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SAMMENDRAG 

Innbyggerundersøkelsen høsten 2009 er den første i sitt slag i Longyearbyen. Den ble 
gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, og tatt sammen med telefonintervjuene 
til  Levekårsundersøkelsen. I utgangspunktet er undersøkelsen en standardundersøkelse, 
utarbeidet av BedreKommune, men av ulike årsaker er antall spørsmål sterkt redusert i vår 
undersøkelse. Totalt har 372 personer svart på spørsmålene. 
 
Av undersøkelsen samt informasjon fra SSBs fastlandsstatistikker, ser det ut som om 
andelen husholdninger med 1 person er lavere i Longyearbyen (32%) enn på fastlandet 
(38%). Mens andelen 2-personhusholdninger er høyere i Longyearbyen (33%) enn på 
fastlandet (27%). Men tallene fra Svalbard er trolig mer usikre enn fastlandstallene, se side 
6, ”Størrelse på Husstanden”. 
 
Når det gjelder botiden i Longyearbyen har 42% av befolkningen vært her i 2 år eller mindre. 
Sammenligner vi med levekårsundersøkelsen i 2000, er andelen med kort botid (0 – 2 år) økt 
fra 38% i 2000 til 42% i 2009. På den annen side er andelen med lengst botid (>20 år) blitt 
redusert fra 15% i 2000 til 7% i 2009. 10 personer var over 70 år ved utgangen av 2009. 
 
Av de totalt rundt 50 spørsmålene som undersøkelsen inneholder, ble 20 plukket ut til vår 
undersøkelse. Informantene vurderte spørsmålene etter en skala fra 1 til 6, der 1 er ”Svært 
liten grad av fornøydhet/misfornøyd” og 6 er ”Svært stor grad av fornøydhet/fornøyd”. For 
letthets skyld har jeg, av og til, benyttet misfornøyd dersom score har vært 1 og/eller 2, og 
svært fornøyd om scoren har vært 5 og/eller 6.  
 
Ett av spørsmålene som ble stilt, var: ”I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjent å 
flytte til din kommune”. I Longyearbyen har 1,4% av de spurte krysset av for at de ikke/eller i 
liten grad (1+2) vil anbefale flytting til Longyearbyen, mens hele 77,1% gjerne anbefaler 
flytting hit (5 eller 6).  
I snitt ga dette en brukertilfredshet på 5,1. Sammenligner vi med fastlandet, var snittet der 
4,6. Innbyggerne i Longyearbyen vil med andre ord, i større grad enn innbyggerne i 
fastlandskommuner, anbefale venner og bekjente å flytte til Longyearbyen. 
 
Vedlegg 1) viser hvilke områder vi er mest og minst fornøyde med.  
Vi er mest fornøyde med idretts- og kulturtilbudet, folkelivet og muligheten for å treffe andre, 
naboskap og det sosiale fellesskapet. 
 
Men alt er ikke like bra. Færrest er fornøyd med utviklingen av boområdene. For dette 
området, sammen med tilrettelegging for syklister, har bare 21% av innbyggerne sagt at de 
er fornøyde (5+6) med tilretteleggingen. Disse områdene blir tett fulgt av tilretteleggingen for 
fotgjengere, der 25% har krysset av for at de er fornøyde (5+6) med tilretteleggingen. Da 
Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i oktober 2009, var det allerede innført 30km-sone 
for Hilmar Rekstens vei med sideveier. 
 
Standarden på veien, derimot, er 39% fornøyde (5+6) med.  
 
Det kan se ut som om vi ikke er så gode på teknisk tilrettelegging, mens det ser ut til at vi er 
desto bedre på ”sosial” tilrettelegging. Fem spørsmål gir en svarandel på 80% eller høyere, 
der innbyggere er svært fornøyde (dvs 5+6) med tilbudet. Dette gjelder områdene: Mulighet 
for å delta i idrett (89%), Møteplasser der du kan treffe andre (85%), Naboskap og sosialt 
fellesskap (83%), Folkeliv og aktivitet i Longyearbyen (80%) og Kulturtilbudet i Longyearbyen 
(80%). 
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Bakgrunn for brukerundersøkelsen 

Høsten 2007 vedtok lokalstyret at det skulle gjennomføres brukerundersøkelser i henhold til 
en plan for slike undersøkelser. 

Formål 

I henhold til vedtatte plan for brukerundersøkelser, 2004, ønsker lokalstyret å sette brukerne 
av våre tjenester og deres behov, i sentrum. For å kunne gjøre dette, må vi skaffe oss 
kunnskap om brukernes interesser og behov, og dette kan gjøres gjennom 
brukerundersøkelser. Disse undersøkelsene kan blant annet finne svar på i hvor stor grad 
kundenes forventninger innfris (for eksempel selve tilbudet og omfanget), hvor tilgjengelig 
servicen/tjenesten er, hvor lang tid den tar, hvor profesjonelt den blir utført, osv.   
 
Høsten 2009 gjennomførte vi en Innbyggerundersøkelse, med fokus på forskjellige tema. 
Oversikt over disse finnes i vedlegg 4). 

Metode (Innsamling av data) 

Fra Statistikkloven ble gjort gjeldende på Svalbard i 2007, er ansvaret for, og 
gjennomføringen av, flere undersøkelser i Longyearbyen overført fra Longyearbyen 
lokalstyre (og tidligere Svalbard Samfunnsdrift) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette omfatter 
i dag for eksempel konsumprisindeksen, prisnivåundersøkelsen og levekårsundersøkelsen. I 
tillegg gjennomfører Longyearbyen lokalstyre fortsatt egne undersøkelser, som 
brukerundersøkelser i forhold til de tjenestene vi tilbyr. 
 
For at det ikke skal bli for mange undersøkelser og for stor belastning på innbyggerne i løpet 
av året, forsøker SSB og LL å koordinere de forskjellige undersøkelsene.  
 
Høsten 2009 gjennomførte SSB en levekårsundersøkelse i Longyearbyen. Forrige gang en 
slik undersøkelse ble gjennomført, var i 2000. Høsten 2009 hadde også LL planlagt å 
gjennomføre en innbyggerundersøkelse. For at det bare skulle bli en undersøkelse denne 
høsten, inngikk vi et samarbeid med SSB, slik at spørsmålene i forbindelse med 
innbyggerundersøkelsen ble tatt samtidig med levekårsundersøkelsen. 
 
I hovedsak ble dataene innhentet ved telefonintervju, og SSB hadde krav om maksimal 
totallengde på intervjuene. Derfor måtte vi sløyfe mange av spørsmålene i 
innbyggerundersøkelsen. Alt som går på hjemmehjelp og eldreomsorg og lignende ble 
selvsagt tatt ut. Siden vi gjennomførte en brukerundersøkelse mot skole og barnehage 
høsten 2008, ble også spørsmål relatert til dette, tatt ut. Likedan ble mange av spørsmålene 
rettet mot lokaldemokratiet utelatt, siden vi har egne NIBR-rapporter1 fra 2006 og 2008 som 
har evaluert lokalstyret. 
 
Som et resultat av dette hadde LL ingen spørsmål i kategoriene Miljø i kommunene, Klima 
og energi, Servicetilbud, Boligtilbud, Trygghet, Møte med din kommune, Tillit. For ikke 
å sprenge tidsrammen i forbindelse med telefonintervjuene, ble også en del spørsmål som 
ble vurdert som mindre relevante for oss, tatt bort. Dette var spørsmål om for eksempel 
kollektivtilbudet innen kommunen, eller muligheten til å få arbeid innen rimelig avstand fra 
hjemmet. 
 
Av de totalt rundt 50 spørsmålene som undersøkelsen inneholder, ble 20 plukket ut til vår 
undersøkelse. Informantene vurderte spørsmålene etter en skala fra 1 til 6, der 1 er ”Svært 
liten grad av fornøydhet/misfornøyd” og 6 er ”Svært stor grad av fornøydhet/fornøyd”. 
Figurene på de neste sidene viser blant annet hvor mange prosent av de spurte som er 
fornøyde (5+6) eller misfornøyde (1+2) med de forskjellige tilbudene. I enkelte grafer er 

                                                 
1
 Demokrati i motvind, NIBR-rapport 2006:2 samt Lokalt demokrati i Longyearbyen, NIBR-rapport 2008:8. 
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svarfordelingen så ”smal”, at det ikke blir plass til et leselig prosenttall. Da har jeg tatt bort 
selve prosenttallet.  
 
Undersøkelsen i 2009 ble gjennomført som en utvalgsundersøkelse, der 600 informanter ble 
plukket ut. På forhånd ble imidlertid trekkgrunnlaget justert, slik at alle med arbeidstid 14/14 i 
Store Norske og LNSS var tatt ut av grunnlaget. Vi fikk inn svar fra 372. Dette utgjør rundt 
22% av den voksne befolkningen over 16 år. Det er vanskelig å si om resultatene fra 
undersøkelsen kan sies å være signifikante eller ikke. Det vil si: Er de sammenhengene vi 
avdekker i vårt utvalg virkelig eksisterende, eller kan de ha oppstått ved en tilfeldighet. For 
denne undersøkelsen mener vi at antall respondenter utgjør en stor nok andel av 
populasjonen til at informasjonen blir representativ, og at feilmarginen ikke blir for stor. 
 
Tallene fra SSB ble gjort tilgjengelige våren 2010, bearbeidet lokalt og lagt inn i databasen til 
BedreKommune for å kunne sammenlignet oss med de kommunene på fastlandet som har 
gjennomført undersøkelsen i 2009. 

Bakgrunnsdata for deltakerne i undersøkelsen 

Av de 372 deltakerne i undersøkelsen var 58,6% menn og 41,4% kvinner. Dette er tilnærmet 
i samsvar med kjønnsfordelingen i Longyearbyen som helhet, der 35% av befolkningen over 
15 år er kvinner. 

Utdannelse 

Av de spurte hadde 12 % grunnskole, 48 % videregående utdanning og 41 % universitet/ 
høgskole. I befolkningen på fastlandet har rundt 30% grunnskole, 43% videregående 
utdanning og rundt 27% universitet/høgskole. I Longyearbyen har med andre ord en langt 
høyere andel av befolkningen høyere utdanning, sammenlignet med fastlandet. 

Størrelsen på husstanden 

I henhold til innbyggerundersøkelsen var den prosentvise fordelingen av informantene på 
husstander i Longyearbyen som følger:  
1-person: 32%; 2-person: 33%; 3-person: 13%, 4-person: 16% og 5 personer eller flere: 6%. 
På fastlandet er denne fordelingen som følger (Folke- og boligtelling 2001):  
1-person: 38%, 2-person: 27%, 3-person: 14%, 4-person: 14% og 5 personer eller flere: 8%. 
Se figur 1). 
 
Tallene fra Longyearbyen kan være mer usikre enn fastlandstallene, som er tatt fra Folke- og 
boligtellingen i 2001. Tallene fra Longyearbyen har vi kun fra Innbyggerundersøkelsen, som 
omfattet rundt 22% av innbyggerne over 16 år, og der alle med arbeidstidsordning 14/14 i 
Store Norske og LNSS var tatt ut av trekkgrunnlaget. 
 
Figur 1) Prosentvis fordeling av størrelsen på husstander. Longyearbyen 2009. Fastlandet 2001.  

 



Side 7 av 18 

 

Boenheter 

Av informantene bodde 6% i enebolig, 47% i rekkehus/tomannsbolig, 41% i leilighet, 5% i 
annet, mens ingen har oppgitt at de bor i hybel/hybellighet. Siden 32% av informantene 
tilhørte en husstand med 1 person, antar jeg at det vi lokalt definerer som hybelhus, her er 
blitt definert som leilighet. På fastlandet er sammensetningen helt annerledes. Her bor 57% i 
enebolig, 21% i rekkehus/tomannsbolig, mens de øvrige 22% bor i blokk, leiegård el. annet. 
 
Av de 372 informantene i Longyearbyen, eide 12% boligen selv, mens 88 % var leietaker. På 
fastlandet er dette forholdet tilnærmet motsatt. Her eier 77% sin egen bolig, mens 23% av 
boligene leies ut. 

Nasjonalitet 

I Longyearbyen var 88% av de spurte fra Norge, 5,6% var fra Asia, mens resten var fra 
Annet nordisk land (2,4%), Annet europeisk land (3,2%) eller Nord-Amerika (0.8%). På 
fastlandet var 95% av innbyggerne født i Norge, 1,8% var fra et annet nordisk land, 1,9% var 
fra annet europeisk land, mens resten (1,5%) var jevnt fordelt på resten av verden. 

Botid 

Botiden i Longyearbyen varierer mye. Av informantene hadde 31% bodd i Longyearbyen i 2 
år eller mindre, mens 17,7% hadde bodd her i 15 år eller mer.  
 
Med bakgrunn i data fra Svalbard skattekontor per 31.12.2009, omfattende hele befolkningen 
på i overkant av 2000 innbyggere, er tabell 1) utarbeidet. I henhold til denne har hele 42% av 
befolkningen vært her i 2 år eller mindre. Rundt 150 personer har vært her i 20 år eller mer.  
 
Når vi ser på alderssammensetningen bodde det 93 personer mellom 60 og 69 år i 
Longyearbyen ved årsslutt 2009, men2 bare 10 personer var over 70 år. 
 
Tabell 1)   Botid i Longyearbyen. Per 31.12.2009. Prosent av totalbefolkningen. 

< 1 år 1 - 2 år 3 - 5 år 6 - 10 år 11 - 20 år >20 år

15 % 27 % 23 % 17 % 10 % 7 %

0 - 2 år: 42 %  
Kilde: Svalbard skattekontor. 

 
Sammenlignet med levekårsundersøkelsen i 2000 er andelen med kort botid (0 – 2 år) økt 
fra 38% i 2000 til 42% i 2009. På den annen side er andelen med lengst botid (>20 år) blitt 
redusert fra 15% i 2000 til 7% i 2009. 
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Resultatene 

Undersøkelsen i Longyearbyen omfatter ikke alle spørsmålene i undersøkelsen (for alle 
spørsmålene, se vedlegg 5). Direkte sammenligning med fastlandet for alle gruppene blir 
dermed feil. I vedlegg 4) er imidlertid gruppene bearbeidet, slik at de bare inneholder 
spørsmålene som ble gjennomført i Longyearbyen, sammenlignet med de samme 
spørsmålene for fastlandet. Tabellen i vedlegg 4) viser snittresultatet fra fastlandet og fra 
Longyearbyen, i tillegg til kommunene med høyeste og laveste score.  
 
Tabell 2) viser gjennomsnittlig brukertilfredshet i Longyearbyen for hver temagruppe, 
sammenlignet med Snitt land, samt Høyeste kommune og Laveste kommune. Her er 
resultatene justert slik at de spørsmål som ikke er benyttet i Longyearbyen, også er tatt ut for 
fastlandskommunene, og så er ny snitt for gruppen beregnet ut ifra svarene på de 
spørsmålene som da ble igjen.  
 
Ut ifra tabell 2) har vi et totalt snitt på 4,5 i Longyearbyen, mens snitt for fastlandet er 4,1. 
Selv om vi ikke når opp i høyeste snitt totalt sett, så har vi høyeste score på gruppen 
”Bomiljø og senterfunksjoner” med 4,9, mens høyeste kommune på fastlandet har 4,8 for 
denne gruppen. Longyearbyen har også samme snitt som høyeste kommune i gruppene 
”Næring og arbeid”, ”Levekår” og ”Trygghet”. Ikke for noen av temaene er vi lik med, eller 
nær, laveste kommune. 
 
Figur 2) viser snitt Longyearbyen som blå søyler, og høyeste og laveste kommune som 
henholdsvis rød og grønn linje. 
 
Tabell 2)  Gjennomsnitt brukertilfredshet (1-6) for Longyearbyen, sammenlignet med gjennomsnitt for 
 fastlandsNorge, samt resultatet fra kommunene med høyeste og laveste score. 2009. 

Snitt Høyest Lavest

Longyearbyen land kommune kommune

Tjenester fra kommunen 4,6 4,4 4,8 3,6

Næring og arbeid 4,3 3,5 4,3 2,5

Transport og tilgjengelighet i kommunen  3,5 3,3 4 2,4

Natur, landskap og friluftsliv 4,4 4,3 4,7 4

Levekår  5,1 4,5 5,1 4

Bomiljø og senterfunksjoner 4,9 4 4,8 3,4

Kultur og idrett  5,2 4,4 5,7 3,7

Utbygging og utvikling 3,9 3,6 4,2 2,9

Trygghet  5,1 4,6 5,1 3,9

Helhetsvurdering   4,1 4 4,5 3

Snitt totalt: 4,5 4,1 4,7 3,3  
 
Figur 2) Gjennomsnitt brukertilfredshet (1-6) for Longyearbyen, sammenlignet med høyeste og laveste score fra 

 fastlandskommunene. 2009. Data fra tabell 2). 
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Helhetsvurdering 

Den eneste gruppen der vi direkte kan sammenligne oss med fastlandet, er 
”Helhetsvurdering”, siden denne gruppen inneholder bare ett spørsmål: ”Tror du kommunen 
din har godt omdømme?”. Her ligger vi likt med fastlandskommunene, der vurderingen ligger 
på snitt 4,0 mot Longyearbyens 4,1. Kommunen med høyeste score vurderes til 4,5, men 
kommunen med lavest score har 3 som resultat. 
 
Går vi ned i detaljene for Longyearbyen, så svarte 7% at de ikke trodde Longyearbyen hadde 
noe godt omdømme (1+2), mens 36% mente vi har et godt omdømme (5+6). Her har vi en 
lavere score enn fastlandet, der 38% av brukerne mener deres egen kommune har et godt 
omdømme (5+6). 
 
Figur 3) Helhetsvurdering. Prosentvis fordeling av svarene. Longyearbyen. 2009. 

 
 

Hva vi er mest fornøyd med 

Vedlegg 1) er en totaloversikt over hvilke områder vi er mest og minst fornøyd med i 
Longyearbyen: 
 
Av de 20 spørsmålene som er med i vår undersøkelse, så har 80% eller mer av innbyggerne 
krysset av for at de er meget fornøyd (5+6) på fem av spørsmålene. Dette er spørsmålene 
om ”Mulighet til å delta i idrett” (89%), ”Kulturtilbudet i kommunen” (80%), ”Folkeliv og 
aktivitet i kommunen” (80%), ”Møteplasser der du kan treffe andre” (85%) og ”Naboskap og 
sosialt fellesskap” (83%). 

Hva vi er minst fornøyd med 

Likedan har 20% eller mer krysset for at de er misfornøyde (1+2) på tre av spørsmålene. 
Dette gjelder spørsmålene om ”Utviklingen av boområder i kommunen” (29%), 
”Tilrettelegging for syklister” (36%) og ”Tilrettelegging for fotgjengere” (32%). 

Kommunen som bosted 

For Longyearbyen sin del består dette temaet kun av ett spørsmål: ”I hvilken grad vil du 
anbefale dine venner og bekjent å flytte til din kommune”. Her har 1,4% krysset av for at de 
ikke vil anbefale flytting (1+2), mens hele 77% gjerne anbefaler flytting (5+6), se figur 4). 
Mens 77% med andre ord gjerne anbefaler venner å flytte til Longyearbyen, så mener likevel 
bare 36% at Longyearbyen har et godt omdømme. 
 
Innbyggerne i Longyearbyen er mer fornøyde med Longyearbyen enn det innbyggerne på 
fastlandet er med sin kommune. På dette ene spørsmålet var resultatet fra 
fastlandskommunene at 57 % gjerne anbefalte flytting (5+6).  
 
Totalt ble det en gjennomsnittlig brukertilfredshet på dette ene spørsmålet på 5,1 for 
Longyearbyen, mens snitt for hele landet ble på 4,5. 
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Figur 4)  Longyearbyen som bosted. Prosentvis fordeling av svarene.  2009. 

 

Utbygging og utvikling 

Under dette temaområdet er det utviklingen av boområdene i Longyearbyen innbyggerne er 
minst fornøyd med. Bare rundt 21% av innbyggerne har svart at de i ganske (15%)/svært 
stor (6%) grad er fornøyd med denne utviklingen. På fastlandet er den tilsvarende andelen 
20%. Samtidig har 29% i Longyearbyen svart at de er misfornøyde (1+2) med 
tilretteleggingen på dette området, sammenlignet med fastlandets 19%. 
 
Utviklingen av sentrumsfeltet i Longyearbyen er derimot 39% fornøyd med (5+6). 
 
For de andre to spørsmålene svarer 8% at de er misfornøyde (1+2) med næringsutviklingen, 
mens 11% at de er misfornøyde (1+2) med utbyggingen og utviklingen av leke- og 
aktivitetsområder. På fastlandet svarer henholdsvis 16% og 23% at de er misfornøyde med 
tilretteleggingen på disse områdene.  
 
Figur 5) Utbygging og utvikling. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 

 

Kultur og idrett 

Som nevnt tidligere er gruppen ”Kultur og fritid” en av gruppene som scorer høyest på 
fornøydhet. Under denne gruppen er det spørsmålet om ”Muligheten for å delta i idrett” som 
har høyest tilfredshet, der hele 89% har svart at de er fornøyd i ganske stor eller svært stor 
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grad. Deretter kommer spørsmålet om ”Kulturtilbudet i Longyearbyen” med 80%, tett fulgt av 
spørsmålet om ”Andre fritidsaktiveter” med 77%. 
 
For alle disse spørsmålene har Longyearbyen langt høyere andel av score 5+6, 
sammenlignet med fastlandet, som har score på henholdsvis 57%, 40% og 39%. 
 
Figur 6) Kultur og idrett. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 

 

Bomiljø og senterfunksjoner 

Under dette temaet er det spørsmålet om ”Møteplasser der du kan treffe andre”, som gir 
høyest score i Longyearbyen. Her har hele 85% svart at de er fornøyd i ganske stor/svært 
stor grad. Tett etter følger spørsmålet ”Folkeliv og kultur i kommunen”, der 80% har merket 
av med 5 eller 6. Tilsvarende tall for fastlandet er 29% for det første spørsmålet, og 31% på 
det andre spørsmålet. 
 
Lavest score i denne gruppen har ”Ryddighet og renhold på offentlige steder” fått. Her sier 
hele 27% sagt at de er misfornøyde med dette. På fastlandet sier 33% at de er misfornøyde 
(dvs. 1,2,3) på dette området.  
 
For alle disse spørsmålene har med andre ord Longyearbyen en langt høyere andel av 
fornøyde innbyggere enn det fastlandskommunene har. 
 
Figur 7) Bomiljø og senterfunksjoner. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 
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Levekår 

For dette temaet gjennomførte vi bare to av spørsmålene, ”Oppvekstmiljøet for barn og 
unge” og spørsmålet om ”Naboskap og sosialt fellesskap”. På begge spørsmålene scorer vi 
svært høyt i Longyearbyen. Hele 76% av de spurte svarte at de var fornøyde på det første 
spørsmålet (5+6). På det andre spørsmål scorer Longyearbyen enda høyere, siden hele 83% 
er svært fornøyd med ”Naboskap og sosialt fellesskap.” (5+6) 
 
På fastlandet svarer i snitt 47% av de er svært fornøyde med Oppvekstmiljøet for barn og 
unge, mens 54% er svært fornøyde med Naboskap og sosialt fellesskap. 
 
I Longyearbyen er andelen som er misfornøyde (1+2) med oppvekstmiljøet for barn og unge 
på 1,5%, mens 1,4% er misfornøyde (1+2) med naboskap og sosialt fellesskap. På 
fastlandet har henholdsvis 6,5% og 6% krysset av for  at de er misfornøyde (1+2) når det 
gjelder disse to spørsmålene.  
 
Figur 8)  Levekår. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 

 
 

Natur, landskap og friluftsliv 

Denne gruppen omfatter kun to spørsmål, og begge ble gjennomført i Longyearbyen. 
Gruppen blir dermed direkte sammenlignbar med fastlandet. Her var snittscore for 
Longyearbyen 4,4, mens den på fastlandet var på 4,3.  
 
Går vi inn på de enkelte spørsmålene, er 53% på fastlandet fornøyd med (5+6) 
tilretteleggingen for friluftsliv. I Longyearbyen er tilsvarende tall 63%. På spørsmålet om 
hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet, er 38% fornøyde på fastlandet, mens 
samme tall for Longyearbyen er 39%.   
 
Snur vi skalaen for Longyearbyen, er bare rundt 6% misfornøyde (1+2+3) med  tilrettelegging 
for friluftsliv, mens på det andre spørsmålet har 8% krysset av for dette. På fastlandet er 
tilsvarende svarprosent 6% for det første spørsmålet, og rundt 12% for det andre. 
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Figur 9)  Natur, landskap og friluftsliv. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 

 

Transport og tilgjengelighet i kommunen. 

I denne gruppen tok vi ut spørsmålet om kollektivtilbudet i Longyearbyen. Temagruppen 
består derfor av tre spørsmål. 
 
Av de tre spørsmålene temagruppen innholder, er 39% godt fornøyde (5+6) med standarden 
på veiene. Men innbyggerne er mindre fornøyde med tilretteleggingen for syklister og 
fotgjengere. Her er andelen som er godt fornøyde (5+6) bare henholdsvis 21% og 25%.  For 
disse to siste gruppene svarer hele 36% og 32% av innbyggerne at de er svært misfornøyde 
(1+2) med denne tilretteleggingen. 
På fastlandet er andelen som er svært fornøyde (5+6) henholdsvis 11%, 24% og 20% for 
disse tre spørsmålene. 
 
Av de totalt 20 spørsmålene undersøkelsen vår omfatter, er det tilretteleggingen for 
fotgjengere og syklister innbyggerne er mest misfornøyde med.   
 
Figur 10) Transport og tilgjengelighet. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 
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Næring og arbeid  

Under hovedgruppen ”Næring og arbeid” er det kun tatt med ett spørsmål ”Muligheter til å 
etablere egen virksomhet i din kommune”.  På dette spørsmålet er scoren i Longyearbyen 
4,3 mens snitt fastlandet er på 3,5. 
 
I Longyearbyen hadde 8% svart at de er misfornøyde (1+2), mens 46% var fornøyde (5+6). 
På dette spørsmålet er tilsvarende tall på fastlandet 29% (1+2) og 21% (5+6). 
 
Figur 11)  Næring og arbeid. Longyearbyen. Prosentvis fordeling av svarene. 2009. 

 
 
 

Internettbaserte tjenester og servicetorget 

For flere av områdene i undersøkelsen er det spurt om tilfredshet både fra brukere og 
ikkebrukere. For Longyearbyen sin del omfatter dette”internettbaserte tjenester” og 
”servicetorget”, mens det på fastlandet også omfatter tjenester som for eksempel 
”hjemmehjelp”, ”grunnskole” osv.  
 
Når det gjelder ”internettbaserte tjenester”, er scoren i Longyearbyen 4.0 blant de som ikke 
har brukt tjenesten, mens scoren er 4.6 blant de som har brukt tjenesten. Snitten på 
fastlandet er henholdsvis 3.9 for de som ikke har brukt tjenesten, og 4,1 blant de som har 
brukt den. 
 
Når det gjelder ”Servicetorget” vurderer de som ikke har brukt tjenesten den til score 4.0, 
mens de som har brukt den, setter scoren til 4.9. Snitten på fastlandet er henholdsvis 4,2 for 
de som ikke har brukt tjenesten, og 4,6 blant de som har brukt den. 
 
For begge disse områdene, både i Longyearbyen og på fastlandet, er med andre ord de som 
har brukt tjenestene langt mer fornøyde enn de som ikke har brukt tjenestene.  
 
 
For alle de nedenstående temaene hadde vi ingen spørsmål i Longyearbyen.  

 Tillit og Møte med kommunen (ingen spørsmål) 

 Trygghet (ingen spørsmål) 

 Boligtilbud og Servicetilbud (ingen spørsmål) 

 Klima og energi og Miljø i kommunen (ingen spørsmål) 
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Vedlegg 1) Prosentvis svarfordeling på spørsmålene i Longyearbyen. Graf. 

Spørsmålene som ble gjennomført i Longyearbyen, med svarfordeling i prosent. 
Her betyr 1 at den som svarte er misfornøyd, mens 6 betyr svært fornøyd.  
Mye grønt i grafen betyr med andre ord at innbyggerne er fornøyde. 
Der svarprosenten er mindre enn 5, er selve tallet fjernet fra grafen av praktiske årsaker. 
 

 
 

Vedlegg 2) Prosentvis svarfordeling på spørsmålene i Longyearbyen. Tabell. 

1+2 - Svært 

liten/ganske liten grad

3 - Litt liten 

grad

4 - Litt stor 

grad

5+6 - Ganske 

stor/svært stor grad 

Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 6,9 % 15,0 % 42,2 % 35,8 %

I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 1,4 % 2,2 % 19,3 % 77,1 %

leke- og aktivitetsområder? 11,2 % 20,4 % 39,8 % 28,6 %

næringsutviklingen? 8,1 % 13,0 % 49,2 % 29,7 %

utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 28,6 % 19,5 % 30,5 % 21,4 %

utviklingen av kommunesenteret? 13,1 % 14,8 % 32,9 % 39,3 %

andre fritidsaktiviteter? 1,4 % 4,8 % 17,4 % 76,5 %

muligheten til å delta i idrett? 2,2 % 2,5 % 6,8 % 88,6 %

kulturtilbudet i kommunen? 1,9 % 3,8 % 14,3 % 79,9 %

ryddighet og renhold på offentlige steder? 13,5 % 13,5 % 22,4 % 50,7 %

folkeliv og aktivitet i kommunen? 1,9 % 2,2 % 15,7 % 80,2 %

møteplasser der du kan treffe andre? 0,8 % 3,8 % 10,0 % 85,4 %

naboskap og sosialt fellesskap? 1,4 % 2,4 % 13,3 % 82,9 %

oppvekstmiljøet for barn og unge? 1,5 % 4,1 % 18,8 % 75,7 %

hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 8,1 % 14,3 % 38,2 % 39,4 %

tilrettelegging for friluftsliv? 5,7 % 6,8 % 24,1 % 63,4 %

tilrettelegging for syklister? 35,7 % 18,0 % 25,3 % 21,0 %

tilrettelegging for fotgjengere? 31,6 % 18,9 % 24,9 % 24,6 %

standard på veier og gater? 13,8 % 19,8 % 27,6 % 38,8 %

muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 7,9 % 11,2 % 34,9 % 46,0 %  
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Vedlegg 3)  Gjennomsnittlig brukertilfredshet, Longyearbyen og fastlandet. 

Gjennomsnittlig brukertilfredshet (1 – 6) for Longyearbyen, sammenlignet med gjennomsnitt 
for fastlandet. 
 
De blå søylene er Longyearbyen, og de røde er fastlandet. (uten fargeutskrift er 
Longyearbyen lysegrå, og fastlandet mørkegrå). I de gruppene der bare den røde søylen 
vises, hadde vi ingen spørsmål i Longyearbyen.  
 
Direkte sammenligning temavis blir vanskelig, siden bare noen av temaene inneholder alle 
spørsmålene for Longyearbyen sin del. 
 

 

Dimensjoner; (1-6)

4,3

3,5

4,4

5,1

4,9

5,2

3,9

5,1

4,1

3,8

3,3

4,7

3,6

4,3

4,1

4,0

4,2

3,9

4,4

3,7

4,8

4,9

3,4

3,7

4,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Næring og arbeid

Transport og tilgjengelighet i kommunen

Miljø i kommunen

Klima og energi

Natur, landskap og friluftsliv

Levekår

Bomiljø og senterfunksjoner

Servicetilbud

Boligtilbud

Kultur og idrett

Utbygging og utvikling

Trygghet

Kommunen som bosted

Møte med din kommune

Tillit

Helhetsvurdering

Gjennomsnittlig brukertilfredshet Gjennomsnittlig brukertilfredshet Norge
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Vedlegg 4)  Tema og spørsmål. Snittresultat og høyeste og laveste kommune. 

Alle tema og spørsmål gjennomført i Longyearbyen; med snitt for Longyearbyen, snitt for 
landet, høyeste og lavest kommune (1 er laveste og 6 er høyeste score) 
Innbyggerundersøkelse 2009

Longyearbyen lokalstyre

Tjenester fra kommunen LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

Hvor fornøyd var du med servicetorget? 4,9 4,6 5 4,1

Hvilket inntrykk har du av servicetorget? 4 4,2 4,6 3,7

Hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 4,6 4,1 4,6 3

Hvilket inntrykk har du av de internettbaserte tjenestene? 4 3,9 4,3 3,4

Hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? 5,3 5,1 5,3 4

Snitt: 4,6 4,4 4,8 3,6

Næring og arbeid LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 4,3 3,5 4,3 2,5

Snitt: 4,3 3,5 4,3 2,5

Transport og tilgjengelighet i kommunen  LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

standard på veier og gater? 4 3,2 4 2,3

tilrettelegging for fotgjengere? 3,4 3,4 4 2,6

tilrettelegging for syklister? 3,2 3,2 3,9 2,2

Snitt: 3,5 3,3 4 2,4

Natur, landskap og friluftsliv LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

tilrettelegging for friluftsliv? 4,7 4,5 4,9 4

hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 4,2 4,1 4,5 3,9

Snitt: 4,4 4,3 4,7 4

Levekår  LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

oppvekstmiljøet for barn og unge? 5 4,3 5 4

naboskap og sosialt fellesskap? 5,2 4,6 5,2 4

Snitt: 5,1 4,5 5,1 4

Bomiljø og senterfunksjoner LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

møteplasser der du kan treffe andre? 5,2 3,9 5,2 3,1

folkeliv og aktivitet i kommunen? 5,1 4,1 5,1 3,5

ryddighet og renhold på offentlige steder? 4,2 4 4,2 3,5

Snitt: 4,9 4 4,8 3,4

Kultur og idrett  LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

kulturtilbudet i kommunen? 5,1 4,3 5,1 3

muligheten til å delta i idrett? 5,4 4,7 6 4,4

andre fritidsaktiviteter? 5 4,3 6 3,8

Snitt: 5,2 4,4 5,7 3,7

Utbygging og utvikling LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

utviklingen av kommunesenteret? 4,1 3,7 4,3 2,9

utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,4 3,5 4 3

næringsutviklingen? 4 3,5 4,3 2,3

leke- og aktivitetsområder? 3,9 3,7 4 3,4

Snitt: 3,9 3,6 4,2 2,9

Trygghet  LL Snitt Høyest Lavest

I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din 

kommune? 5,1 4,6 5,1 3,9

Snitt: 5,1 4,6 5,1 3,9

Helhetsvurdering   LL Snitt Høyest Lavest

land kommune kommune

Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 4,1 4 4,5 3

Snitt: 4,1 4 4,5 3

Snitt totalt: 4,5 4,1 4,7 3,3  
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Vedlegg 5) Oversikt over alle spørsmålene i undersøkelsen, fordelt på temagrupper. 

  Dette er fastlandsundersøkelsen, mens vedlegg 4) inneholder det utvalget av  

  spørsmål som ble gjennomført på Svalbard. 

 

Tjenester fra kommunen Levekår

Hvor fornøyd var du med servicetorget? oppvekstmiljøet for barn og unge?

Hvilket inntrykk har du av servicetorget? kommunen som bosted for eldre?

Hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 

kommunens hjelp til personer i vanskelige 

livssituasjoner?

Hvilket inntrykk har du av de internettbaserte tjenestene? naboskap og sosialt fellesskap?

Hvor fornøyd var du med barnehagentjenesten? Bomiljø og senterfunksjoner

Hvilket inntrykk har du av barnehagetjenesten? møteplasser der du kan treffe andre?

Hvor fornøyd var du med grunnskolen? folkeliv og aktivitet i kommunen?

Hvilket inntrykk har du av grunnskolen? ryddighet og renhold på offentlige steder?

Hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Servicetilbud

Hvilket inntrykk har du av fritidstilbudet til ungdom? tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv?

Hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? bank, post og forsikring?

Hvilket inntrykk har du av hjemmehjelpstjenesten? butikktilbudet?

Hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Boligtilbud

Hvilket inntrykk har du av hjemmesykepleietjenesten? muligheten for å skaffe seg leilighet?

Hvor fornøyd var du med heldøgns 

omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus?

Hvilket inntrykk har du av heldøgns 

omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? muligheten for å skaffe seg tomt?

Hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Kultur og idrett

Hvilket inntrykk har du av fastlegetjenesten? kulturtilbudet i kommunen?

Hvor fornøyd var du med legevakttjensten? muligheten til å delta i idrett?

Hvilket inntrykk har du av legevakttjenesten? andre fritidsaktiviteter?

Hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Utbygging og utvikling

Hvilket inntrykk har du av bibliotek/bokbussen? utviklingen av kommunesenteret?

Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen?

Næring og arbeid næringsutviklingen?

muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? bevaringen av dyrket mark?

muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? ivaretakingen av friluftsområder?

Transport og tilgjengelighet i kommunen leke- og aktivitetsområder?

standard på veier og gater? Trygghet

tilrettelegging for fotgjengere?

Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din 

kommune?

tilrettelegging for syklister? Kommunen som bosted

kollektivtilbudet innenfor kommunen? området der du bor?

kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? å bo i kommunen

Miljø i kommunen
I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å 

flytte til din kommune?

luftkvaliteten? Møte med din kommune

støynivået der du bor?

hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes 

synspunkter?

kvaliteten på drikkevannet? hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer?

muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? muligheten for å påvirke kommunale beslutninger?

henting av husholdningsavfall? hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet?

Klima og energi serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen?

kommunens innsats for å møte klimautfordringene? hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål?

Natur, landskap og friluftsliv informasjonen fra kommunen/bydelen?

tilrettelegging for friluftsliv? Tillit

hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet?

har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for 

befolkningens beste?

har du tillit til at kommunen behandler like saker likt?

har du tillit til at kommunen følger lover og regler?

Helhetsvurdering

Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt 

omdømme?  


