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Politikerne bliver præsenteret for resultatet i dag
Nyborg: - Goddag. Vi ringer fra analyseinstituttet
Infact, som udarbejder en meningsmåling i
Nyborg Kommune. Vi vil gerne have lov til at stille
dig nogle spørgsmål...
Kvindestemmen i den anden ende af røret er
høflig, men en anelse upersonlig. Der er da også
tale om spørgsmål optaget på forhånd og aktiveret
af en robot, eller rettere et computer- program. I
alt har 500 borgere fra Nyborg Kommune torsdag
deltaget i en lokal meningsmåling - den første af
sin slags i Danmark.

Mere om
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Erik C.:
Valgresultatet er
det eneste, der
tæller
Nyborgs siddende
borgmester er sikker på, at
en frisk måling ikke holder
stik, når stemmerne er talt op

NYBORG Læs artiklen
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Beskrivelse:

Bag konceptet står Infact, der har haft hovesæde i
Oslo siden 2001 og i dag er Norges mest citerede
analyseinstitut i de norske medier.

Fil:

For nylig oprettede firmaet en afdeling i Danmark,
nærmere bestemt i Nyborg, og det var derfor
oplagt at lave et pilotprojekt netop her, fortæller
direktør og partner i den danske afdeling, Carsten
Ohm Frederiksen.

Gennemse...

Måling: Magten
tipper til Venstre
Næsten dødt løb mellem
de to valgforbund, viser ny
meningsmåling. Knebent
flertal peger på Kenneth
Muhs (V) som borgmester fra
2014

- Vi har valgt at invitere alle de politiske partier i
Nyborg med i projektet, som vi betaler for. De kan
bruge resultaterne til at få en idé om, hvad
borgerne i kommunen mener om forskellige
emner. For os handler det om, at vi har et produkt,
NYBORG Læs artiklen
som vi gerne vil have solgt, siger han.
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- Vi tror på, at der er et marked for lokale
meningsmålinger i hele Danmark, ikke mindst op
til et kommunalvalg, hvor man for eksempel kan
forestille sig, at en eller flere vælgerforeninger går
sammen om at købe en måling. Men også efter et
valg, hvor landets kommuner kan bruge
målingerne som et supplement til borgermøder - Glad, men
eller for at evaluere på tiltag, man allerede har sat i
ydmyg
værk, tilføjer direktøren, der ikke ønsker at oplyse
Nyborg: Måske er det
en nøjagtig pris - men 10.000-20.000 kroner er
sporene
efter den tidligere
ikke helt ved siden af.

udenrigsminister Uffe
Ellemann (V), der stadig
Tre målinger
skræmmer. Selv ikke en højst
I alt bliver der gennemført tre målinger i Nyborg. opsigtsvækkende...

Den første har som sagt fundet sted, de to næste NYBORG Læs artiklen
vil blive gennemført i uge 35 og 43.
Resultaterne af den første måling bliver
præsenteret for de politiske partier på et møde i
aften. Politikerne har også haft mulighed for at
komme med forslag til konkrete spørgsmål.
De
500
borgere,
som
medvirkede
i
meningsmålingen, er blandt andet blevet bedt om
at svare på, hvilket parti de ville stemme på, hvis
der var kommunalvalg i morgen, og hvilken
kandidat de foretrækker som borgmester efter et
valg
Venstres
Kenneth
Muhs,
Socialdemokraternes Erik Christensen eller en
helt tredje.

Udsigt til flere
lokale
arbejdspladser
Nyborg: Grundlægger og
ejer af Infact, Nikolai
Waltham, tror fuldt og fast på
sit koncept. Målet er at gøre
Infact til Skandinaviens
foretrukne...

NYBORG Læs artiklen

Meningsmålingen

Undersøgelsen forsøger også at tage bestik af
Analysefirmaet Infact har
borgernes tilfredshed med alt fra ældrepleje og valgt at lave tre
skoler til indsatsen for at få flere i arbejde.
meningsmålinger i Nyborg
Kommune som led i et

Selv Lokalavisen Nyborgs betydning for at holde
pilotprojekt. Den første
sig orienteret er der spurgt til.
Ingen åbne spørgsmål
Det foregår ganske enkelt ved, at man
præsenteres for en række valg og taster det
ønskede ind på sin telefon. Derimod levner
konceptet ikke mulighed for at stille åbne
spørgsmål.
- Du kan for eksempel ikke spørge folk, hvilket dyr
de forbinder et bilmærke som Jaguar med. Men
det, mener jeg, er heller ikke afgørende. Fordelen
ved vores koncept er, at det er effektivt, fleksibelt
og tidsbesparende. Vi kan ringe ud til flere
hundrede mennesker på samme tid, og vi kan
have resultatet af undersøgelsen klar samme dag.

måling blev foretaget den
20....

NYBORG Læs artiklen

Mere fra
Nyborg
Tosset Tirsdag og
cirkusshow
Nyborg: 2. juli starter
sommerunderholdning med
Tosset Tirsdag på Den Grønne
Første show er tirsdag den 2.
juli klokken 10.30 på Den

Det er især efterspurgt af mange medier, forklarer Grønne, og det...
grundlægger og ejer af Infact, Nikolai Waltham, NYBORG Læs artiklen
der har taget patent på den automatiserede
meningsmåling.
500 telefonnumre vælges tilfældigt ud fra en
central database. Bliver telefonen ikke taget, eller
bliver der lagt på undervejs, ringer computeren op
til en ny. Helt tilfældigt er det dog ikke.
Programmet sikrer en vis geografisk spredning,
så også borgere i Ørbæk og Ullerslev-området er
med.
Virker det?
Men hvordan ser det ud med validiteten?

Farligt hærværk
på bil
Nyborg: En kvinde bosat i
Pilshusekvarteret i Nyborg
var ude for en ubehagelig
oplevelse, da hun onsdag
aften ved 18-tiden skulle
køre en tur i sin...
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Indbrud i Ørbæk
Midtpunkt

Sagt på en anden måde: Kan man overhovedet
bruge en meningsmåling til noget meningsfuldt,
Ørbæk: Ukendte
når den baserer dig på "blot" 500 svar? Oven i
gerningsmænd brød lidt efter
købet afgivet til en computer. Ja, lyder det uden midnat natten til torsdag ind i
tøven fra Nikolai Waltham.
Ørbæk Midtpunkt - det
fremgår ikke af politiets

Godt nok benytter Infact sig af det dobbelte antal
døgnrapport, hvordan...
besvarelser ved landsdækkende undersøgelser,
NYBORG Læs artiklen
men det er ikke strengt nødvendigt ved målinger
foretaget i en enkelt kommune, mener han.
Grundlæggeren peger desuden på, at Infact kan
fremvise ret præcise tal i de såkaldte "exit polls"
lige op til et valg. Kun Gallup har været i stand til at
komme tættere på det faktiske valgresultat i
Norge.
- Så vi ved med sikkerhed, at det virker, siger han.
Af: Kasper Riggelsen
kri@fyens.dk

Ude af
pianistkonkurrencen
Nyborg: I tirsdags fulgte
Fyens Stiftstidende den 23årige klaverstuderende Janus
Høgfeldt Araghipour fra
Syddansk
Musikkonservatorium i
Odense i...
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Værktøj stjålet
fra villa
Ullerslev: En villaejer på
Gedbergvej ved Ullerslev har
anmeldt til politiet, at der har
været indbrud i hans hjem.
Indbruddet skete i

