 1,9 % 

  (45,5 – 54,5) (21,1 – 28,9) (7,3 – 12,7) (3,1 – 6,9) 

583 4,1 % 3,6 % 2,5 % 1,8 % 

  (45,9 – 54,1) (21,4 – 28,6) (7,5 – 12,5) (3,2 – 6,8) 

Populasjon: Uendelig. Konfidensintervall i parentes 
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Oppsummering 2 



Oppsummering (1 av 4) 

Valgdeltakelse 

Valgdeltakelsen er svært høy. 87 prosent av de 

synshemmede og 89 prosent av de bevegelseshemmede 

svarte at de stemte ved årets lokalvalg. Her er det verdt å 

merke seg at selvrapportert valgdeltakelse som regel er 

høyere enn faktisk valgdeltakelse. Av de som stemte, 

forhåndsstemte 31 prosent av de synshemmede og 27 

prosent av de bevegelseshemmede. 

 

Valglokale 

15 prosent av de synshemmede og 12 prosent av de 

bevegelseshemmede oppsøkte bevisst et valglokale 

tilpasset deres behov. 7 av 10 tenkte ikke spesielt på sine 

behov da de oppsøkte et valglokale. 3 prosent av de 

synshemmede og 18 prosent av de bevegelseshemmede 

visste ikke om muligheten for selv å velge valglokale. 

 

Transport 

Flertallet gikk eller brukte bil for å komme seg til 

valglokalet. 41 prosent av de synshemmede og 24 

prosent av de bevegelseshemmede gikk. 48 prosent av 

de synshemmede og 68 prosent av de 

bevegelseshemmede brukte bil. I Oslo og Akershus gikk 

50 prosent av de synshemmede og 41 prosent av de 

bevegelseshemmede. 

I følge 37 prosent av de synshemmede og 34 prosent av 

de bevegelseshemmede som brukte bil til valglokalet, var 

det tilstrekkelig med forhåndsmerkede og reserverte 

parkeringsplasser for funksjonshemmede ved valglokalet. 

34 prosent av de synshemmede og 24 prosent av de 

bevegelseshemmede mente det ikke var tilstrekkelig med 

plasser. Henholdsvis 29 og 42 prosent svarte at de ikke 

vet eller husker. 

 

I undersøkelsen mot bevegelseshemmede ble det også 

spurt om de tok kollektivtransport til valglokalet, men 

svært få benyttet slik kommunikasjon. Omtrent halvparten 

av disse svarte at det var mindre enn 400 meter fra 

holdeplassen til valglokalet. 

 

Utenfor valglokalet 

Det var enkelt å finne inngangen til valglokalet. 89 prosent 

av de synshemmede og 97 prosent av de 

bevegelseshemmede svarte at det var ganske eller veldig 

enkelt å finne inngangen til valglokalet. 76 prosent av de 

praktisk blinde og 93 prosent av bevegelseshemmede 

som ikke kan gå uten hjelpemidler svarte at det ganske 

eller veldig enkelt å finne inngangen. 
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Oppsummering (2 av 4) 

Det var få som møtte fysiske hindringer ved inngangen til 

valglokalet. 86 prosent av de synshemmede og 80 

prosent av de bevegelseshemmede opplevde ingen 

fysiske hindringer. 7 prosent av de synshemmede og 13 

prosent av de bevegelseshemmede opplevde trapper / 

trinn. Problemene var større for praktisk blinde og 

bevegelseshemmede som ikke kan gå uten hjelpemidler. 

Henholdsvis 79 og 68 prosent av disse svarte at de ikke 

opplevde hindringer. Trapper / trinn var det største 

problemet for disse gruppene. 

 

Inne i valglokalet 

Det var færre som opplevde hindringer inne i valglokalet. 

92 prosent av de synshemmede og 93 prosent av de 

bevegelseshemmede opplevde ingen fysiske hindringer 

inne i valglokalet. Blant praktisk blinde og 

bevegelseshemmede som ikke kan gå uten hjelpemidler 

opplevde henholdsvis 88 og 85 prosent ingen hindringer 

inne i valglokalet. 

 

Valgfunksjonærer og assistanse 

Tilfredsheten med valgfunksjonærene var stor. 87 prosent 

av de synshemmede og 88 prosent av de 

bevegelseshemmede var enten ganske eller veldig 

fornøyd med assistansen de fikk fra valgfunksjonærene. 9 

prosent av de synshemmede og 11 prosent av de 

bevegelseshemmede svarte at de ikke hadde behov for 

assistanse. 

Inne i stemmeavlukket 

Bevegelseshemmede var i større grad enn synshemmede 

alene i stemmeavlukket. 97 prosent av de 

bevegelseshemmede var alene i stemmeavlukket, og det 

var lite variasjon mellom ulike grupper. Blant 

synshemmede var 73 prosent alene, 10 prosent hadde 

med seg medhjelper, mens 15 prosent hadde med seg 

valgfunksjonær inn i stemmeavlukket. Blant praktisk 

blinde var 42 prosent alene, 23 prosent hadde med seg 

medhjelper, mens 35 prosent hadde med seg 

valgfunksjonær. 

 

Tilsvarende var det enklere for de bevegelseshemmede 

enn for de synshemmede å finne riktig stemmeseddel 

uten hjelp. 96 prosent av de bevegelseshemmede fant 

listen selv, mens 2 prosent hadde med seg seddel på 

forhånd. 2 prosent fikk hjelp av medhjelper eller 

valgfunksjonær. Blant synshemmede fant 65 prosent 

listen selv, mens 9 prosent hadde med stemmeseddel på 

forhånd. 12 prosent fikk hjelp av medhjelper, mens 13 

prosent fikk hjelp av valgfunksjonær for å finne riktig liste. 

Blant praktisk blinde fant 36 prosent listen selv, mens 9 

prosent hadde med stemmeseddel på forhånd. 27 prosent 

fikk hjelp av medhjelper, mens 25 prosent fikk hjelp av 

valgfunksjonær. 
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Oppsummering (3 av 4) 

Valgurnen 

Bevegelseshemmede hadde også mer positiv opplevelse 

enn de synshemmede når det gjaldt plassering av 

valgurnen. 99 prosent av de bevegelseshemmede svarte 

at valgurnen var plassert slik at kunne levere sin stemme 

uten hjelp fra medhjelper eller valgfunksjonær. Blant 

synshemmede svarte 78 prosent at valgurnen var plassert 

slik at de selv klarte å levere sin stemme. 10 prosent 

svarte at de ville klart det dersom urnen var plassert 

annerledes, mens 10 prosent svarte at de ikke ville klart 

det uansett. Blant praktisk blinde svarte 54 prosent at 

valgurnen var plassert slik at de fikk levert sin stemme 

uten hjelp. 15 prosent ville klart det dersom den var 

plassert annerledes, mens 24 prosent ikke ville klart det 

uansett.  

 

Hemmelig valg 

De bevegelseshemmede opplevde også i større grad at 

valglokalet var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. 

98 prosent av de bevegelseshemmede svarte at 

valglokalet var tilrettelagt slik at de kunne stemme på det 

partiet de ønsket, uten at noen andre trengte å vite hvilket 

parti det var. Tilsvarende tall for synshemmede generelt 

og for praktisk blinde spesielt var 81 og 60 prosent. 

Spesifikke funn knyttet til synshemmede 

Merkingen av hyllene med stemmesedler fungerte best for 

svaksynte og praktisk blinde. Henholdsvis 64 prosent av 

de svaksynte og 57 prosent av de praktisk blinde svarte at 

hyllene med stemmesedler var merket med stor nok skrift 

og / eller punktskrift. Blant sterk svaksynte var det færre 

som mente dette (44 prosent). 

 

Graden av synshemming var også avgjørende for hvorvidt 

det var enkelt å lese på stemmesedlene eller ei. 72 

prosent av de svaksynte, 42 prosent av de sterk 

svaksynte og 36 prosent av de praktisk blinde svarte at 

det var ganske eller veldig enkelt å lese på 

stemmesedlene.  

 

Belysningen i stemmeavlukket opplevdes som god. Totalt 

svarte 58 prosent at belysningen var ganske eller veldig 

god, 17 prosent svarte at belysningen var ganske eller 

veldig dårlig, mens 22 prosent svarte at belysningen ikke 

var relevant for dem. Belysningen var mest problematisk 

for sterk svaksynte (23 prosent svarte ganske eller veldig 

dårlig). 
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Oppsummering (4 av 4) 

Flertallet av de synshemmede (66 prosent) svarte at det 

var tilgjengelig informasjon om hvordan man stemmer i 

valglokalet. Andelen var høyest blant svaksynte (75 

prosent) og lavest blant praktisk blinde (53 prosent). 

 

Spesifikke funn knyttet til bevegelseshemmede 

Bevegelseshemmede ble spurt om de oppfattet at 

tilretteleggingen av valglokalene hadde blitt bedre eller 

dårligere over tid. Flertallet har ikke lagt merke til noen 

endringer. Det var imidlertid flere som oppfattet at 

tilretteleggingen har blitt bedre (22 prosent) enn dårligere 

(3 prosent). Blant rullestolbrukere var andelen som 

oppfattet en forbedring betydelig høyere (46 prosent). 
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Synshemmede 

Bilde: Blindeforbundet.no 

3 



Nærmere om undersøkelsen 

Målgruppen for undersøkelsen blant synshemmede har 

vært synshemmede som stemte ved årets lokalvalg.  

 

Av praktiske årsaker er det vanskelig å trekke et 

sannsynlighetsutvalg blant alle synshemmede i Norge. I 

denne undersøkelsen har vi benyttet oss av 

Blindeforbundets medlemsregister. Resultatene fra 

undersøkelsen kan derfor strengt tatt ikke generaliseres til 

alle synshemmede i Norge: 

• På generelt grunnlag er det nærliggende å forvente at 

de som melder seg inn i en interesseorganisasjon er 

mer engasjerte og samfunnsbevisste enn andre.  

• Mer spesifikt kan vi anta at Blindeforbundets 

medlemmer er mer oppmerksomme på relevante 

utfordringer enn andre. 

 

Det er imidlertid ikke urimelig å forutsette at medlemmer 

av Blindeforbundet representerer en vesentlig del av de 

synshemmede i Norge. Resultatene fra undersøkelsen 

viser derfor til sentrale utfordringer som er relevante for 

alle synshemmede.  

3 
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(kjønn ble ikke kartlagt): 
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Bakgrunn 

Bilde: Blindeforbundet.no 

3.1 



Grad av synshemming i utvalget 

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å definere deres grad 

av synshemming etter en standardisert kategorisering. 

 

Utvalget bestod av: 

• 44 prosent «svaksynte»: Kan lese med bruk av enkle 

hjelpemidler / kan telle fingre på inntil 6 meters avstand 

 

• 29 prosent «sterk svaksynte»: Kan lese med bruk av tekniske 

hjelpemidler / kan telle fingre på inntil 1 meters avstand / kan 

bare se lys / kan ikke se lys. 

 

• 23 prosent «praktisk blinde»: Kan ikke lese selv med 

hjelpemidler / kan telle fingre på inntil 1 meters avstand / kan 

bare se lys / kan ikke se lys 

 

1 prosent ønsket ikke å svare, mens 3 prosent svarte at de ikke 

visste. 

 

Respondenter over 60 år var overrepresentert blant de som 

definerte seg selv som svaksynte (46 prosent/ikke signifikant) og 

underrepresentert blant de som definerte seg selv som praktisk 

blinde (20 prosent).  

 

I aldersgruppene fra 17 til 59 år varierte antall svaksynte fra 39 til 

41 prosent og antall praktisk blinde fra 26 til 30 prosent. 

Aldersgruppen 40 til 59 år er signifikant overrepresentert (30 

prosent).   

Hvordan vil du beskrive din synshemming? Er du... 

Medlemmer av Blindeforbundet, n=583 

De fleste respondentene definerte seg selv som svaksynte. Det var flest svaksynte blant respondenter 

over 60 år, mens de fleste praktisk blinde var mellom 30 og 59 år.   
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En stor andel synshemmede stemte i lokalvalget 

59 prosent av de synshemmede oppgir å ha stemt på valgdagen 

(11. eller 12. september). 27 prosent oppgir å ha forhåndsstemt, 

mens 1 prosent stemte over internett i en av de 10 

prøvekommunene hvor dette var mulig. 13 prosent oppgir at de 

ikke stemte. Det betyr at av de som faktisk stemte, stemte 68 

prosent på valgdagen og 31 prosent på forhånd. 

 

Grad av synshemming hadde lite å si for valgdeltakelsen totalt, 

men praktisk blinde (34 prosent) forhåndsstemte i større grad enn 

svaksynte og sterk svaksynte (26 prosent). 

 

Både på valgdagen og under perioden med forhåndsstemming 

stemte de yngste (17–29 år) i minst grad (totalt 65 prosent), mens 

de over 45 år stemte i størst grad (nesten 90 prosent).  

 

* Merk at selvrapportert stemmegiving som regel er høyere enn 

faktisk stemmegiving («social likability»). 

Stemte du ved årets lokalvalg? 

Medlemmer av Blindeforbundet, n=583 

Nesten 9 av 10 synshemmede oppgir at de stemte ved årets lokalvalg.* Praktisk blinde 

forhåndsstemte i størst grad. Valgdeltakelsen blant synshemmede øker med alderen. 
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Unge synshemmede leser i størst grad punktskrift 

Totalt svarte 20 prosent at de leser punktskrift/blindeskrift/Brailee, 

mens 80 prosent svarte at de ikke gjør dette. 

 

Sannsynligheten for å lese punktskrift varierte mellom 

aldersgrupper og etter grad av synshemming. 

 

Sannsynligheten for å lese punktskrift sank med alderen: 

• 17–29 år: 47 prosent* 

• 30–44 år: 24 prosent 

• 45–59: 28 prosent 

• 60+: 16 prosent 

 

Sannsynligheten for å lese punktskrift økte med grad av 

synshemming: 

• Svaksynt: 6 prosent 

• Sterk svaksynt: 12 prosent 

• Praktisk blind: 60 prosent 

 

 

* Merk at utvalget er svært lavt blant de unge og feilmarginene 

dertil høye. Disse resultatene kan derfor kun tolkes som 

indikasjoner på forskjeller. 

 

Kan du lese punktskrift/ blindeskrift/ Brailee? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Om lag halvparten av Blindeforbundets medlemmer under 30 år leser punktskrift.* De færreste over 

60 år gjør dette. 
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Flertallet oppsøkte ikke bevisst et valglokale 

15 prosent av respondentene svarte at de «bevisst oppsøkte et 

valglokale som var tilpasset deres behov». 70 prosent svarte at de 

«ikke tenkte spesielt på sine behov da de oppsøkte valglokalet». 3 

prosent svarte at de «ikke visste om muligheten til selv å velge 

valglokale», mens 10 prosent svarte at de «ikke hadde ulike 

valglokaler å velge mellom». 

 

Henholdsvis 8 prosent av de svaksynte, 15 prosent av de sterk 

svaksynte og 32 prosent av de praktisk blinde oppsøkte bevisst et 

valglokale. 

 

Respondenter mellom 30 og 44 år (28 prosent) oppsøkte i større 

grad enn de over 60 år (13 prosent) bevisst et valglokale. 

 

De som leser punktskrift/blindeskrift (25 prosent) oppsøkte i større 

grad enn de som ikke leser dette (13 prosent) bevisst et valglokale. 

 

De som hadde med ledsager (21 prosent) oppsøkte i større grad 

enn de som ikke hadde dette (10 prosent) bevisst et valglokale. 

 

Oppsøkte du bevisst et valglokale som var tilpasset dine 

behov, eller tenkte du ikke på dine behov da du valgte 

valglokale? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

7 av 10 oppsøkte ikke bevisst et valglokale tilpasset deres behov. Praktisk blinde oppsøkte i størst 

grad bevisst et valglokale tilpasset deres behov. 
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Halvparten hadde med seg ledsager da de stemte 

49 prosent av de synshemmede svarte at de hadde med seg 

ledsager eller medhjelper da de stemte, mens 51 prosent svarte at 

de ikke hadde med seg noen. 

 

Henholdsvis 30 prosent av de svaksynte, 58 prosent av de sterk 

svaksynte og 75 prosent av de praktisk blinde svarte at de hadde 

med seg ledsager. 

 

 

 

 

Hadde du med deg en ledsager/medhjelper da du stemte? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Halvparten hadde med seg ledsager da de stemte. Andelen var minst bant svaksynte og størst blant 

praktisk blinde. 
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Tilgjengelighet frem til valglokalet 

Bilde: Blindeforbundet.no 

3.2 



De fleste gikk eller brukte bil til valglokalet 

48 prosent av de synshemmede benyttet bil for å komme seg til 

valglokalet, mens 41 prosent gikk. 4 prosent benyttet 

kollektivtransport og 3 prosent tok taxi. 5 prosent kom seg til 

valglokalet på annet vis. 

 

• Bil ble benyttet i minst grad i Oslo og Akershus (34 prosent) 

og i størst grad på Østlandet (eks. Oslo og Akershus) (59 

prosent). 

• Tilsvarende var sannsynligheten for å gå til valglokalet størst i 

Oslo og Akershus (50 prosent) og minst på Østlandet (eks. 

Oslo og Akershus) (34 prosent). 

• Synshemmede i Oslo og Akershus var overrepresentert blant 

de som benyttet taxi (8 prosent) 

 

Alder og grad av synshemming hadde lite å si for valg av 

transportmiddel. 

Hvordan kom du deg til valglokalet? (flere valg mulig) 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

De fleste gikk eller brukte bil til valglokalet. Flertallet i Oslo og Akershus gikk til valglokalet, mens 

flertallet på Østlandet (eks. Oslo og Akershus) og Sør- og Vestlandet brukte bil.   
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Reserverte og forhåndsmerkede parkeringsplasser 

37 prosent av de synshemmede som kjørte bil til valglokalet svarte 

at det var «tilstrekkelig med reserverte og forhåndsmerkede 

parkeringsplasser for funksjonshemmede ved valglokalet». 34 

prosent svarte at det «ikke var tilstrekkelig med plasser». 29 

prosent svarte at de vet- eller husker ikke. 

 

• Blant synshemmede mellom 45 og 59 år svarte 27 prosent at 

det var tilstrekkelig med oppmerkede plasser, mens 53 svarte 

at det ikke var tilstrekkelig med plasser.  

• I aldersgruppen 60+ svarte 43 prosent at det var tilstrekkelig 

med oppmerkede plasser, mens 29 prosent svarte at det ikke 

var det.  

• Synshemmede bosatt på Sør- og Vestlandet svarte i størst 

grad at det ikke var tilstrekkelig med oppmerkede plasser (43 

mot 28 prosent). I de andre regionene svarte flertallet at det 

var tilstrekkelig med plasser. 

Var det tilstrekkelig med reserverte og forhåndsmerkede 

parkeringsplasser for funksjonshemmede ved valglokalet? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011 og kjørte bil til valglokalet, n=242 

Omtrent like mange svarte «ja» som «nei» på spørsmålet om det var tilstrekkelig med reserverte og 

forhåndsmerkede parkeringsplasser ved valglokalet. Mange vet ikke eller husker ikke. 
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Det var enkelt å finne inngangen til valglokalet 

62 prosent av de synshemmede svarte at det var «veldig enkelt» 

og 29 prosent svarte at det var «ganske enkelt» å finne inngangen 

til valglokalet. 4 prosent svarte at det var henholdsvis ganske eller 

veldig vanskelig å finne inngangen. 

 

• Svaksynte svarte i størst grad at det var ganske eller veldig 

lett (95 prosent) å finne inngangen til valglokalet. 

• Praktisk blinde svarte i størst grad at det var ganske eller 

veldig vanskelig (16 prosent) å finne inngangen til valglokalet 

• De over 60 år svarte i størst grad at det var ganske eller 

veldig enkelt (92 prosent) å finne inngangen til valglokalet. 

• De mellom 45 og 59 svarte i størst grad at det var ganske 

eller veldig vanskelig (14 prosent). 

 

Hvordan var det å finne inngangen til valglokalet?  

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

9 av 10 synshemmede synes det var enkelt å finne inngangen til valglokalet. 

 62  

71 

54 

54 

 27  

23 

35 

22 

 4  

2 

5 

8 

 4  

1 

5 

8 

 3  

2 

1 

8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

TOTAL (n=505) 

Svaksynt (n=226) 

Sterk svaksynt (n=149) 

Praktisk blind (n=118) 

Veldig enkelt Ganske enkelt 
Ganske vanskelig Veldig vanskelig 
Vet ikke/husker ikke 

Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede | Synshemmede 23 
© 2011 TNS Gallup 



Få opplevde fysiske hindringer ved inngangen eller på vei til valglokalet 

86 prosent av de synshemmede svarte at de ikke opplevde noen 

fysiske hindringer ved inngangen eller på vei til valglokalet. 7 

prosent svarte «umerkede trapper/trinn», 2 prosent svarte 

henholdsvis «bratt rampe» og «ting i veien». 4 prosent svarte 

«annet». 

 

Henholdsvis 93 prosent av de svaksynte, 83 av de sterk svaksynte 

og 79 prosent av de praktisk blinde svarte at de ikke opplevde 

noen fysiske hindringer.  

 

Blant de praktisk blinde svarte 9 prosent «umerkede trapper/trinn», 

4 prosent svarte «ting i veien» og 6 prosent svarte «annet». 

 

Synshemmede over 60 år (91 prosent) opplevde i minst grad 

fysiske hindringer, mens synshemmede mellom 45 og 59 år (78 

prosent) opplevde fysiske hindringer i størst grad. 

 

Det var begrensede variasjoner på tvers av regioner, men «bratt 

rampe» var et mindre problem i Oslo og Akershus (3 prosent) enn i 

resten av landet (7–9 prosent). 

 

 

Opplevde du noen fysiske hindringer ved inngangen eller på 

vei til valglokalet? (flere valg mulig) 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Det store flertallet av synshemmede opplevde ingen hindringer ved inngangen eller på vei til 

valglokalet. Umerkede trapper og trinn var den største utfordringen. 

 86  

92 

83 

79 

 7  

4 

8 

9 

 2  

1 

4 

1 

 2  

1 

2 

4 

 4  

1 

6 

6 

 1  

0 

1 

3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

TOTAL (n=505) 

Svaksynt 
(n=226) 

Sterk svaksynt 
(n=149) 

Praktisk blind 
(n=118) 

Nei 

Umerkede trapper/trinn 

Bratt rampe 

Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede | Synshemmede 24 
© 2011 TNS Gallup 



Tilgjengelighet inne i valglokalet 

Bilde: Blindeforbundet.no 

3.3 



Det var få hindringer inne i valglokalet 

92 prosent av respondentene opplevde ingen hindringer inne i 

valglokalet. 1 prosent svarte «umerkede trapper/trinn», 2 prosent 

svarte «ting i veien» og 4 prosent svarte «annet». 

 

Nei-andelen blant svaksynte var 95 prosent, mens den var 88 

prosent blant praktisk blinde. Blant praktisk blinde svarte 2 prosent 

«umerkede trapper/trinn», 3 prosent svarte «ting i veien» og 4 

prosent svarte «annet».  

 

Blant de som svarte «nei» var den største aldersvariasjonen 

(signifikant) mellom aldersgruppen 45–59 år (86 prosent) og 60+ 

(95 år). I aldersgruppen 45–59 år svarte 3 prosent «umerkede 

trapper/trinn», 1 prosent «bratt rampe», 5 prosent «ting i veien» og 

5 prosent «annet». 

 

Synshemmede opplevde oftest fysiske hindringer inne i valglokalet 

i Oslo og Akershus (88 prosent svarte «nei»), mens synshemmede 

bosatt på Østlandet ekskl. Oslo og Akershus opplevde færrest 

hindringer (96 prosent svarte «nei»). 

 

 

Opplevde du noen fysiske hindringer inne i valglokalet? 

(flere valg mulig) 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Mer enn 9 av 10 svarte at de ikke opplevde noen fysiske hindringer inne i valglokalet. 
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Assistansen fra valgfunksjonærene var god 

59 prosent av de synshemmede svarte at de var «veldig fornøyd», 

mens 27 prosent svarte at de var «ganske fornøyd» med 

assistansen de fikk fra valgfunksjonærene. Henholdsvis 3 prosent 

svarte at de var ganske eller veldig misfornøyd. 9 prosent av 

respondentene svarte at de ikke hadde behov for assistanse. 

 

Grad av tilfredshet varierte i begrenset grad mellom ulike 

aldersgrupper, regioner eller grad av synshemming. 

 

 

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med assistansen du 

fikk fra valgfunksjonærene? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Det store flertallet var fornøyd med assistansen de fikk fra valgfunksjonærene.  
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De fleste var alene i stemmeavlukket 

Et flertall på 73 prosent svarte at de var alene i stemmeavlukket, 

mens 10 prosent svarte at de hadde med seg en medhjelper. 15 

prosent svarte at de hadde med seg valgfunksjonær inn i 

stemmeavlukket. 

 

Svaksynte (91 prosent) svarte i klart større grad enn praktisk blinde 

(42 prosent) at de var alene i stemmeavlukket.  

 

Tilsvarende svarte 5 prosent av de svaksynte at de hadde med seg 

valgfunksjonær, mens 3 prosent i denne gruppen svarte at de 

hadde med seg medhjelper inn i stemmeavlukket.  

 

Blant praktisk blinde svarte 35 prosent at de hadde med seg 

valgfunksjonær, mens 23 prosent svarte at de hadde med seg 

medhjelper inn i stemmeavlukket.  

 

De yngste velgerne (17–29 år) svarte i minst grad at de var alene i 

stemmeavlukket (67 prosent) og i størst grad at de hadde med seg 

en valgfunksjonær inn (27 prosent). Aldersvariasjonen er ikke 

signifikant. 

Var du alene inne i stemmeavlukket? (flere valg mulig) 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

De fleste var alene i stemmeavlukket. Blant praktisk blinde hadde imidlertid et flertall med seg 

assistanse inn, og mer enn 1 av 3 svarer at de hadde med valgfunksjonær. 
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Merking av hyller med stemmesedler 

44 prosent av de synshemmede svarte at hyllene med 

stemmesedler var merket med stor nok skrift, mens 13 prosent 

svarte at hyllene var merket med punktskrift. 31 prosent svarte at 

hyllene var verken merket med stor nok skrift eller med punktskrift, 

mens 14 prosent ikke husker eller vet hvordan hyllene var merket. 

 

Sterk svaksynte (41 prosent) svarte i størst grad at hyllene verken 

var merket med stor nok skrift eller med punktskrift. Tilsvarende tall 

for svaksynte og praktisk blinde var henholdsvis 28 og 29 prosent.  

 

Svaksynte (62 prosent) svarte i størst grad av hyllene var merket 

med stor nok skrift. Tilsvarende tall for sterk svaksynte og praktisk 

blinde var henholdsvis 36 og 14 prosent.  

 

Praktisk blinde (43 prosent) svarte i størst grad at hyllene var 

merket med punktskrift. Tilsvarende tall for svaksynte og sterk 

svaksynte var 2 og 8 prosent.  

 

Var hyllene med stemmesedler merket med stor nok skrift 

og/eller punktskrift? (flere valg mulig) 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

En tredjedel svarer at hyllene med stemmesedler verken var merket med stor nok skrift eller med 

punktskrift. Blant sterk svaksynte svarer fire av ti dette.  
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Flertallet fant selv stemmeseddelen til sitt parti… 

65 prosent av de synshemmede svarte at de fant listen selv til det 

partiet de skulle stemme på. 12 prosent svarte at de fikk hjelp av 

en medhjelper, mens 13 prosent fikk hjelp av en valgfunksjonær. 9 

prosent hadde med stemmeseddel på forhånd. 

 

Blant de svaksynte svarte 84 prosent at de fant listen selv, mens 7 

prosent hadde med stemmeseddel på forhånd. 4 prosent fikk hjelp 

av medhjelper til å finne frem riktig liste, mens 6 prosent fikk hjelp 

av valgfunksjonær. 

 

Blant de sterk svaksynte svarte 58 prosent at de fant listen selv, 

mens 13 prosent hadde med stemmeseddel på forhånd. 12 

prosent fikk hjelp av medhjelper til å finne frem riktig liste, mens 16 

prosent fikk hjelp av valgfunksjonær.  

 

Blant de praktisk blinde svarte 36 prosent at de fant listen selv, 

mens 9 prosent hadde med stemmeseddel på forhånd. 27 prosent 

fikk hjelp av medhjelper til å finne frem til riktig liste, mens 25 

prosent fikk hjelp av valgfunksjonær. 

 

Synshemmede mellom 17 og 29 år (33 prosent) fikk i størst grad 

hjelp til å finne frem riktig stemmeseddel, mens synshemmede 

mellom 45 og 59 år (21 prosent) fikk i minst grad hjelp. 

 

Synshemmede på Sør- og Vestlandet (35 prosent) fikk i størst grad 

hjelp til å finne frem riktig stemmeseddel, mens synshemmede i 

Trøndelag og i Nord-Norge (18 prosent) fikk i minst grad hjelp. 

Fant du selv stemmeseddelen til det partiet du stemte på, 

eller fikk du hjelp fra andre? (flere valg mulig) 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

…men 1 av 4 trengte hjelp til dette, enten fra medhjelper eller fra valgfunksjonær. Halvparten av de 

praktisk blinde fikk hjelp til å finne stemmeseddelen. 
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Flertallet synes det var enkelt å lese stemmesedlene 

26 prosent svarte at det var «veldig enkelt», mens 30 prosent 

svarte at det var «ganske enkelt» å lese på stemmesedlene. 15 

prosent svarte at det var ganske vanskelig, mens 19 prosent svarte 

at det var veldig vanskelig å lese på stemmesedlene. 10 prosent 

vet- eller husker ikke. 

 

Blant svaksynte svarte over 70 prosent at det var ganske eller 

veldig enkelt å lese på stemmesedlene, mens 23 prosent svarte at 

det var ganske eller veldig vanskelig. 

 

Blant sterk svaksynte svarte 42 prosent at det ganske eller veldig 

enkelt å lese på stemmesedlene, mens 45 prosent svarte at det 

ganske eller veldig vanskelig.  

 

Blant praktisk blinde svarte 36 prosent at det ganske eller veldig 

enkelt å lese på valgsedlene, mens 46 prosent svarte at det var 

ganske eller veldig vanskelig.  

 

41 prosent av de synshemmede mellom 45 og 59 svarte at det 

ganske eller veldig vanskelig å lese på stemmesedlene, mens 27 

prosent av de synshemmede mellom 17 og 29 år svarte dette. 

Hvor enkelt synes du det var å lese stemmesedlene? Var 

det... 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Totalt svarte mer enn halvparten at det var veldig eller ganske lett å lese stemmesedlene. Men blant 

sterk svaksynte og praktisk blinde svarte nesten halvparten at det var veldig eller ganske vanskelig. 
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Flertallet synes belysningen i stemmeavlukket var god 

17 prosent av respondentene svarte at belysningen i 

stemmeavlukket var veldig god, mens 41 prosent svarte at den var 

ganske god. 11 prosent svarte at belysningen var ganske dårlig, 

mens 6 prosent svarte at den var veldig dårlig. 22 svarte at 

belysningen ikke var relevant for dem. 

 

Blant svaksynte svarte 75 prosent at belysningen var ganske eller 

veldig god, mens 18 prosent svarte at den var ganske eller veldig 

dårlig. 6 prosent svarte at belysningen ikke var relevant for dem. 

 

Blant sterk svaksynte svarte 64 prosent at belysningen var ganske 

eller veldig god, mens 23 prosent svarte at den var ganske eller 

veldig dårlig. 10 prosent svarte at belysningen ikke var relevant for 

dem.  

 

Blant praktisk blinde svarte 15 prosent at belysningen var ganske 

eller veldig god, mens 9 prosent svarte at den var ganske eller 

veldig dårlig. 68 prosent av de praktisk blinde svarte at belysningen 

ikke var relevant for dem. 

 

I Trøndelag og i Nord-Norge svarte 12 prosent at belysningen var 

ganske eller veldig dårlig, mens 20 prosent svarte det samme på 

Sør- og Vestlandet.  

 

65 prosent av respondentene over 60 år svarer at belysningen var 

veldig eller ganske god. Tilsvarende tall for de andre 

aldersgruppene var 46-47 prosent. 

 

Hvor god vil du si at belysningen i stemmeavlukket var? Var 

den... 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

Nesten 6 av 10 synes belysningen i stemmeavlukket var god. Belysningen var mest problematisk for 

sterk svaksynte. 
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Valgurnens plassering var stort sett tilfredsstillende 

78 prosent av de synshemmede svarte at valgurnen var plassert 

slik at de kunne levere sin stemme uten hjelp fra medhjelper eller 

valgfunksjonær. 10 prosent svarte at de ikke klarte å levere sin 

stemme uten assistanse, men at de ville klart det dersom 

valgurnen var plassert annerledes. 10 prosent svarte at de ikke 

ville klart å levere sin stemme uten hjelp uansett hvordan 

valgurnen var plassert.  

 

89 prosent av de svaksynte, 74 prosent av de sterk svaksynte og 

54 prosent av de praktisk blinde svarte at de klarte å levere sin 

stemme uten assistanse. 

 

6 prosent av de svaksynte, 11 prosent av de sterk svaksynte og 15 

prosent av de praktisk blinde svarte at de vill klart det dersom 

valgurnen var plassert annerledes.  

 

3 prosent av de svaksynte, 13 prosent av de sterk svaksynte og 24 

prosent av de praktisk blinde svarte at de ikke ville klart å levere 

sin stemme uten assistanse uansett hvordan valgurnen var 

plassert.  

 

Respondentene over 60 år (80 prosent) svarte i størst grad at 

valgurnen var plassert slik at de kunne levere sin stemme uten 

assistanse, mens de mellom 30 og 44 år (72 prosent) svarte i minst 

grad at de klarte dette.  

 

 

Var valgurnen plassert slik at du kunne levere din stemme 

uten hjelp fra medhjelper eller valgfunksjonær? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

8 av 10 svarte at valgurnen var plassert slik at de selv fikk levert sin stemme uten assistanse. Blant 

praktisk blinde svarte litt over halvparten at de selv klarte å levere sin stemme uten hjelp. 
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Tilgjengelig valginformasjon 

66 prosent av de synshemmede svarte at det var informasjon om 

hvordan de stemmer i valglokalet tilgjengelig for dem. 23 prosent 

svarte at det ikke var tilgjengelig informasjon for dem, mens 11 

prosent ikke vet eller husker.  

 

Henholdsvis 75 prosent av de svaksynte, 62 prosent av de sterk 

svaksynte og 53 prosent av de praktisk blinde svarte at det var 

informasjon om hvordan man stemmer i valglokalet tilgjengelig for 

dem.  

 

Henholdsvis 16 prosent av de svaksynte, 28 prosent av de sterk 

svaksynte og 32 prosent av de praktisk blinde svarte at det ikke var 

informasjon om hvordan de stemmer tilgjengelig for dem. 

 

Synshemmede bosatt på Sør- og Vestlandet (52 prosent) svarte i 

minst grad, mens synshemmede bosatt i Trøndelag og Nord-Norge 

(75 prosent) svarte i størst grad at det var tilgjengelig informasjon 

for dem. 

 

Det var begrenset variasjon i svar etter alder. 

Var informasjon om hvordan du stemmer i valglokalet 

tilgjengelig for deg? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

2 av 3 svarte at det var informasjon om hvordan de stemmer tilgjengelig for dem. Litt over halvparten 

av de praktisk blinde svarte at det var tilgjengelig informasjon for dem . 

 66  

75 

62 

53 

 23  

16 

28 

32 

 11  

9 

10 

14 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

TOTAL (n=505) 

  Svaksynt (n=226) 

  Sterk svaksynt (n=149) 

  Praktisk blind (n=118) 

Ja Nei Vet ikke/husker ikke 

Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede | Synshemmede 34 
© 2011 TNS Gallup 



Flertallet fikk stemt hemmelig 

81 prosent av de synshemmede svarte at valglokalet var tilrettelagt 

slik at de kunne stemme på det partiet de ønsket, uten at noen 

andre trengte å vite hvilket parti det var. 15 prosent svarte negativt 

på dette spørsmålet, mens 4 prosent ikke husker eller vet. 

 

Henholdsvis 92 prosent av de svaksynte, 80 prosent av de sterk 

svaksynte og 60 prosent av de praktisk blinde svarte at valglokalet 

var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig.  

 

Henholdsvis 7 prosent av de svaksynte, 15 prosent av de sterk 

svaksynte og 34 prosent av de praktisk blinde svarte at valglokalet 

ikke var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. 

 

73 prosent av synshemmede bosatt på Sør- og Vestlandet svarte 

at valglokalet var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. I resten 

av landet var tilsvarende andel på over 80 prosent.  

 

87 prosent av de dynshemmede under 29 år svarte at de 

valglokalet var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. 74 prosent 

av de synshemmede mellom 30 og 44 år svarte tilsvarende.   

Var valglokalet tilrettelagt slik at du kunne stemme på det 

partiet du ønsket, uten at noen andre trengte å vite hvilket 

parti det var? 

Medlemmer av Blindeforbundet som stemte ved lokalvalget 

2011, n=505 

8 av 10 svarte at valglokalet var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. Blant praktisk blinde svarte 

1 av 3 at de valglokalet ikke var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. 
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Bevegelseshemmede 

Bilde: Nrk.no 

4 



Nærmere om undersøkelsen 

Undersøkelsen mot bevegelseshemmede ble gjennomført 

på GallupPanelet. 

 

For å treffe bevegelseshemmede respondenter i panelet 

brukte vi to former for screening:  

1. Alle respondenter som svarte at de hadde en varig 

eller midlertidig nedsatt bevegelseshemning ble 

inkludert. 

2. Ordet «bevegelseshemmet» kan virke dramatisk , og 

vi antok at det ville være noen respondenter med 

f.eks. en midlertidig skade som ikke ville svare 

bekreftende på dette – selv om de har en de facto 

nedsatt bevegelseshemning. Disse ble filtrert inn i 

undersøkelsen dersom de svarte bekreftende på en 

av følgende påstander – og dersom påstanden var 

gyldig på det tidspunktet da de stemte: 

1. Har vansker med å gå uten hjelpemidler 

2. Har vansker med å gå i trapper 

3. Har vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo 

 

I tillegg måtte respondentene svare bekreftende på at de 

stemte ved årets lokalvalg. 
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Bakgrunn 

Bilde: Nrk.no 

4.1 



Vansker 

15 prosent av respondentene svarte at de har vansker med å gå 

uten hjelpemidler. 30 prosent svarte at de har vansker med å gå i 

trapper, mens 18 prosent har vansker med å løfte en gjenstand på 

5 kilo. 56 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de ikke 

hadde vansker med å utføre noen av disse konkrete alternativene. 

 

Å løfte en gjenstand på 5 kilo er mest problematisk for 

bevegelseshemmede i aldersgruppen 17–29 (25 prosent) og minst 

problematisk for bevegelseshemmede i aldersgruppen 60+ (14 

prosent).  

 

Å gå i trapper er mest problematisk for bevegelseshemmede i 

aldersgruppen 45–59 (33 prosent) og minst problematisk for 

bevegelseshemmede i 17–29 (20 prosent). 

 

Vansker med å gå uten hjelpemidler er mest problematisk blant 

respondenter over 60 år (16 prosent) og minst problematisk blant 

respondenter mellom 17 og 29 år. 

 

Kvinner (25 prosent) er overrepresentert blant de som har vansker 

med å løfte en gjenstand på 5 kilo. 

 

*Merk at dette utvalget også inkluderer de som ikke stemte ved 

årets lokalvalg. Merk også at få (n=20) i den yngste 

alderskategorien (17–29 år) besvarte  dette spørsmålet. 

 

Har du vansker med å utføre noen av de følgende gjøremål 

eller aktiviteter? (flere valg mulig) 

Alle bevegelseshemmede, n=653 

Nesten halvparten svarer at de har vansker enten med å gå uten hjelpemidler, gå i trapper eller å løfte 

en gjenstand på 5 kilo.* 
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Vansker på valgdagen 

Av de 257 respondentene som svarte at de hadde vansker med å 

gå uten hjelpemidler, vansker med å gå i trapper eller vansker med 

å løfte en gjenstand på 5 kilo, svarte 71 prosent at de hadde disse 

vanskene da de stemte ved årets lokalvalg. 29 prosent svarte at de 

ikke hadde disse problemene da de stemte. 

 

50 prosent av de yngste (17–29 år)* hadde disse problemene da 

de stemte. Deretter følger alderskategoriene 60+ (67 prosent), 45–

59 (73 prosent) og 30–44 (82 prosent).  

 

De som svarte at de ikke hadde disse problemene da de stemte, 

og som heller ikke definerte seg selv som varig eller midlertidig 

bevegelseshemmet, ble ikke inkludert i resten av undersøkelsen. 

 

*Merk at svært få (n=8) i den yngste alderskategorien besvarte 

dette spørsmålet. Resultatene for disse er derfor heftet med 

spesielt stor usikkerhet. 

 

 

Hadde du disse vanskene da du stemte ved årets lokalvalg? 

Bevegelseshemmede med spesifikke vansker, n=257 

7 av 10 hadde disse problemene da de stemte under årets lokalvalg. 
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Vanskene påvirker hverdagen 

Av de 257 respondentene som svarte at de hadde vansker med å 

gå uten hjelpemidler, vansker med å gå i trapper eller vansker med 

å løfte en gjenstand på 5 kilo, svarte 37 prosent at disse vanskene 

påvirker hverdagen i stor grad. 52 prosent svarte at vanskene 

påvirker hverdagen i noen grad, mens 11 prosent svarte at de 

påvirker hverdagen i liten grad. 

 

De yngste (17–29 år)* svarte oftest at vanskene påvirker 

hverdagen i stor grad (50 prosent), men mest sjelden at vanskene 

påvirker hverdagen i noen grad (38 prosent). De eldste (60+) 

svarte mest sjelden at vanskene påvirker hverdagen i stor grad (31 

prosent), men oftest at vanskene påvirker hverdagen i noen grad 

(56 prosent). 

 

 

*Merk at svært få (n=8) i den yngste alderskategorien besvarte 

dette spørsmålet. Resultatene for disse er derfor heftet med 

spesielt stor usikkerhet. 

Vil du si at disse vanskene påvirker hverdagen din? 

Bevegelseshemmede med spesifikke vansker, n=257 

Nesten 9 av 10 svarer at vanskene påvirker hverdagen deres i noen eller stor grad. 
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Flertallet svarer at de har nedsatt bevegelsesevne 

68 prosent svarte at de har varig nedsatt bevegelsesevne, mens 

25 prosent svarte at de har midlertidig nedsatt bevegelsesevne.  

 

7 prosent svarte at de ikke har nedsatt bevegelsesevne. Disse ble 

inkludert videre i undersøkelsen da de hadde en av de følgende 

vanskene da de stemte:  

• Vansker med å gå uten hjelpemidler (2 prosent) 

• Vansker med å gå i trapper (71 prosent) 

• Vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo (32 prosent) 

 

De yngste (17–29 år svarer i minst grad (40 prosent) at de har 

varig nedsatt bevegelsesevne, mens respondenter over 45 år 

svarer dette i størst grad (70-72 prosent). Tilsvarende svarer de 

yngste i størst grad (55 prosent) at de har en midlertidig nedsatt 

bevegelsesevne, mens de eldste svarer dette i minst grad (22-23 

prosent). 

Vil du si at du har en form for bevegelseshemning/nedsatt 

bevegelsesevne? 

Alle bevegelseshemmede, n=653 

Nesten alle svarer at de har en varig eller midlertidig bevegelseshemning. 
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Det var svært høy valgdeltakelse blant bevegelseshemmede 

89 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de stemte ved 

årets lokalvalg, mens 11 prosent svarte at de ikke stemte.  

 

Det er liten variasjon mht. hvorvidt respondentene har ulike 

vansker eller ikke.  

 

* Merk at selvrapportert stemmegiving som regel er høyere enn 

faktisk stemmegiving («social likability»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemte du ved årets lokalvalg (Fylkesting, Kommunestyre 

eller Bydelsutvalg)? 

Alle bevegelseshemmede, n=653 

Nesten 9 av 10 bevegelseshemmede oppgir at de stemte ved årets lokalvalg.* 
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1 av 4 forhåndsstemte 

27 prosent av de bevegelseshemmede forhåndsstemte ved årets 

lokalvalg. 73 prosent stemte på valgdagen. 

 

De som svarte at de har vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo 

(31 prosent/ikke signifikant), gå i trapper (35 prosent) eller å gå 

uten hjelpemidler (36 prosent) forhåndsstemte i større grad enn 

gjennomsnittet. De som svarte at de ikke har noen vansker, 

forhåndsstemmer i mindre grad (24 prosent). 

 

De som svarte at vanskene påvirker hverdagen i stor grad (36 

prosent) forhåndsstemmer i større grad enn andre.  

 

Respondenter mellom 17 og 29 år (40 prosent/ikke signifikant) 

forhåndsstemte i større grad enn andre.  

 

Forhåndsstemte du, eller stemte du på valgdagen? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

Flertallet av de bevegelseshemmede stemte på valgdagen. 1 av 4 forhåndsstemte. 
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Behov for hjelpemidler varierer etter grad av vansker 

73 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de ikke har daglig 

behov for hjelpemidler. 3 prosent svarte at de daglig har behov for 

rullestol, 11 svarte krykker, 6 prosent svarte stokk, 2 prosent svarte 

rullator, mens 11 prosent svarte at de har daglig behov for et annet 

hjelpemiddel. 

 

Blant de som har vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo eller 

vansker med å gå i trapper svarte henholdsvis 56 og 57 prosent at 

de ikke har daglig behov for hjelpemidler. 9 prosent i begge 

gruppene svarte at de daglig har behov for rullestor, henholdsvis 

19 og 23 prosent svarte krykker, henholdsvis 8 og 13 prosent 

svarte stokk, 4 prosent svarte rullator og henholdsvis 22 og 13 

prosent svarte «annet». 

 

Blant de som har vansker med å gå uten hjelpemidler svarer 

nesten ingen at de ikke daglig har daglig behov for hjelpemidler (6 

prosent). 20 prosent i denne gruppen har daglig behov for rullestol, 

59 prosent svarte krykker, 27 prosent svarte stokk, 9 prosent 

svarte rullator, mens 20 prosent svarte «annet».  

 

Blant de som ikke har noen av disse vanskene svarte 89 prosent at 

de ikke har daglig behov for hjelpemidler. 1 prosent svarte at de 

daglig har behov for krykker, 2 prosent svarte stokk, 1 prosent 

rullator og 8 prosent svarte «annet.  

Har du daglig behov for ett eller flere av de følgende 

hjelpemidlene? (flere valg mulig) 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

7 av 10 har ikke daglig behov for hjelpemidler. Blant de som har vansker med å løfte en gjenstand på 

5 kilo eller å gå i trapper har mer enn 4 av 10 daglig behov for hjelpemidler. Blant de som har vansker 

med å gå uten hjelpemidler har nesten alle daglig behov for dette. 
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Flertallet oppsøkte ikke bevisst et valglokale 

12 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de bevisst 

oppsøkte et valglokale som var tilpasset deres behov. 69 prosent 

svarte at de ikke tenkte spesielt på sine behov da de oppsøkte 

valglokalet, mens 18 prosent svarte at de ikke visste det var mulig 

å velge valglokalet selv. 

 

De som har vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo (21 

prosent) og de som har vansker med å gå uten hjelpemidler (22 

prosent) oppsøkte i størst grad bevisst et valglokale. 16 prosent av 

de som har vansker med å gå i trapper oppsøkte bevisst et 

valglokale. 10 prosent av de som ikke har noen av disse vanskene 

oppsøkte bevisst et valglokale.  

 

De som svarte at vanskene påvirker hverdagen i stor grad (22 

prosent), rullestolbrukere (35 prosent) og de som forhåndsstemte 

(27 prosent) var overrepresentert blant de som bevisst oppsøkte et 

valglokale. 

 

  

 

 

Oppsøkte du bevisst et valglokale som var tilpasset dine 

behov, eller tenkte du ikke på dine behov da du valgte 

valglokale? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

Flertallet oppsøkte ikke bevisst et valglokale. De som har vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo 

eller å gå uten hjelpemidler oppsøkte i størst grad bevisst et valglokale. 
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Tilgjengelighet frem til valglokalet 

Bilde: Nrk.no 

4.2 



Flertallet brukte bil til valglokalet 

24 prosent av de bevegelseshemmede gikk til valglokalet, 3 

prosent brukte kollektivtransport og 4 prosent brukte sykkel. 68 

prosent brukte bil, mens 1 prosent tok taxi. 

 

I Oslo og Akershus gikk 41 prosent til valglokalet, mens 52 prosent 

brukte bil. 5 prosent brukte kollektivtransport. I resten av landet 

gikk 17-21 prosent, 70-75 prosent brukte bil, mens 1-3 prosent 

brukte kollektivtransport. 

 

 

 

Hvordan kom du deg til valglokalet? (flere valg mulig) 

Bevegelseshemmede som stemte, n=582 

7 av 10 brukte bil til valglokalet, mens 1 av 4 gikk. I Oslo og Akershus kjørte halvparten bil, mens 4 av 

10 gikk. 
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Gangavstand fra holdeplass 

53 prosent av de som brukte kollektivtransport svarte at det var 

mindre enn omtrent 400 meter fra holdeplass til valglokalet. 47 

prosent svarte at det var lenger.  

 

 

 

*Merk at svært få (n=15) brukte kollektivtrafikk, og at feilmarginene 

derfor er betydelige. 

 

 

Var det gangavstand mindre enn omtrent 400 meter fra 

holdeplass til valglokalet? 

De som tok kollektivtransport til valglokalet, n=15 

Halvparten av de som brukte kollektivtransport svarte at det var mindre enn omtrent 400 meter fra 

holdeplass til valglokalet.* 
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Reserverte og forhåndsmerkede parkeringsplasser 

34 prosent av de bevegelseshemmede svarte at det var 

tilstrekkelig med reserverte og forhåndsmerkede parkeringsplasser 

for funksjonshemmede ved valglokalet. 24 prosent svarte at det 

ikke var tilstrekkelig med plasser, mens 42 prosent ikke vet eller 

husker. 

 

Blant de som husket hvorvidt det var tilstrekkelig med reserverte og 

forhåndsmerkede parkeringsplasser for funksjonshemmede, var 

det et flertall i Oslo og Akershus som svarte at det ikke var 

tilstrekkelig (29/25 prosent). På Østlandet utenfor Oslo og 

Akershus og på Sør- og Vestlandet svarte henholdsvis 33 og 36 

prosent at det var tilstrekkelig med plasser, mens henholdsvis 25 

og 23 prosent svarte at det ikke var det. I Trøndelag og Nord-

Norge svarte 43 prosent at det var tilstrekkelig med plasser, mens 

20 prosent svarte at det ikke var det.   

 

De som oppgir og ha varig nedsatt bevegelsesevne og/eller oppgir 

at de har spesifikke vansker var overrepresentert både blant de 

som svarte at det var tilstrekkelig og at det ikke var det – i disse 

gruppene svarte færrest husker eller vet ikke. 

 

 

Var det tilstrekkelig med reserverte og forhåndsmerkede 

parkeringsplasser for funksjonshemmede ved valglokalet? 

Bevegelseshemmede som brukte bil til valglokalet, n=396 

Omtrent en tredjedel svarte at det var tilstrekkelig med reserverte og forhåndsmerkede 

parkeringsplasser for funksjonshemmede ved valglokalet, mens en fjerdedel svarte at det ikke var 

tilstrekkelig med plasser. 
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Det var veldig enkelt å finne inngangen til valglokalet 

76 prosent av de bevegelseshemmede svarte at det veldig enkelt, 

mens 21 prosent svarte at det var ganske enkelt å finne inngangen 

til valglokalet. 2 prosent svarte at det var ganske vanskelig. 

Henholdsvis 2 respondenter svarte at det var veldig vanskelig eller 

at de ikke vet eller husker.  

 

Blant de som har vansker med å gå uten hjelpemidler svarte 

«bare» 67 prosent at det var veldig enkelt å finne inngangen til 

valglokalet, mens 5 prosent svarte at det var ganske vanskelig. 

 

 

 Merk at akseverdiene i figuren går fra 50 til 100 prosent. 

    

 

 

Hvordan var det å finne inngangen til valglokalet? Var det... 

Bevegelseshemmede som stemte, n=580 

Det store flertallet av de bevegelseshemmede svarte at det veldig eller ganske enkelt å finne 

inngangen til valglokalet.  
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Det var få fysiske hindringer ved inngangen til valglokalet 

80 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de ikke opplevde 

noen fysiske hindringer ved inngangen eller på vei inn til 

valglokalet. 13 prosent svarte «trapper / trinn», 2 prosent svarte 

«ting i veien», 4 prosent «annet», mens 2 prosent ikke vet eller 

husker. 

 

De som har vansker med å gå uten hjelpemidler (32 prosent) 

opplevde oftest fysiske hindringer ved inngangen eller på vei inn til 

valglokalet. 14 prosent av disse svarte «trapper / trinn», 1 prosent 

svarte «bratt rampe», 6 prosent «svarte ting i veien», mens 12 

prosent svarte «annet».  

 

De som ikke har noen av vanskene (16 prosent) opplevde i minst 

grad fysiske hindringer ved inngangen valglokalet.  

 

Brukere av rullestol og rullator skilte seg ikke signifikant fra resten 

av utvalget. De som bruker stokk svarte oftere «trapper / trinn» (29 

prosent), mens de som bruker krykker oftere svarte «ting i veien» 

(6 prosent) enn resten av utvalget. 

 

Det var begrenset variasjon mellom regioner. 

 

 

 Merk at akseverdiene i figuren går fra 50 til 100 prosent. 

Opplevde du noen fysiske hindringer ved inngangen eller på 

vei inn til valglokalet? (flere valg mulig) 

Bevegelseshemmede som stemte, n=582 

8 av 10 bevegelseshemmede svarte at de ikke opplevde noen fysiske hindringer ved inngangen til 

valglokalet. Trapper / trinn var det største problemet. 
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Tilgjengelighet inne i valglokalet 

Bilde: Nrk.no 

4.3 



Det var svært få fysiske hindringer inne i valglokalet 

93 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de ikke opplevde 

noen fysiske hindringer inne i valglokalet. 2 prosent svarte 

henholdsvis «trapper / trinn» og «ting i veien». 1 prosent svarte 

«annet», mens 2 prosent ikke vet eller husker. 

 

De som har vansker med å gå (13 prosent) opplevde oftest fysiske 

hindringer inne i valglokalet. Av disse svarte 6 prosent «trapper / 

trinn», 5 prosent svarte henholdsvis «ting i veien» og «annet». 

 

Blant de som svarte at «vanskene påvirker hverdagen i stor grad» 

svarte mer enn 10 prosent til sammen «trapper / trinn» eller «ting i 

veien». 

 

Blant de som ikke har noen av de bestemte vanskene svarte 96 

prosent at de ikke opplevde noen fysiske hindringer inne i 

valglokalet.  

 

De som bruker rullestol (10 prosent/ikke signifikant), stokk (12 

prosent) eller rullator (9 prosent/ikke signifikant) var 

overrepresentert blant de som svarte «trapper / trinn».  

 

Det var begrenset variasjon mellom regioner. 

 

 

 Merk at akseverdiene i figuren går fra 50 til 100 prosent. 

 

 

Opplevde du noen fysiske hindringer inne i valglokalet? 

(flere valg mulig) 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

Mer enn 9 av 10 bevegelseshemmede svarte at de ikke opplevde noen fysiske hindringer inne i 

valglokalet. 
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Det var enkelt å orientere seg inne i valglokalet 

65 prosent av de bevegelseshemmede svarte at det var veldig 

enkelt å orientere seg inne i valglokalet, mens 33 prosent svarte at 

det var ganske enkelt. 2 prosent svarte at det var ganske 

vanskelig. 

 

Det var enkelt for alle, uavhengig vansker, men færre blant de som 

har vansker med å gå uten hjelpemidler svarte «veldig enkelt» (54 

prosent) og flere svarte «ganske enkelt» (42 prosent). 

 

 

Hvordan var det å orientere seg inne i valglokalet? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=581 

Nesten alle svarte at det var ganske eller veldig enkelt å orientere seg inne i valglokalet.  
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Stor tilfredshet med valgfunksjonærene 

66 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de var veldig 

fornøyd med assistansen de fikk fra valgfunksjonærene, mens 22 

prosent svarte at de var ganske fornøyd. 1 prosent var ganske eller 

veldig misfornøyd, mens 11 prosent svarte at de ikke hadde behov 

for assistanse.  

 

Det var begrenset med variasjon etter grad av vansker, og heller 

ikke andre relevante bakgrunnsvariabler ga særlig stor variasjon.  

 

De som stemte på valgdagen (13 prosent) hadde i mindre grad 

behov for assistanse enn de som forhåndsstemte (6 prosent).  

 

Kvinner (14 prosent) svarte oftere enn menn (7 prosent) at de ikke 

hadde behov for assistanse.  

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med assistansen du 

fikk fra valgfunksjonærene? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=582 

Nesten 9 av 10 svarte av de bevegelseshemmede svarte at de var ganske eller veldig fornøyd med 

assistansen de fikk fra valgfunksjonærene. 1 av 10 hadde ikke behov for assistanse. 
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De aller fleste var alene i stemmeavlukket 

97 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de var alene i 

stemmeavlukket. 2 prosent hadde med seg medhjelper, mens 1 

prosent hadde med seg valgfunksjonær, 

 

Det var begrenset med variasjon etter grad av vansker. 

 

Brukere av rullator (82 prosent) var i mindre grad alene i 

stemmeavlukket enn andre. 9 prosent av disse hadde med seg 

medhjelper, mens 18 prosent også hadde med seg 

valgfunksjonær. 

 

 

 Merk at akseverdiene i figuren går fra 50 til 100 prosent. 

 

 

 

Var du alene inne i stemmeavlukket? (flere valg mulig) 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

De aller fleste bevegelseshemmede svarte at de var alene i stemmeavlukket. Brukere av rullator var i 

noe mindre grad alene i stemmeavlukket. 
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Stemmesedlene var godt plassert 

97 prosent av de bevegelseshemmede svarte at stemmesedlene 

var plassert slik at de enkelt hadde tilgang til alle stemmesedlene. 

3 prosent svarte at de ikke var plassert slik at de enkelt hadde 

tilgang til dem.  

 

Det var begrenset med variasjon etter grad av vansker. 

 

Av de som har daglig behov for hjelpemidler svarte absolutt alle 

med behov for krykker, stokk eller rullator at stemmesedlene var 

plassert slik at de enkelt hadde tilgang. Blant rullestolbrukere 

svarte 5 prosent at stemmesedlene ikke var plassert slik at de 

enkelt hadde tilgang til alle. Dette var ikke signifikant flere enn i 

utvalget som helhet.  

 

 

Var stemmesedlene plassert slik at du enkelt hadde tilgang 

til alle stemmesedlene? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

Nesten alle bevegelseshemmede svarte at stemmesedlene var plassert slik at de enkelt hadde tilgang 

til dem. 
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Svært få behøvde hjelp til å finne riktig stemmeseddel 

96 prosent av de bevegelseshemmede svarte at de selv fant 

stemmeseddelen til det partiet de stemte på. 1 prosent fikk hjelp av 

medhjelper og 1 prosent fikk hjelp av valgfunksjonær. 2 prosent 

hadde med seg stemmeseddel på forhånd.  

 

Det var begrenset med variasjon etter vansker. De som har 

vansker med å løfte en gjenstand fant i noe mindre grad listen selv 

(92 prosent), men denne gruppen hadde samtidig noen flere som 

hadde med stemmeseddel på forhånd (4 prosent). De fikk ikke 

signifikant mer hjelp enn andre.  

 

De som forhåndsstemte (3 prosent) fikk i noe større grad enn 

andre hjelp fra valgfunksjonær. De yngste (17–29 år) fant i mindre 

grad listen selv (85 prosent), og fikk i større grad hjelp av 

valgfunksjonær (10 prosent/ikke signifikant).  

 

 

 

Fant du selv stemmeseddelen til det partiet du stemte på, 

eller fikk du hjelp fra andre? (flere valg mulig) 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

De aller fleste bevegelseshemmede svarte at de selv fant stemmeseddelen til det partiet de stemte 

på. 
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Valgurnen var godt plassert 

99 prosent av de bevegelseshemmede svarte at valgurnen var 

plassert slik at de kunne levere sin stemme uten hjelp fra 

medhjelper eller valgfunksjonær. 1 person svarte at vedkommende 

ville klart det dersom urnen var plassert annerledes, mens 1 

person svarte at vedkommende ikke ville klart det uansett. 2 

personer vet eller husker ikke. 

 

 

 

Var valgurnen plassert slik at du kunne levere din stemme 

uten hjelp fra medhjelper eller valgfunksjonær? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=584 

Valgurnen var plassert slik at de bevegelseshemmede kunne levere sin stemme uten hjelp fra 

medarbeider eller valgfunksjonær. 
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Flertallet har ikke merket noen endring av valglokalene 

22 prosent av de bevegelseshemmede svarte at tilretteleggingen 

av valglokalene har blitt bedre med årene. 3 prosent svarte at 

tilretteleggingen har blitt dårligere, mens 62 prosent mener det ikke 

har vært noen endring. 1 prosent hadde ikke stemt før, mens 13 

prosent vet- eller husker ikke. 

 

Respondenter med vansker svarte i større grad at tilretteleggingen 

har blitt bedre eller dårligere med årene, mens de som ikke hadde 

noen av de nevnte vanskene i større grad ikke har oppfattet noen 

endring.  

 

De som har vansker med å løfte en gjenstand på 5 kilo eller 

vansker med å gå i trapper svarte i størst grad (signifikant) at 

tilretteleggingen har blitt dårligere.  

 

Rullestolbrukere (46 prosent) svarte i større grad enn andre med 

behov for hjelpemidler at tilretteleggingen av valglokalene har blitt 

bedre.  

 

De som ikke visste at man selv kunne velge valglokale svarte i 

mindre grad enn andre at tilretteleggingen har blitt bedre. 

 

Bevegelseshemmede mellom 45 og 59 år (27 prosent) svarte i 

størst grad at tilretteleggingen har blitt bedre, mens 

bevegelseshemmede over 60 år (4 prosent) i størst grad svarte at 

tilretteleggingen har blitt dårligere.  

Har tilretteleggingen av valglokalene blitt bedre eller 

dårligere med årene, eller har du ikke opplevd noen 

endring? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=581 

6 av 10 svarer at de ikke har opplevd noen endring i løpet av årene når det gjelder tilretteleggingen av 

valglokalene. 1 av 5 svarer at tilretteleggingen har blitt bedre. 
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Nesten alle fikk stemt hemmelig 

98 prosent av de bevegelseshemmede svarte at valglokalet var 

tilrettelagt slik at de kunne stemme på det partiet de ønsket, uten at 

noen andre trengte å vite hvilket parti det var. Bare 7 respondenter 

svarte negativt på spørsmålet.  

 

 

Var valglokalet tilrettelagt slik at du kunne stemme på det 

partiet du ønsket, uten at noen andre trengte å vite hvilket 

parti det var? 

Bevegelseshemmede som stemte, n=583 

Valglokalene var tilrettelagt slik at de bevegelseshemmede kunne stemme på det partiet de ønsket, 

uten at noen andre trengte å vite hvilket parti det var. 
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