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Role of Government, 1990, Norwegian part of ISSP
Overview
Type

International Social Survey Program (ISSP), Norwegian part

Identification

NSD0039

Version

Production Date: 2008-10-28
Notes
Data from Norwegian Social Science Data Services are documented and prepared, third NSD
edition.

Series

ISSP prepares and coordinates annual surveys in the member countries. The topics for research
are repeated at intervals of a few years. The "Role of Government" survey was conducted for the
first time in 1985, and partially replicated in 1990, 1996 and 2006. NSD conducted the survey in
Norway for the first time in 1990. The objective of the surveys is to create an empirical foundation
for studying attitudes, judgements and behaviour in relation to questions of the government's role in
society.

Abstract
This survey is carried out on the basis of the research collaboration in "The International Social Survey Programme" (ISSP).
ISSP is an international organisation that prepares and coordinates annual surveys in its member countries, mainly within the
fields of political science and sociology. The topics of the surveys vary, but are repeated at intervals of a few years. In this
way, changes in behavioral patterns and attitudes over time as well as differences between countries and cultures, are possible
to be detected and measured.
The Norwegian Social Science Data Services (NSD) became a member of ISSP in 1989 and have since been responsible for
carrying out the surveys in Norway. In connection to the survey, Norwegian researchers are invited to add supplementary
questions to the Norwegian respondents.
In 1990, the objective of the survey was to collect data concerning attitudes to public authorities and government activity,
compliance with laws, political rights, police power, justice errors, taxes and redistribution, political participation,
government commitment and responsibility, the power of and attitude towards trade unions and businesses and political
interest. NSD and ISSP conducted similar surveys in 1996 and 2006.
The Norwegian addition to the survey was prepared in 1990 in collaboration with Per Lægreid from Department of
Administration and Organization Theory, University of Bergen, Ola Listhaug, Department of Sociology and Political
Science, NTNU, and Rune Sørensen, Norwegian School of Management. Questions in the Norwegian part deal with issues
such as tpublic sector reorganisation, governmental income and expenditure, trust in authorities and system efficacy.
Kind of Data

Survey data

Unit of Analysis

Individual

Scope & Coverage
Keywords

Politics, Government, Political participation, Political attitudes, Religion, Values

Topics

Government, political systems and organisations

Time Period(s)

1990

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
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Norwegian residents 16-79 years, December 1989.

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Norwegian Social Science Data Services, NSD

Other Producer(s)

Norwegian Social Science Data Services (NSD) , Datainnsamler

Funding Agency/ies

Norwegian Research Council (NAVF)
Norwegian Research Council for Applied Social Sciences (NORAS)

Sampling
Sampling Procedure
Simple, random sample of persons in the ages of 16-79 years drawn from the Central Person Register in December 1989.
Gross sample: 2 500 persons.
Net sample: 1 517 persons
Respons rate: 60.7%

Data Collection
Data Collection Dates start 1990-02-28
end 1990-05-23
Time Period(s)

start 1990
end 1990

Data Collection Mode Self-completion questionnaire
Data Collector(s)

Norwegian Social Science Data Services (NSD)

Accessibility
Distributor(s)

Norwegian Social Science Data Services

Citation Requirements
Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in
eventual publications:
"(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on the Norwegian Social Science Data Services
(NSD) "Role of Government, 1990, Norwegian part of ISSP". The survey was financed by the Norwegian Council of
Research (NFR). The data are provided, prepared and made available by the Norwegian Social Science Data Services (NSD).
Neither NFR nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here."

Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither NFR nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 1991 Norwegian Social Science Data Services
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0039
# Cases

1517

# Variable(s)

149
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Variables Group(s)
Dataset contains 16 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v001

Tottyp: Sammensatt
kommunetypologi

discrete

numeric-3.0

1517

0

Sammensatt kommunetypologi 1990.

2

v002

Spm1 Holdning til
lovlydighet

discrete

numeric-2.0

1480

37

Vil du si at folk i sin alminnelighet alltid
bør være lovlydige, eller finnes det
unntakstilfeller der folk bør følge sin
overbevisning selv om det betyr at loven
brytes?

3

v003

Spm2a Protestform:
Offentlige møter

discrete

numeric-2.0

1500

17

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke
som ikke bør tillates. ... A. Organisere
offentlige møter for å protestere mot
myndighetene

4

v004

Spm2b Protestform: Utgi
trykksaker

discrete

numeric-2.0

1489

28

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke som
ikke bør tillates. ... B. Utgi trykksaker
for å protestere mot myndighetene

5

v005

Spm2c Protestform:
Protestmarsjer og
demonstrasjoner

discrete

numeric-2.0

1483

34

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke
som ikke bør tillates. ... C. Organisere
protestmasjer og demonstrasjoner

6

v006

Spm2d Protestform:
Okkupere off.kontor

discrete

numeric-2.0

1482

35

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot
en offentlig beslutning dersom de
er sterkt imot den. Vis hvilke slike
situasjoner som du mener bør tillates
og hvilke som ikke bør tillates. ... D.
Okkupere offentlige kontorer og stanse
virksomheten der i flere dager

7

v007

Spm2e Protestform: Skade
off.bygg

discrete

numeric-2.0

1488

29

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke som
ikke bør tillates. ... E. Forvolde alvorlige
skader på offentlige bygninger

8

v008

Spm2f Protestform:
Landsomf.streik

discrete

numeric-2.0

1482

35

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke
som ikke bør tillates. ... F. Organisere
en landsomfattende streik rettet mot
myndighetene

9

v009

Spm3a Ytterliggående
meninger: Off.møter

discrete

numeric-2.0

1493

24

Noen mennesker har meninger som
flertallet oppfatter som ytterliggående.
Tenk deg for det første folk som vil
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
styrte myndighetene gjennom en
revolusjon. Synes du at slike folk bør få
lov til å: ... A. Holde offentlige møter for
å gi uttrykk for sitt syn

10

v010

Spm3b Ytterliggående
meninger: Utgi bøker

discrete

numeric-2.0

1483

34

Noen mennesker har meninger som
flertallet oppfatter som ytterliggående.
Tenk deg for det første folk som vil
styrte myndighetene gjennom en
revolusjon. Synes du at slike folk bør få
lov til å: ... B. Utgi bøker for å gi uttrykk
for sitt syn

11

v011

Spm4a Off.møter uttrykk for
synspunkt hvit rase overlegen

discrete

numeric-2.0

1491

26

For det andre, hvordan stiller det seg
med folk som mener at hvite rasemessig
står over alle andre raser. Synes du
slike folk bør få lov til å: ... A. Holde
offentlige møter for å gi uttrykk for sitt
syn

12

v012

Spm4b Utgi bøker uttrykk for
hvit rase overlegen

discrete

numeric-2.0

1485

32

For det andre, hvordan stiller det seg
med folk som mener at hvite rasemessig
står over alle andre raser. Synes du slike
folk bør få lov til å: ... B. Utgi bøker for
å gi uttrykk for sitt syn

13

v013

Spm5a Makt til politiet:
Overvåking

discrete

numeric-2.0

1505

12

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd
i et varehus. Hva mener du at politiet
uten en domstolsavgjørelse bør få lov
til å gjøre: ... A. Holde personen under
overvåkning

14

v014

Spm5b Makt til politiet:
Avlytte telefon

discrete

numeric-2.0

1477

40

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i
et varehus. Hva mener du at politiet uten
en domstolsavgjørelse bør få lov til å
gjøre: ... B. Avlytte personens telefon

15

v015

Spm5c Makt til politiet:
Åpne post

discrete

numeric-2.0

1470

47

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i
et varehus. Hva mener du at politiet uten
en domstolsavgjørelse bør få lov til å
gjøre: ... C. Åpne personens post

16

v016

Spm5d Makt til politiet:
Fengslet

discrete

numeric-2.0

1479

38

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd
i et varehus. Hva mener du at politiet
uten en domstolsavgjørelse bør få lov til
å gjøre: ... D. Holde personen fengslet
natten over for å forhøre ham

17

v017

Spm6 Verste feil av
rettssystem

discrete

numeric-2.0

1475

42

Alle rettssystemer gjør feil, men hva
mener du er verst:

18

v018

Spm7a Personlig mening om:
Org.protester

discrete

numeric-2.0

1496

21

Hva er din personlige mening om: ...
A. Folk som organiserer protester mot
en offentlig beslutning som de er sterkt
imot.

19

v019

Spm7b Personlig mening om:
Revolusjon

discrete

numeric-2.0

1492

25

Hva er din personlige mening om: ... B.
Folk som ønsker å styrte myndighetene
ved revolusjon.

20

v020

Spm7c Personlig mening om:
Hvite overlegne

discrete

numeric-2.0

1498

19

Hva er din personlige mening om: ... C.
Folk som tror at hvite rasemessig står
over alle andre raser.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

21

v021

Spm 8 Skatteandel høy
inntekt vs lav innt.

discrete

numeric-2.0

1475

42

v021 question details

22

v022

Spm9 Myndighetenes ansvar
inntektsforskj.

discrete

numeric-2.0

1475

42

Hva er din mening om følgende utsagn:
"Myndighetene må ta ansvaret for å
minske inntektsforskjellene mellom folk
med høye inntekter og folk med lave
inntekter".

23

v023

Spm10a Tiltak i økonomien:
Lønnskontroll

discrete

numeric-2.0

1422

95

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... A. Lønnskontroll
gjennom lovgivning.

24

v024

Spm10b Tiltak i økonomien:
Priskontroll

discrete

numeric-2.0

1433

84

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... B. Priskontroll gjennom
lovgivning.

25

v025

Spm10c Tiltak i økonomien:
Off.utigfter

discrete

numeric-2.0

1430

87

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... C. Redusere de offentlige
utgifter.

26

v026

Spm10d Tiltak i økonomien:
Off.tilskudd

discrete

numeric-2.0

1440

77

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte
i økonomien. ... D. Offentlige
tilskudd til prosjekter for å skape nye
arbeidsplasser.

27

v027

Spm10e Tiltak i økonomien:
Off.regulering

discrete

numeric-2.0

1418

99

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... E. Mindre offentlig
regulering av næringslivet.

28

v028

Spm10f Tiltak i økonomien:
Støtte ind., prod

discrete

numeric-2.0

1455

62

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... F. Gi støtte til industri for
å utvikle nye produkter og ny teknologi.

29

v029

Spm10g Tiltak i økonomien:
Støtte ind.,arb.pl

discrete

numeric-2.0

1456

61

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... G. Gi støtte til industri i
tilbakegang for å sikre arbeidsplassene.

30

v030

Spm10h Tiltak i økonomien:
Ukentlig arb.tid

discrete

numeric-2.0

1454

63

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... H. Redusere den
ukentlige arbeidstiden for å skape flere
arbeidsplasser.

31

v031

Spm11a Off. satsing: Miljø

discrete

numeric-2.0

1462

55

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... A. Miljø

32

v032

Spm11b Off. satsing: Helse

discrete

numeric-2.0

1469

48

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... B. Helse

33

v033

Spm11c Off. satsing: Politi/
rettsvesen

discrete

numeric-2.0

1470

47

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... C. Politi og rettsvesen

34

v034

Spm11d Off. satsing:
Utdanning

discrete

numeric-2.0

1458

59

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... D. Utdanning

35

v035

Spm11e Off. satsing:
Forsvaret

discrete

numeric-2.0

1470

47

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... E. Forsvaret

36

v036

Spm11f Off. satsing:
Alderstrygd

discrete

numeric-2.0

1467

50

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... F. Alderstrygd

37

v037

Spm11g Off. satsing:
Arb.led.trygd

discrete

numeric-2.0

1465

52

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... G. Arbeidsledighetstrygd

38

v038

Spm11h Off. satsing: Kunst/
kultur

discrete

numeric-2.0

1470

47

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... H. Kunst og kultur

39

v039

Spm12 Inflasjon/arb.led.

discrete

numeric-2.0

1464

53

Hvis myndighetene måtte velge mellom
å holde inflasjonen nede eller holde
arbeidsledigheten nede, hva mener du de
burde legge størst vekt på?

40

v040

Spm13 Fagforeningene, for
stor/liten makt

discrete

numeric-2.0

1481

36

Mener du at fagforeningene har for stor
eller for liten makt her i landet?

41

v041

Spm14 Næringslivet/
industrien, for stor/liten makt

discrete

numeric-2.0

1500

17

Hva med næringslivet og industrien, har
de for stor eller for liten makt?

42

v042

Spm15 Sentrale myndigheter,
for stor/liten makt

discrete

numeric-2.0

1499

18

Og hva med de sentrale myndigheter,
har de for stor eller for liten makt?

43

v043

Spm16 Fagforeninger bra for
landet

discrete

numeric-2.0

1504

13

Hvor bra vil du generelt si at
fagforeningene er for landet som helhet?

44

v044

Spm17a Off. rolle:
El.forsyningen

discrete

numeric-2.0

1495

22

Hva mener du bør være
myndighetenes rolle innenfor hver
av disse næringsgrenene? ... A.
Elektrisitetsforsyningen

45

v045

Spm17b Off.rolle:
Aluminiumsind.

discrete

numeric-2.0

1484

33

Hva mener du bør være
myndighetenes rolle innenfor hver
av disse næringsgrenene? ...B.
Aluminiumsindustrien

46

v046

Spm17c Off.rolle: Bank/
forsikring

discrete

numeric-2.0

1487

30

Hva mener du bør være myndighetenes
rolle innenfor hver av disse

- 10 -

Role of Government, 1990, Norwegian part of ISSP - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
næringsgrenene? ... C. Bank og
forsikring

47

v047

Spm18a Off. ansvar: Arbeid
for alle

discrete

numeric-2.0

1481

36

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... A. Sørge for arbeid for
alle som vil ha det

48

v048

Spm18b Off. ansvar: Prisene
kontr.

discrete

numeric-2.0

1494

23

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... B. Holde prisene under
kontroll

49

v049

Spm18c Off. ansvar:
Helsetjenester

discrete

numeric-2.0

1499

18

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å: ... C. Sørge for
helsetjenster til syke

50

v050

Spm18d Off. ansvar:
Gamle,levestandard

discrete

numeric-2.0

1502

15

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... D. Sikre gamle en
anstendig levestandard

51

v051

Spm18e Off. ansvar: Hjelpe
industri

discrete

numeric-2.0

1490

27

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... E. Skaffe industrien
den hjelp den trenger for å vokse

52

v052

Spm18f Off. ansvar:
Arb.ledige,levest.

discrete

numeric-2.0

1495

22

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... F. Sikre arbeidsledige
en anstendig levestandard

53

v053

Spm18g Off. ansvar:
Innt.forskj.

discrete

numeric-2.0

1496

21

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å: ...G. Minske
inntektsforskjellene mellom rike og
fattige

54

v054

Spm18h Off. ansvar:
Øk.støtte stud.

discrete

numeric-2.0

1500

17

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... H. Gi økonomisk
støtte til studenter fra familier med lave
inntekter

55

v055

Spm18i Off. ansvar: Boliger

discrete

numeric-2.0

1500

17

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å: ... I. Sørge for
tilfredsstillende boliger for dem som
ellers ikke har råd til det

56

v056

Spm19 Hvor interessert i
politikk

discrete

numeric-2.0

1507

10

Hvor interessert vil du si at du er i
politikk?

57

v057

Spm20a Fornøyd med:
Domstolene

discrete

numeric-2.0

1496

21

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er
med det arbeid våre statsmyndigheter
utfører, altså Stortinget, forvaltningen
og domstolene. La oss først se på
domstolene. ... A. Hvor fornøyd vil
du si at du i alminnelighet er dem
domstolenes virksomhet? Er du meget
fornøyd, noe fornøyd eller lite fornøyd?

58

v058

Spm20b Fornøyd med:
Forvaltningen

discrete

numeric-2.0

1494

23

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er
med det arbeid våre statsmyndigheter
utfører, altså Stortinget, forvaltningen
og domstolene. ... B. Når det gjelder
forvaltningens (administrasjonens)
virksomhet, vil du si at du er meget, noe
eller lite fornøyd med dens virksomhet?
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59

v059

Spm20c Fornøyd med:
Stortinget

discrete

numeric-2.0

1495

22

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er
med det arbeid våre statsmyndigheter
utfører, altså Stortinget, forvaltningen
og domstolene. ... C. Når det gjelder
Stortingets virksomhet, vil du si at du er
meget, noe eller lite fornøyd med dets
virksomhet?

60

v060

Spm21 Utfylling
selvangivelsen

discrete

numeric-2.0

1497

20

v060 question details

61

v061

Spm22 Beh.off.kont.

discrete

numeric-2.0

1498

19

v061 question details

62

v062

Spm23 Oppførsel
funksjonærer

discrete

numeric-2.0

1490

27

Hvordan tror du funksjonærene på det
offentlige kontoret ville oppføre seg hvis
du forklarte ditt syn på denne saken,
ville de ta nøye hensyn til det du hadde
å si, ville de ta noe hensyn til det, eller
ville du helt overse det du hadde å si?

63

v063

Spm24 Hvem som best
ivaretar folks int.

discrete

numeric-2.0

1496

21

Hvem tror du best ivaretar interessene
for folk som deg selv, når vi ser på dem
som er nevnt her?

64

v064

Spm25 Stortingsvalgenes
betydning for utf.av pol.

discrete

numeric-2.0

1502

15

Noen hevder at stortingsvalgene har
fått mindre og mindre betydning
for utformingen av politikken her i
landet i årene etter krigen. Hva er din
oppfatning, tror du at valgene hadde
større betydning før i tiden, hadde de
mindre betydning, eller har de hatt
omtrent samme betydning bestandig?

65

v065

Spm26 Storbankene/
forsikringsselsk.større
innfl.på pol.

discrete

numeric-2.0

1451

66

Det hevdes også at storbankene og
forsikringsselskapene har større
innflytelse over politikken i landet
enn Storting og regjering, mens andre
benekter at dette er tilfelle. Er dette
spørsmål du har prøvd å gjøre deg opp
en mening om?

66

v066

Spm 27 Storbankene
innflytelse i forhold til
Storting

discrete

numeric-2.0

568

949

Hva er din mening, har storbankene og
forsikringsselskapene større, mindre
eller omtrent samme innflytelse som
Storting og regjering?

67

v067

Spm28a Mening: Større vekt
på å minske innt.forskj.

discrete

numeric-2.0

1473

44

Vi er interessert i din mening om noen
viktige politiske saker. Kan du si om du
er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt
syn? ... A. Det skulle bli lagt større vekt
på å minske inntektsforskjeller

68

v068

Spm28b Mening: Offentlige
eie mer av private bedrifter

discrete

numeric-2.0

1472

45

Vi er interessert i din mening om noen
viktige politiske saker. Kan du si om du
er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt
syn? ... B. Det offentlige skulle eie mer
av private bedrifter

69

v069

Spm28c Mening:
Regj.viktigere rolle i å styre
øk.

discrete

numeric-2.0

1475

42

Vi er interessert i din mening om noen
viktige politiske saker. Kan du si om du
er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt
syn? ... C. Regjeringen skulle spille en
viktigere rolle i å styre økonomien

70

v070

Spm29a Bedre off.sektor:
Off.tjenester til de fleste
viktigere enn kvalitet

discrete

numeric-2.0

1485

32

v070 question details
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71

v071

Spm29b Bedre off.sektor:
Effektivitet viktigere enn lik
behandling

discrete

numeric-2.0

1473

44

v071 question details

72

v072

Spm29c Bedre off.sektor:
Frie off.tj. mindre viktig enn
betale selv

discrete

numeric-2.0

1479

38

v072 question details

73

v073

Spm30a Innfl. off. fornyelse:
Folkevalgte

discrete

numeric-2.0

1447

70

Ved omstilling og fornyelse i
offentlig virksomhet kan det legges
vekt på ønsker og behov fra ulike
interessegrupper. Vi har her satt opp
en liste over en del slike grupper. Hvor
viktig mener du hver av dem bør være
i arbeidet med å få en bedre offentlig
sektor? ... A. De folkevalgte

74

v074

Spm30b Innfl. off. fornyelse:
Ansatte

discrete

numeric-2.0

1441

76

Ved omstilling og fornyelse i
offentlig virksomhet kan det legges
vekt på ønsker og behov fra ulike
interessegrupper. Vi har her satt opp
en liste over en del slike grupper. Hvor
viktig mener du hver av dem bør være
i arbeidet med å få en bedre offentlig
sektor? ... B. De ansatte i det offentlige

75

v075

Spm30c Innfl. off. fornyelse:
Fagfor. i off.

discrete

numeric-2.0

1432

85

v075 question details

76

v076

Spm30d Innfl. off. fornyelse:
Brukere av off.tj.

discrete

numeric-2.0

1440

77

v076 question details

77

v077

Spm30e Innfl. off. fornyelse:
Interesseorg.i samf

discrete

numeric-2.0

1436

81

v077 question details

78

v078

Spm30e Innfl. off. fornyelse:
Fagfolk/eksperters

discrete

numeric-2.0

1441

76

Ved omstilling og fornyelse i
offentlig virksomhet kan det legges
vekt på ønsker og behov fra ulike
interessegrupper. Vi har her satt opp
en liste over en del slike grupper. Hvor
viktig mener du hver av dem bør være
i arbeidet med å få en bedre offentlig
sektor? ... F. Fagfolk og eksperter

79

v079

Spm31a Utsagn off.mynd:
Sløses med penger og
arb.kraft i det off.

discrete

numeric-2.0

1491

26

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... A. Det
sløses med penger og arbeidskraft i det
offentlige

80

v080

Spm31b Utsagn off.mynd:
Arb.i off.kontorer prøver å
gjøre god jobb

discrete

numeric-2.0

1493

24

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er i
hvert av følgende utsagn? ... B. De aller
fleste som arbeider i offentlige kontorer
forsøker å gjøre en god jobb.

81

v081

Spm31c Utsagn off.mynd:
Beh. ikke tilsv.saker likt

discrete

numeric-2.0

1494

23

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... C. De
offentlige myndigheter behandler ikke
tilsvarende saker likt

82

v082

Spm31d Utsagn off.mynd:
Blander for mye i private
forh.

discrete

numeric-2.0

1483

34

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
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i hvert av følgende utsagn? ... D. De
offentlige myndighetene blander seg for
mye opp i personlige og private forhold

83

v083

Spm31e Utsagn off.mynd:
Slekt/venner bedre
behandling

discrete

numeric-2.0

1483

34

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... E. De
som har slekt og venner på et offentlig
kontor, får bedre behandlig enn andre

84

v084

Spm31f Utsagn off.mynd:
Burde hatt mer innflytelse

discrete

numeric-2.0

1485

32

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... F. Det
er viktige felter av samfunnslivet der
offentlige myndigheter burde ha sterkere
innflytelse

85

v085

Spm31g Utsagn off.mynd:
Virkelig probl. er utnyttelse
av ressurser

discrete

numeric-2.0

1490

27

v085 question details

86

v086

Spm31h Utsagn off.mynd:
Off.sektor er nedslitt

discrete

numeric-2.0

1484

33

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du
er i hvert av følgende utsagn? ... H.
Offentlig sektor er nedslitt, og det er
behov for et krafttak for å få den på fote
igjen

87

v087

Spm32 Omst.off.sektor

discrete

numeric-2.0

1479

38

Det hevdes av enkelte at
omstillingsbehovet er stort i offentlig
sektor, men at mulighetene til å
gjennomføre nødvendige omstillinger er
små. Hvor enig eller uenig er du i en slik
oppfatning?

88

v088

Spm33a Hinder omstilling
off.sektor: De folkevalgte

discrete

numeric-2.0

444

1073

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling i
offentlig sektor? ... A. De folkevalgte

89

v089

Spm33b Hinder omstilling
off.sektor: Ansatte

discrete

numeric-2.0

666

851

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling i
offentlig sektor? ... B. De ansatte i det
offentlige

90

v090

Spm33c Hinder omstilling
off.sektor: Fagfor.i det off

discrete

numeric-2.0

611

906

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling i
offentlig sektor? ... C. Fagforeningene i
det offentlige

91

v091

Spm33d Hinder omstilling
off.sektor: Brukerne

discrete

numeric-2.0

102

1415

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling
i offentlig sektor? ... D. Brukerne av
offentlige tjenester

92

v092

Spm33e Hinder omstilling
off.sektor: int.org.i samf.

discrete

numeric-2.0

238

1279

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for
omstilling i offentlig sektor? ... E.
Interesseorganisasjoner i samfunnet

93

v093

Spm33f Hinder omstilling
off.sektor: Fagfolk/eksperter

discrete

numeric-2.0

299

1218

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling
i offentlig sektor? ... F. Fagfolk og
eksperter

94

v094

Spm34a Kostn.pr.år: En
heltids barnehageplass

discrete

numeric-2.0

1360

157

v094 question details
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95

v095

Spm34b Kostn.pr.år: En elev
i grunnskolen

discrete

numeric-2.0

1344

173

v095 question details

96

v096

Spm34c Kostn.pr.år: En elev
i videreg.skole

discrete

numeric-2.0

1341

176

v096 question details

97

v097

Spm34d Kostn.pr.år: En
person på aldershjem

discrete

numeric-2.0

1345

172

v097 question details

98

v098

Spm35a Endring i tilbud:
Barnehager

discrete

numeric-2.0

1477

40

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... A.
Barnehager

99

v099

Spm35b Endring i tilbud:
Grunnskole

discrete

numeric-2.0

1470

47

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... B.
Grunnskole

100

v100

Spm35c Endring i tilbud:
Videregående skole

discrete

numeric-2.0

1466

51

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... C.
Videregående skole

101

v101

Spm35d Endring i tilbud:
Aldershjem

discrete

numeric-2.0

1478

39

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... D.
Aldershjem

102

v102

Spm36a Andel av off.innt.:
Innt.skatt

discrete

numeric-2.0

1414

103

v102 question details

103

v103

Spm36b Andel av off.innt:
Indirekte skatt

discrete

numeric-2.0

1410

107

v103 question details

104

v104

Spm36c Andel av off.innt:
Oljevirksomhet

discrete

numeric-2.0

1409

108

v104 question details

105

v105

Spm37 Skatt i forh.til
mottatte off.goder

discrete

numeric-2.0

1437

80

Hvis du sammenligner det du og din
familie betaler i skatt med det dere
får igjen i offentlige goder, hvilken
av følgende påstander dekker best din
oppfatning?

106

v106

Spm38 Andel innt.skatt av
total inntekt

discrete

numeric-3.0

1417

100

Omtrent hvor stor andel av din totale
inntekt betaler du i inntektsskatt?

107

v107

Spm39 Verdien av
off.virksomhet i forh.til skatt/
kostn.

discrete

numeric-2.0

1373

144

Vi vil også spørre deg om hvordan du
vurderer verdien av offentlig virksomhet
for samfunnet som helhet. Hvordan
vurderer du de samlede fordeler ved
offentlig virksomhet i forhold til den
skatt og de kostnader som samfunnet
pålegges?

108

v108

Spm40 Hensyn lave skatter

discrete

numeric-2.0

1430

87

Synes du at hensynet til lave skatter blir
tilstrekkelig ivaretatt når myndighetene
bestemmer de offentlige budsjettene,
eller kommer behov for øket offentlig
innsats for dårlig til orde? Ta stilling til
dette ved å krysse av for den påstanden
som best dekker din oppfatning.

109

v109

Spm41 Samlede off.utgifter i
forhold til produksjon

discrete

numeric-3.0

1416

101

Når du ser på de samlede offentlige
utgiftene, omtrent hvor høye mener du
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utgiftene er i forhold til alt som blir
produsert her i landet? Jeg anslår at de
offentlige utgiftene utgjør:

110

v110

Spm42 Tak på off.utg.,
bestemt prosent av
produksjon

discrete

numeric-3.0

1383

134

Synes du at det bør settes et tak på de
offentlige utgiftene, slik at utgiftene ikke
utgjør mer enn en bestemt prosent av
landets produksjon?

111

v111

Spm43 Skattenivå

discrete

numeric-2.0

1484

33

Det finnes ulike meninger om
skattenivået i vårt land. Hva mener
du om det alminnelige skattenivået i
Norge?

112

v112

Spm44 Stemme ved
folkeavst.om skattenivå

discrete

numeric-2.0

1483

34

Dersom det i dag ble holdt en
folkeavstemning om det alminnelige
skattenivået i Norge, hvordan ville du da
ha stemt?

113

v113

Spm45 Inntektsgivende
arbeid

discrete

numeric-2.0

1482

35

Har du for tiden noe inntektsgivende
arbeid?

114

v114

Spm46 Hovedyrke

discrete

numeric-3.0

918

599

Hvilket hovedyrke har du?

115

v115

Spm47 Tidelstimer per uke i
hovedyrke

continuous

numeric-6.0

1001

516

Hvor mange timer arbeider du vanligvis
pr.uke i dette yrket?

116

v116

Spm48 Leder andres arbeid

discrete

numeric-2.0

1011

506

Har du oppgaver som består i å lede
andres arbeid?

117

v117

Spm49 Yrkesstatus

discrete

numeric-2.0

1022

495

Arbeider du i ditt hovedyrke som ansatt,
som selvstendig uten leid hjelp, som
selvstendig med leid hjelp eller som
familiemedlem uten avtalt lønn?

118

v118

Spm50 Type virksomhet

discrete

numeric-2.0

882

635

Er virksomheten du arbeider i et privat
firma, en organisasjon eller er det en
kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

119

v119

Spm51 Antall ansatte på
arbeidsplassen

discrete

numeric-2.0

852

665

Hvor mange arbeider det på
arbeidsplassen din? (på det stedet hvor
arbeider)

120

v120

Spm52 Tidligere hatt
inntektsgivende arbeid

discrete

numeric-2.0

424

1093

Har du tidligere hatt inntektsgivende
arbeid?

121

v121

Spm53 Siste hovedyrke

discrete

numeric-3.0

299

1218

Hva var ditt siste hovedyrke?

122

v122

Spm54 Hovedgjøremål

discrete

numeric-2.0

1484

33

Betrakter du deg for tiden hovedsakelig
som:

123

v123

Spm55 Sivilstatus

discrete

numeric-2.0

1490

27

Er du nå gift, samboende, ugift, enke/
enkemann eller separert/skilt?

124

v124

Spm56 Ektefelle/samboer
inntektsgivende arb.

discrete

numeric-2.0

1014

503

Har din ektefelle/samboer
inntektsgivende arbeid?

125

v125

Spm57 Ektefelle/samboer
hovedyrke

discrete

numeric-3.0

657

860

Hvilket hovedyrke har din ektefelle/
samboer?

126

v126

Spm58 Ektef./samboers
viktigste gjøremål

discrete

numeric-2.0

267

1250

Hva er din ektefelles/samboers viktigste
gjøremål eller kilde til livsopphold?

127

v127

Spm59 Medlem i
fagforening/arbeidstakerorg.

discrete

numeric-2.0

1498

19

Er du medlem av en fagforening?

128

v128

Spm60 Religionstilhørighet

discrete

numeric-2.0

1505

12

Tilhører du Den norske statskirke, Den
romersk katolske kirke, en frikirke, eller
tilhører du et annet trossamfunn?

129

v129

Spm61 Tilstede
gudstjenester/religiøse møter

discrete

numeric-2.0

1500

17

Hvor ofte er du tilstede ved
gudstjenester i kirken eller på andre
religiøse møter?
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130

v130

Spm62 Antall personer i
husstand, barn/voksne

discrete

numeric-2.0

1482

35

Hvor mange personer er det i din
husstand, alle barn og alle voksne
medregnet?

131

v131

Spm63a
Husstandsmedlemmer: Barn
0-2 år

discrete

numeric-2.0

154

1363

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... A. Barn
0-2 år

132

v132

Spm63b
Husstandsmedlemmer: Barn
3-6 år

discrete

numeric-2.0

185

1332

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... B. Barn
3-6 år

133

v133

Spm63c
Husstandsmedlemmer: Barn
7-12 år

discrete

numeric-2.0

241

1276

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... C. Barn
7-12 år

134

v134

Spm63d
Husstandsmedlemmer: Barn
13-16 år

discrete

numeric-2.0

211

1306

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... D. Barn
13-16 år

135

v135

Spm63e
Husstandsmedlemmer: Barn
over 16 år

discrete

numeric-2.0

393

1124

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... E. Barn
over 16 år

136

v136

Spm63f
Husstandsmedlemmer:
Voksne u/ partner

discrete

numeric-2.0

314

1203

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... F. Andre
voksne enn ektefelle

137

v137

Spm64 Antall år på skole i alt

discrete

numeric-2.0

1473

44

Hvor mange år har du gått på skole i alt?

138

v138

Spm65 Fullført utdanning

discrete

numeric-2.0

1497

20

Hva slags utdanning har du fullført?

139

v139

Spm66 Klassetilhørighet

discrete

numeric-2.0

1475

42

Det er mye snakk om forskjellige
samfunnsklasser. Noen sier at de tilhører
arbeiderklassen, mens andre sier at
de tilhører middelklassen. Føler du
selv at du tilhører arbeiderklassen,
middelklassen, eller føler du ikke at du
hører til noen av dem?

140

v140

Spm67 Parti Stortingsvalg i
morgen

discrete

numeric-3.0

1479

38

Hvilket parti ville du stemme på hvis det
var Stortingsvalg i morgen?

141

v141

Spm68 Personlig brutto
inntekt

discrete

numeric-2.0

1358

159

Hvor stor brutto inntekt (før skatte og
fradragsposter) hadde du selv i 1989?

142

v142

Spm69 Brutto inntekt i
husstand

discrete

numeric-3.0

1404

113

Hvor stor brutto inntekt (før skatt og
fradragsposter) hadde din husstand i
1989, alle inntektskilder medregnet?

143

v143

Kjønn

discrete

numeric-2.0

1517

0

Kjønn

144

v144

Alder

continuous

numeric-3.0

1517

0

Alder

145

v145

Fylke

discrete

numeric-3.0

1517

0

Fylke

146

v146

Sosio- økonomisk status

discrete

numeric-3.0

1465

52

Sosio-økonmisk status.

147

v147

Byland

discrete

numeric-2.0

1517

0

BYLAND: Bystatus.

148

v148

Landsdel

discrete

numeric-2.0

1517

0

Landsdel

149

v149

Aldersgrupper

discrete

numeric-2.0

1517

0

Aldersgrupper.

Type

Format

Valid

Invalid

Group Bakgrunnsvariabler
#

Name

Label

Question

1

v001

Tottyp: Sammensatt
kommunetypologi

discrete

numeric-3.0

1517

0

Sammensatt kommunetypologi 1990.

2

v123

Spm55 Sivilstatus

discrete

numeric-2.0

1490

27

Er du nå gift, samboende, ugift, enke/
enkemann eller separert/skilt?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

3

v127

Spm59 Medlem i
fagforening/arbeidstakerorg.

discrete

numeric-2.0

1498

19

Er du medlem av en fagforening?

4

v128

Spm60 Religionstilhørighet

discrete

numeric-2.0

1505

12

Tilhører du Den norske statskirke, Den
romersk katolske kirke, en frikirke, eller
tilhører du et annet trossamfunn?

5

v129

Spm61 Tilstede
gudstjenester/religiøse møter

discrete

numeric-2.0

1500

17

Hvor ofte er du tilstede ved
gudstjenester i kirken eller på andre
religiøse møter?

6

v130

Spm62 Antall personer i
husstand, barn/voksne

discrete

numeric-2.0

1482

35

Hvor mange personer er det i din
husstand, alle barn og alle voksne
medregnet?

7

v131

Spm63a
Husstandsmedlemmer: Barn
0-2 år

discrete

numeric-2.0

154

1363

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... A. Barn
0-2 år

8

v132

Spm63b
Husstandsmedlemmer: Barn
3-6 år

discrete

numeric-2.0

185

1332

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... B. Barn
3-6 år

9

v133

Spm63c
Husstandsmedlemmer: Barn
7-12 år

discrete

numeric-2.0

241

1276

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... C. Barn
7-12 år

10

v134

Spm63d
Husstandsmedlemmer: Barn
13-16 år

discrete

numeric-2.0

211

1306

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... D. Barn
13-16 år

11

v135

Spm63e
Husstandsmedlemmer: Barn
over 16 år

discrete

numeric-2.0

393

1124

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... E. Barn
over 16 år

12

v136

Spm63f
Husstandsmedlemmer:
Voksne u/ partner

discrete

numeric-2.0

314

1203

I hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg? ... F. Andre
voksne enn ektefelle

13

v137

Spm64 Antall år på skole i alt

discrete

numeric-2.0

1473

44

Hvor mange år har du gått på skole i alt?

14

v138

Spm65 Fullført utdanning

discrete

numeric-2.0

1497

20

Hva slags utdanning har du fullført?

15

v139

Spm66 Klassetilhørighet

discrete

numeric-2.0

1475

42

Det er mye snakk om forskjellige
samfunnsklasser. Noen sier at de tilhører
arbeiderklassen, mens andre sier at
de tilhører middelklassen. Føler du
selv at du tilhører arbeiderklassen,
middelklassen, eller føler du ikke at du
hører til noen av dem?

16

v143

Kjønn

discrete

numeric-2.0

1517

0

Kjønn

17

v144

Alder

continuous

numeric-3.0

1517

0

Alder

18

v145

Fylke

discrete

numeric-3.0

1517

0

Fylke

19

v146

Sosio- økonomisk status

discrete

numeric-3.0

1465

52

Sosio-økonmisk status.

20

v147

Byland

discrete

numeric-2.0

1517

0

BYLAND: Bystatus.

21

v148

Landsdel

discrete

numeric-2.0

1517

0

Landsdel

22

v149

Aldersgrupper

discrete

numeric-2.0

1517

0

Aldersgrupper.

Type

Format

Valid

Invalid

Group Inntekt og arbeid
#

Name

Label

Question

1

v113

Spm45 Inntektsgivende
arbeid

discrete

numeric-2.0

1482

35

Har du for tiden noe inntektsgivende
arbeid?

2

v114

Spm46 Hovedyrke

discrete

numeric-3.0

918

599

Hvilket hovedyrke har du?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

3

v115

Spm47 Tidelstimer per uke i
hovedyrke

continuous

numeric-6.0

1001

516

Hvor mange timer arbeider du vanligvis
pr.uke i dette yrket?

4

v116

Spm48 Leder andres arbeid

discrete

numeric-2.0

1011

506

Har du oppgaver som består i å lede
andres arbeid?

5

v117

Spm49 Yrkesstatus

discrete

numeric-2.0

1022

495

Arbeider du i ditt hovedyrke som ansatt,
som selvstendig uten leid hjelp, som
selvstendig med leid hjelp eller som
familiemedlem uten avtalt lønn?

6

v118

Spm50 Type virksomhet

discrete

numeric-2.0

882

635

Er virksomheten du arbeider i et privat
firma, en organisasjon eller er det en
kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

7

v119

Spm51 Antall ansatte på
arbeidsplassen

discrete

numeric-2.0

852

665

Hvor mange arbeider det på
arbeidsplassen din? (på det stedet hvor
arbeider)

8

v120

Spm52 Tidligere hatt
inntektsgivende arbeid

discrete

numeric-2.0

424

1093

Har du tidligere hatt inntektsgivende
arbeid?

9

v121

Spm53 Siste hovedyrke

discrete

numeric-3.0

299

1218

Hva var ditt siste hovedyrke?

10

v122

Spm54 Hovedgjøremål

discrete

numeric-2.0

1484

33

Betrakter du deg for tiden hovedsakelig
som:

11

v124

Spm56 Ektefelle/samboer
inntektsgivende arb.

discrete

numeric-2.0

1014

503

Har din ektefelle/samboer
inntektsgivende arbeid?

12

v125

Spm57 Ektefelle/samboer
hovedyrke

discrete

numeric-3.0

657

860

Hvilket hovedyrke har din ektefelle/
samboer?

13

v126

Spm58 Ektef./samboers
viktigste gjøremål

discrete

numeric-2.0

267

1250

Hva er din ektefelles/samboers viktigste
gjøremål eller kilde til livsopphold?

14

v141

Spm68 Personlig brutto
inntekt

discrete

numeric-2.0

1358

159

Hvor stor brutto inntekt (før skatte og
fradragsposter) hadde du selv i 1989?

15

v142

Spm69 Brutto inntekt i
husstand

discrete

numeric-3.0

1404

113

Hvor stor brutto inntekt (før skatt og
fradragsposter) hadde din husstand i
1989, alle inntektskilder medregnet?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

numeric-3.0

1479

38

Hvilket parti ville du stemme på hvis det
var Stortingsvalg i morgen?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Politisk tilhørighet
#
1

Name
v140

Label
Spm67 Parti Stortingsvalg i
morgen

Group Lover og rettssystem
#

Name

Label

1

v002

Spm1 Holdning til
lovlydighet

discrete

numeric-2.0

1480

37

Vil du si at folk i sin alminnelighet alltid
bør være lovlydige, eller finnes det
unntakstilfeller der folk bør følge sin
overbevisning selv om det betyr at loven
brytes?

2

v017

Spm6 Verste feil av
rettssystem

discrete

numeric-2.0

1475

42

Alle rettssystemer gjør feil, men hva
mener du er verst:

Type

Format

Valid

Invalid

Group Politiske rettigheter
#

Name

Label

- 19 -

Question

Role of Government, 1990, Norwegian part of ISSP - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v003

Spm2a Protestform:
Offentlige møter

discrete

numeric-2.0

1500

17

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke
som ikke bør tillates. ... A. Organisere
offentlige møter for å protestere mot
myndighetene

2

v004

Spm2b Protestform: Utgi
trykksaker

discrete

numeric-2.0

1489

28

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke som
ikke bør tillates. ... B. Utgi trykksaker
for å protestere mot myndighetene

3

v005

Spm2c Protestform:
Protestmarsjer og
demonstrasjoner

discrete

numeric-2.0

1483

34

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke
som ikke bør tillates. ... C. Organisere
protestmasjer og demonstrasjoner

4

v006

Spm2d Protestform:
Okkupere off.kontor

discrete

numeric-2.0

1482

35

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot
en offentlig beslutning dersom de
er sterkt imot den. Vis hvilke slike
situasjoner som du mener bør tillates
og hvilke som ikke bør tillates. ... D.
Okkupere offentlige kontorer og stanse
virksomheten der i flere dager

5

v007

Spm2e Protestform: Skade
off.bygg

discrete

numeric-2.0

1488

29

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke som
ikke bør tillates. ... E. Forvolde alvorlige
skader på offentlige bygninger

6

v008

Spm2f Protestform:
Landsomf.streik

discrete

numeric-2.0

1482

35

Det er mange måter folk og
organisasjoner kan protestere mot en
offentlig beslutning dersom de er sterkt
imot den. Vis hvilke slike situasjoner
som du mener bør tillates og hvilke
som ikke bør tillates. ... F. Organisere
en landsomfattende streik rettet mot
myndighetene

7

v009

Spm3a Ytterliggående
meninger: Off.møter

discrete

numeric-2.0

1493

24

Noen mennesker har meninger som
flertallet oppfatter som ytterliggående.
Tenk deg for det første folk som vil
styrte myndighetene gjennom en
revolusjon. Synes du at slike folk bør få
lov til å: ... A. Holde offentlige møter for
å gi uttrykk for sitt syn

8

v010

Spm3b Ytterliggående
meninger: Utgi bøker

discrete

numeric-2.0

1483

34

Noen mennesker har meninger som
flertallet oppfatter som ytterliggående.
Tenk deg for det første folk som vil
styrte myndighetene gjennom en
revolusjon. Synes du at slike folk bør få
lov til å: ... B. Utgi bøker for å gi uttrykk
for sitt syn

9

v011

Spm4a Off.møter uttrykk for
synspunkt hvit rase overlegen

discrete

numeric-2.0

1491

26

For det andre, hvordan stiller det seg
med folk som mener at hvite rasemessig
står over alle andre raser. Synes du
slike folk bør få lov til å: ... A. Holde
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
offentlige møter for å gi uttrykk for sitt
syn

10

v012

Spm4b Utgi bøker uttrykk for
hvit rase overlegen

discrete

numeric-2.0

1485

32

For det andre, hvordan stiller det seg
med folk som mener at hvite rasemessig
står over alle andre raser. Synes du slike
folk bør få lov til å: ... B. Utgi bøker for
å gi uttrykk for sitt syn

11

v018

Spm7a Personlig mening om:
Org.protester

discrete

numeric-2.0

1496

21

Hva er din personlige mening om: ...
A. Folk som organiserer protester mot
en offentlig beslutning som de er sterkt
imot.

12

v019

Spm7b Personlig mening om:
Revolusjon

discrete

numeric-2.0

1492

25

Hva er din personlige mening om: ... B.
Folk som ønsker å styrte myndighetene
ved revolusjon.

13

v020

Spm7c Personlig mening om:
Hvite overlegne

discrete

numeric-2.0

1498

19

Hva er din personlige mening om: ... C.
Folk som tror at hvite rasemessig står
over alle andre raser.

Question

Group Offentlig engasjement i økonomien
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

1

v023

Spm10a Tiltak i økonomien:
Lønnskontroll

discrete

numeric-2.0

1422

95

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... A. Lønnskontroll
gjennom lovgivning.

2

v024

Spm10b Tiltak i økonomien:
Priskontroll

discrete

numeric-2.0

1433

84

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... B. Priskontroll gjennom
lovgivning.

3

v025

Spm10c Tiltak i økonomien:
Off.utigfter

discrete

numeric-2.0

1430

87

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... C. Redusere de offentlige
utgifter.

4

v026

Spm10d Tiltak i økonomien:
Off.tilskudd

discrete

numeric-2.0

1440

77

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte
i økonomien. ... D. Offentlige
tilskudd til prosjekter for å skape nye
arbeidsplasser.

5

v027

Spm10e Tiltak i økonomien:
Off.regulering

discrete

numeric-2.0

1418

99

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... E. Mindre offentlig
regulering av næringslivet.

6

v028

Spm10f Tiltak i økonomien:
Støtte ind., prod

discrete

numeric-2.0

1455

62

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... F. Gi støtte til industri for
å utvikle nye produkter og ny teknologi.

7

v029

Spm10g Tiltak i økonomien:
Støtte ind.,arb.pl

discrete

numeric-2.0

1456

61

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... G. Gi støtte til industri i
tilbakegang for å sikre arbeidsplassene.

8

v030

Spm10h Tiltak i økonomien:
Ukentlig arb.tid

discrete

numeric-2.0

1454

63

Nedenfor er en liste over noen tiltak
som myndighetene kan benytte i
økonomien. ... H. Redusere den
ukentlige arbeidstiden for å skape flere
arbeidsplasser.

9

v039

Spm12 Inflasjon/arb.led.

discrete

numeric-2.0

1464

53

Hvis myndighetene måtte velge mellom
å holde inflasjonen nede eller holde
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
arbeidsledigheten nede, hva mener du de
burde legge størst vekt på?

10

v044

Spm17a Off. rolle:
El.forsyningen

discrete

numeric-2.0

1495

22

Hva mener du bør være
myndighetenes rolle innenfor hver
av disse næringsgrenene? ... A.
Elektrisitetsforsyningen

11

v045

Spm17b Off.rolle:
Aluminiumsind.

discrete

numeric-2.0

1484

33

Hva mener du bør være
myndighetenes rolle innenfor hver
av disse næringsgrenene? ...B.
Aluminiumsindustrien

12

v046

Spm17c Off.rolle: Bank/
forsikring

discrete

numeric-2.0

1487

30

Hva mener du bør være myndighetenes
rolle innenfor hver av disse
næringsgrenene? ... C. Bank og
forsikring

13

v067

Spm28a Mening: Større vekt
på å minske innt.forskj.

discrete

numeric-2.0

1473

44

Vi er interessert i din mening om noen
viktige politiske saker. Kan du si om du
er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt
syn? ... A. Det skulle bli lagt større vekt
på å minske inntektsforskjeller

14

v068

Spm28b Mening: Offentlige
eie mer av private bedrifter

discrete

numeric-2.0

1472

45

Vi er interessert i din mening om noen
viktige politiske saker. Kan du si om du
er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt
syn? ... B. Det offentlige skulle eie mer
av private bedrifter

15

v069

Spm28c Mening:
Regj.viktigere rolle i å styre
øk.

discrete

numeric-2.0

1475

42

Vi er interessert i din mening om noen
viktige politiske saker. Kan du si om du
er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt
syn? ... C. Regjeringen skulle spille en
viktigere rolle i å styre økonomien

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Offentlig ressursbruk og prioritering
#

Name

Label

1

v031

Spm11a Off. satsing: Miljø

discrete

numeric-2.0

1462

55

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... A. Miljø

2

v032

Spm11b Off. satsing: Helse

discrete

numeric-2.0

1469

48

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... B. Helse

3

v033

Spm11c Off. satsing: Politi/
rettsvesen

discrete

numeric-2.0

1470

47

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... C. Politi og rettsvesen

4

v034

Spm11d Off. satsing:
Utdanning

discrete

numeric-2.0

1458

59

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... D. Utdanning

5

v035

Spm11e Off. satsing:
Forsvaret

discrete

numeric-2.0

1470

47

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... E. Forsvaret

6

v036

Spm11f Off. satsing:
Alderstrygd

discrete

numeric-2.0

1467

50

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... F. Alderstrygd

7

v037

Spm11g Off. satsing:
Arb.led.trygd

discrete

numeric-2.0

1465

52

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... G. Arbeidsledighetstrygd

8

v038

Spm11h Off. satsing: Kunst/
kultur

discrete

numeric-2.0

1470

47

I listen nedenfor finner du ulike områder
der det offentlige har utgifter. Angi om
du ønsker at det offentlige skal bruke
mer eller mindre på hvert enkelt område.
Husk at hvis du svarer "mye mer", kan
det bety skatteøkning for å bekoste
det. ... H. Kunst og kultur

9

v094

Spm34a Kostn.pr.år: En
heltids barnehageplass

discrete

numeric-2.0

1360

157

v094 question details

10

v095

Spm34b Kostn.pr.år: En elev
i grunnskolen

discrete

numeric-2.0

1344

173

v095 question details

11

v096

Spm34c Kostn.pr.år: En elev
i videreg.skole

discrete

numeric-2.0

1341

176

v096 question details

12

v097

Spm34d Kostn.pr.år: En
person på aldershjem

discrete

numeric-2.0

1345

172

v097 question details

13

v098

Spm35a Endring i tilbud:
Barnehager

discrete

numeric-2.0

1477

40

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... A.
Barnehager

14

v099

Spm35b Endring i tilbud:
Grunnskole

discrete

numeric-2.0

1470

47

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... B.
Grunnskole

15

v100

Spm35c Endring i tilbud:
Videregående skole

discrete

numeric-2.0

1466

51

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... C.
Videregående skole

16

v101

Spm35d Endring i tilbud:
Aldershjem

discrete

numeric-2.0

1478

39

Vi vil også be deg om å angi om du
ønsker at myndighetene skal redusere
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
disse tjenestene, om tjenestene bør
opprettholdes omtrent som nå, eller om
tilbudene bør bygges videre ut. ... D.
Aldershjem

17

v102

Spm36a Andel av off.innt.:
Innt.skatt

discrete

numeric-2.0

1414

103

v102 question details

18

v103

Spm36b Andel av off.innt:
Indirekte skatt

discrete

numeric-2.0

1410

107

v103 question details

19

v104

Spm36c Andel av off.innt:
Oljevirksomhet

discrete

numeric-2.0

1409

108

v104 question details

20

v105

Spm37 Skatt i forh.til
mottatte off.goder

discrete

numeric-2.0

1437

80

Hvis du sammenligner det du og din
familie betaler i skatt med det dere
får igjen i offentlige goder, hvilken
av følgende påstander dekker best din
oppfatning?

21

v106

Spm38 Andel innt.skatt av
total inntekt

discrete

numeric-3.0

1417

100

Omtrent hvor stor andel av din totale
inntekt betaler du i inntektsskatt?

22

v107

Spm39 Verdien av
off.virksomhet i forh.til skatt/
kostn.

discrete

numeric-2.0

1373

144

Vi vil også spørre deg om hvordan du
vurderer verdien av offentlig virksomhet
for samfunnet som helhet. Hvordan
vurderer du de samlede fordeler ved
offentlig virksomhet i forhold til den
skatt og de kostnader som samfunnet
pålegges?

23

v108

Spm40 Hensyn lave skatter

discrete

numeric-2.0

1430

87

Synes du at hensynet til lave skatter blir
tilstrekkelig ivaretatt når myndighetene
bestemmer de offentlige budsjettene,
eller kommer behov for øket offentlig
innsats for dårlig til orde? Ta stilling til
dette ved å krysse av for den påstanden
som best dekker din oppfatning.

24

v109

Spm41 Samlede off.utgifter i
forhold til produksjon

discrete

numeric-3.0

1416

101

Når du ser på de samlede offentlige
utgiftene, omtrent hvor høye mener du
utgiftene er i forhold til alt som blir
produsert her i landet? Jeg anslår at de
offentlige utgiftene utgjør:

25

v110

Spm42 Tak på off.utg.,
bestemt prosent av
produksjon

discrete

numeric-3.0

1383

134

Synes du at det bør settes et tak på de
offentlige utgiftene, slik at utgiftene ikke
utgjør mer enn en bestemt prosent av
landets produksjon?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Offentlig ansvar
#

Name

Label

1

v047

Spm18a Off. ansvar: Arbeid
for alle

discrete

numeric-2.0

1481

36

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... A. Sørge for arbeid for
alle som vil ha det

2

v048

Spm18b Off. ansvar: Prisene
kontr.

discrete

numeric-2.0

1494

23

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... B. Holde prisene under
kontroll

3

v049

Spm18c Off. ansvar:
Helsetjenester

discrete

numeric-2.0

1499

18

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å: ... C. Sørge for
helsetjenster til syke

4

v050

Spm18d Off. ansvar:
Gamle,levestandard

discrete

numeric-2.0

1502

15

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
ansvaret for å: ... D. Sikre gamle en
anstendig levestandard

5

v051

Spm18e Off. ansvar: Hjelpe
industri

discrete

numeric-2.0

1490

27

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... E. Skaffe industrien
den hjelp den trenger for å vokse

6

v052

Spm18f Off. ansvar:
Arb.ledige,levest.

discrete

numeric-2.0

1495

22

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... F. Sikre arbeidsledige
en anstendig levestandard

7

v053

Spm18g Off. ansvar:
Innt.forskj.

discrete

numeric-2.0

1496

21

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å: ...G. Minske
inntektsforskjellene mellom rike og
fattige

8

v054

Spm18h Off. ansvar:
Øk.støtte stud.

discrete

numeric-2.0

1500

17

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør ha
ansvaret for å: ... H. Gi økonomisk
støtte til studenter fra familier med lave
inntekter

9

v055

Spm18i Off. ansvar: Boliger

discrete

numeric-2.0

1500

17

Mener du at myndighetene i sin
alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å: ... I. Sørge for
tilfredsstillende boliger for dem som
ellers ikke har råd til det

Type

Format

Valid

Invalid

Group Interesse for politikk og styringsfølelse
#

Name

Label

Question

1

v056

Spm19 Hvor interessert i
politikk

discrete

numeric-2.0

1507

10

Hvor interessert vil du si at du er i
politikk?

2

v057

Spm20a Fornøyd med:
Domstolene

discrete

numeric-2.0

1496

21

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er
med det arbeid våre statsmyndigheter
utfører, altså Stortinget, forvaltningen
og domstolene. La oss først se på
domstolene. ... A. Hvor fornøyd vil
du si at du i alminnelighet er dem
domstolenes virksomhet? Er du meget
fornøyd, noe fornøyd eller lite fornøyd?

3

v058

Spm20b Fornøyd med:
Forvaltningen

discrete

numeric-2.0

1494

23

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er
med det arbeid våre statsmyndigheter
utfører, altså Stortinget, forvaltningen
og domstolene. ... B. Når det gjelder
forvaltningens (administrasjonens)
virksomhet, vil du si at du er meget, noe
eller lite fornøyd med dens virksomhet?

4

v059

Spm20c Fornøyd med:
Stortinget

discrete

numeric-2.0

1495

22

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er
med det arbeid våre statsmyndigheter
utfører, altså Stortinget, forvaltningen
og domstolene. ... C. Når det gjelder
Stortingets virksomhet, vil du si at du er
meget, noe eller lite fornøyd med dets
virksomhet?

5

v063

Spm24 Hvem som best
ivaretar folks int.

discrete

numeric-2.0

1496

21

Hvem tror du best ivaretar interessene
for folk som deg selv, når vi ser på dem
som er nevnt her?

6

v064

Spm25 Stortingsvalgenes
betydning for utf.av pol.

discrete

numeric-2.0

1502

15

Noen hevder at stortingsvalgene har
fått mindre og mindre betydning
for utformingen av politikken her i
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
landet i årene etter krigen. Hva er din
oppfatning, tror du at valgene hadde
større betydning før i tiden, hadde de
mindre betydning, eller har de hatt
omtrent samme betydning bestandig?

7

v065

Spm26 Storbankene/
forsikringsselsk.større
innfl.på pol.

discrete

numeric-2.0

1451

66

Det hevdes også at storbankene og
forsikringsselskapene har større
innflytelse over politikken i landet
enn Storting og regjering, mens andre
benekter at dette er tilfelle. Er dette
spørsmål du har prøvd å gjøre deg opp
en mening om?

8

v066

Spm 27 Storbankene
innflytelse i forhold til
Storting

discrete

numeric-2.0

568

949

Hva er din mening, har storbankene og
forsikringsselskapene større, mindre
eller omtrent samme innflytelse som
Storting og regjering?

Type

Format

Valid

Invalid

Group Skatt og omfordeling
#

Name

Label

Question

1

v021

Spm 8 Skatteandel høy
inntekt vs lav innt.

discrete

numeric-2.0

1475

42

v021 question details

2

v022

Spm9 Myndighetenes ansvar
inntektsforskj.

discrete

numeric-2.0

1475

42

Hva er din mening om følgende utsagn:
"Myndighetene må ta ansvaret for å
minske inntektsforskjellene mellom folk
med høye inntekter og folk med lave
inntekter".

3

v111

Spm43 Skattenivå

discrete

numeric-2.0

1484

33

Det finnes ulike meninger om
skattenivået i vårt land. Hva mener
du om det alminnelige skattenivået i
Norge?

4

v112

Spm44 Stemme ved
folkeavst.om skattenivå

discrete

numeric-2.0

1483

34

Dersom det i dag ble holdt en
folkeavstemning om det alminnelige
skattenivået i Norge, hvordan ville du da
ha stemt?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Tillit til det offentlige
#

Name

Label

1

v061

Spm22 Beh.off.kont.

discrete

numeric-2.0

1498

19

v061 question details

2

v062

Spm23 Oppførsel
funksjonærer

discrete

numeric-2.0

1490

27

Hvordan tror du funksjonærene på det
offentlige kontoret ville oppføre seg hvis
du forklarte ditt syn på denne saken,
ville de ta nøye hensyn til det du hadde
å si, ville de ta noe hensyn til det, eller
ville du helt overse det du hadde å si?

3

v079

Spm31a Utsagn off.mynd:
Sløses med penger og
arb.kraft i det off.

discrete

numeric-2.0

1491

26

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... A. Det
sløses med penger og arbeidskraft i det
offentlige

4

v080

Spm31b Utsagn off.mynd:
Arb.i off.kontorer prøver å
gjøre god jobb

discrete

numeric-2.0

1493

24

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er i
hvert av følgende utsagn? ... B. De aller
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
fleste som arbeider i offentlige kontorer
forsøker å gjøre en god jobb.

5

v081

Spm31c Utsagn off.mynd:
Beh. ikke tilsv.saker likt

discrete

numeric-2.0

1494

23

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... C. De
offentlige myndigheter behandler ikke
tilsvarende saker likt

6

v082

Spm31d Utsagn off.mynd:
Blander for mye i private
forh.

discrete

numeric-2.0

1483

34

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... D. De
offentlige myndighetene blander seg for
mye opp i personlige og private forhold

7

v083

Spm31e Utsagn off.mynd:
Slekt/venner bedre
behandling

discrete

numeric-2.0

1483

34

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... E. De
som har slekt og venner på et offentlig
kontor, får bedre behandlig enn andre

8

v084

Spm31f Utsagn off.mynd:
Burde hatt mer innflytelse

discrete

numeric-2.0

1485

32

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du er
i hvert av følgende utsagn? ... F. Det
er viktige felter av samfunnslivet der
offentlige myndigheter burde ha sterkere
innflytelse

9

v085

Spm31g Utsagn off.mynd:
Virkelig probl. er utnyttelse
av ressurser

discrete

numeric-2.0

1490

27

v085 question details

10

v086

Spm31h Utsagn off.mynd:
Off.sektor er nedslitt

discrete

numeric-2.0

1484

33

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller
påstander om offentlige myndigheter
som en iblant hører folk gi uttrykk for.
Vil du angi hvor enig eller uenig du
er i hvert av følgende utsagn? ... H.
Offentlig sektor er nedslitt, og det er
behov for et krafttak for å få den på fote
igjen

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Omstilling i offentlig sektor
#

Name

Label

1

v070

Spm29a Bedre off.sektor:
Off.tjenester til de fleste
viktigere enn kvalitet

discrete

numeric-2.0

1485

32

v070 question details

2

v071

Spm29b Bedre off.sektor:
Effektivitet viktigere enn lik
behandling

discrete

numeric-2.0

1473

44

v071 question details

3

v072

Spm29c Bedre off.sektor:
Frie off.tj. mindre viktig enn
betale selv

discrete

numeric-2.0

1479

38

v072 question details

4

v073

Spm30a Innfl. off. fornyelse:
Folkevalgte

discrete

numeric-2.0

1447

70

Ved omstilling og fornyelse i
offentlig virksomhet kan det legges
vekt på ønsker og behov fra ulike
interessegrupper. Vi har her satt opp
en liste over en del slike grupper. Hvor
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
viktig mener du hver av dem bør være
i arbeidet med å få en bedre offentlig
sektor? ... A. De folkevalgte

5

v074

Spm30b Innfl. off. fornyelse:
Ansatte

discrete

numeric-2.0

1441

76

Ved omstilling og fornyelse i
offentlig virksomhet kan det legges
vekt på ønsker og behov fra ulike
interessegrupper. Vi har her satt opp
en liste over en del slike grupper. Hvor
viktig mener du hver av dem bør være
i arbeidet med å få en bedre offentlig
sektor? ... B. De ansatte i det offentlige

6

v075

Spm30c Innfl. off. fornyelse:
Fagfor. i off.

discrete

numeric-2.0

1432

85

v075 question details

7

v076

Spm30d Innfl. off. fornyelse:
Brukere av off.tj.

discrete

numeric-2.0

1440

77

v076 question details

8

v077

Spm30e Innfl. off. fornyelse:
Interesseorg.i samf

discrete

numeric-2.0

1436

81

v077 question details

9

v078

Spm30e Innfl. off. fornyelse:
Fagfolk/eksperters

discrete

numeric-2.0

1441

76

Ved omstilling og fornyelse i
offentlig virksomhet kan det legges
vekt på ønsker og behov fra ulike
interessegrupper. Vi har her satt opp
en liste over en del slike grupper. Hvor
viktig mener du hver av dem bør være
i arbeidet med å få en bedre offentlig
sektor? ... F. Fagfolk og eksperter

10

v087

Spm32 Omst.off.sektor

discrete

numeric-2.0

1479

38

Det hevdes av enkelte at
omstillingsbehovet er stort i offentlig
sektor, men at mulighetene til å
gjennomføre nødvendige omstillinger er
små. Hvor enig eller uenig er du i en slik
oppfatning?

11

v088

Spm33a Hinder omstilling
off.sektor: De folkevalgte

discrete

numeric-2.0

444

1073

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling i
offentlig sektor? ... A. De folkevalgte

12

v089

Spm33b Hinder omstilling
off.sektor: Ansatte

discrete

numeric-2.0

666

851

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling i
offentlig sektor? ... B. De ansatte i det
offentlige

13

v090

Spm33c Hinder omstilling
off.sektor: Fagfor.i det off

discrete

numeric-2.0

611

906

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling i
offentlig sektor? ... C. Fagforeningene i
det offentlige

14

v091

Spm33d Hinder omstilling
off.sektor: Brukerne

discrete

numeric-2.0

102

1415

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling
i offentlig sektor? ... D. Brukerne av
offentlige tjenester

15

v092

Spm33e Hinder omstilling
off.sektor: int.org.i samf.

discrete

numeric-2.0

238

1279

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for
omstilling i offentlig sektor? ... E.
Interesseorganisasjoner i samfunnet

16

v093

Spm33f Hinder omstilling
off.sektor: Fagfolk/eksperter

discrete

numeric-2.0

299

1218

Er det noen av følgende grupperinger
du mener er til hinder for omstilling
i offentlig sektor? ... F. Fagfolk og
eksperter

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Group Makt
#

Name
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v013

Spm5a Makt til politiet:
Overvåking

discrete

numeric-2.0

1505

12

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd
i et varehus. Hva mener du at politiet
uten en domstolsavgjørelse bør få lov
til å gjøre: ... A. Holde personen under
overvåkning

2

v014

Spm5b Makt til politiet:
Avlytte telefon

discrete

numeric-2.0

1477

40

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i
et varehus. Hva mener du at politiet uten
en domstolsavgjørelse bør få lov til å
gjøre: ... B. Avlytte personens telefon

3

v015

Spm5c Makt til politiet:
Åpne post

discrete

numeric-2.0

1470

47

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i
et varehus. Hva mener du at politiet uten
en domstolsavgjørelse bør få lov til å
gjøre: ... C. Åpne personens post

4

v016

Spm5d Makt til politiet:
Fengslet

discrete

numeric-2.0

1479

38

Tenk deg at politiet får et anonymt tips
om at en person med et langt kriminelt
rulleblad planlegger å gjøre innbrudd
i et varehus. Hva mener du at politiet
uten en domstolsavgjørelse bør få lov til
å gjøre: ... D. Holde personen fengslet
natten over for å forhøre ham

5

v040

Spm13 Fagforeningene, for
stor/liten makt

discrete

numeric-2.0

1481

36

Mener du at fagforeningene har for stor
eller for liten makt her i landet?

6

v041

Spm14 Næringslivet/
industrien, for stor/liten makt

discrete

numeric-2.0

1500

17

Hva med næringslivet og industrien, har
de for stor eller for liten makt?

7

v042

Spm15 Sentrale myndigheter,
for stor/liten makt

discrete

numeric-2.0

1499

18

Og hva med de sentrale myndigheter,
har de for stor eller for liten makt?

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-2.0

1497

20

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Spm16 Fagforeninger bra for
landet

discrete

numeric-2.0

1504

13

Hvor bra vil du generelt si at
fagforeningene er for landet som helhet?

Group Selvangivelsen
#
1

Name
v060

Label
Spm21 Utfylling
selvangivelsen

Question
v060 question details

Group Fagforeninger
#
1

Name
v043
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Variables Description
Dataset contains 149 variable(s)
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File : NSD0039
# v001:

Tottyp: Sammensatt kommunetypologi

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Registeropplysning

Literal question

Sammensatt kommunetypologi 1990.

Concepts

Geographical data
Cases

Value

Label

1

Landbruk

2

Fiskeri

3

Landbruk/industri

4

Flersidig ind.

5

Ensidig industri

6

Usentr.tjen./ind.

7

Sentr.tjen./ind.

8

Usentral tjeneste

9

Sentral tjeneste

99

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v002:

Spm1 Holdning til lovlydighet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1480 /-] [Invalid=37 /-]

Literal question

Vil du si at folk i sin alminnelighet alltid bør være lovlydige, eller finnes det unntakstilfeller der folk bør følge sin
overbevisning selv om det betyr at loven brytes?

Concepts

Attitudes
Cases

Value

Label

1

Alltid lovlydige

2

Overb.av og til

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v003:

Spm2a Protestform: Offentlige møter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1500 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Det er mange måter folk og organisasjoner kan protestere mot en offentlig beslutning dersom de er sterkt imot den. Vis
hvilke slike situasjoner som du mener bør tillates og hvilke som ikke bør tillates.
... A. Organisere offentlige møter for å protestere mot myndighetene

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Protest movements, Demonstrations (protests)

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antak.tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

Cases
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Percentage

File : NSD0039
# v003:

Spm2a Protestform: Offentlige møter

Value

Label

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v004:

Spm2b Protestform: Utgi trykksaker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1489 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

Det er mange måter folk og organisasjoner kan protestere mot en offentlig beslutning dersom de er sterkt imot den. Vis
hvilke slike situasjoner som du mener bør tillates og hvilke som ikke bør tillates.
... B. Utgi trykksaker for å protestere mot myndighetene

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Protest movements, Demonstrations (protests)
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v005:

Spm2c Protestform: Protestmarsjer og demonstrasjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1483 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Det er mange måter folk og organisasjoner kan protestere mot en offentlig beslutning dersom de er sterkt imot den. Vis
hvilke slike situasjoner som du mener bør tillates og hvilke som ikke bør tillates.
... C. Organisere protestmasjer og demonstrasjoner

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Protest movements, Demonstrations (protests)
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antak.tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v006:

Spm2d Protestform: Okkupere off.kontor

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1482 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Det er mange måter folk og organisasjoner kan protestere mot en offentlig beslutning dersom de er sterkt imot den. Vis
hvilke slike situasjoner som du mener bør tillates og hvilke som ikke bør tillates.

- 32 -

File : NSD0039
# v006:

Spm2d Protestform: Okkupere off.kontor
... D. Okkupere offentlige kontorer og stanse virksomheten der i flere dager

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Protest movements, Demonstrations (protests)
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v007:

Spm2e Protestform: Skade off.bygg

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1488 /-] [Invalid=29 /-]

Literal question

Det er mange måter folk og organisasjoner kan protestere mot en offentlig beslutning dersom de er sterkt imot den. Vis
hvilke slike situasjoner som du mener bør tillates og hvilke som ikke bør tillates.
... E. Forvolde alvorlige skader på offentlige bygninger

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Protest movements, Demonstrations (protests)
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v008:

Spm2f Protestform: Landsomf.streik

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1482 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Det er mange måter folk og organisasjoner kan protestere mot en offentlig beslutning dersom de er sterkt imot den. Vis
hvilke slike situasjoner som du mener bør tillates og hvilke som ikke bør tillates.
... F. Organisere en landsomfattende streik rettet mot myndighetene

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Protest movements, Demonstrations (protests)

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antak.tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

- 33 -

Percentage

File : NSD0039
# v008:

Spm2f Protestform: Landsomf.streik

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v009:

Spm3a Ytterliggående meninger: Off.møter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1493 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Noen mennesker har meninger som flertallet oppfatter som ytterliggående. Tenk deg for det første folk som vil styrte
myndighetene gjennom en revolusjon. Synes du at slike folk bør få lov til å:
... A. Holde offentlige møter for å gi uttrykk for sitt syn

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antak.tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v010:

Spm3b Ytterliggående meninger: Utgi bøker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1483 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Noen mennesker har meninger som flertallet oppfatter som ytterliggående. Tenk deg for det første folk som vil styrte
myndighetene gjennom en revolusjon. Synes du at slike folk bør få lov til å:
... B. Utgi bøker for å gi uttrykk for sitt syn

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antak.tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v011:

Spm4a Off.møter uttrykk for synspunkt hvit rase overlegen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1491 /-] [Invalid=26 /-]

Literal question

For det andre, hvordan stiller det seg med folk som mener at hvite rasemessig står over alle andre raser. Synes du slike folk
bør få lov til å:
... A. Holde offentlige møter for å gi uttrykk for sitt syn

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes
- 34 -

File : NSD0039
# v011:

Spm4a Off.møter uttrykk for synspunkt hvit rase overlegen
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v012:

Spm4b Utgi bøker uttrykk for hvit rase overlegen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1485 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

For det andre, hvordan stiller det seg med folk som mener at hvite rasemessig står over alle andre raser. Synes du slike folk
bør få lov til å:
... B. Utgi bøker for å gi uttrykk for sitt syn

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v013:

Spm5a Makt til politiet: Overvåking

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1505 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Tenk deg at politiet får et anonymt tips om at en person med et langt kriminelt rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i et
varehus. Hva mener du at politiet uten en domstolsavgjørelse bør få lov til å gjøre:
... A. Holde personen under overvåkning

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Police personnel, Police activities, Attitudes
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v014:

Spm5b Makt til politiet: Avlytte telefon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]
- 35 -

Percentage

File : NSD0039
# v014:

Spm5b Makt til politiet: Avlytte telefon

Statistics [NW/ W]

[Valid=1477 /-] [Invalid=40 /-]

Literal question

Tenk deg at politiet får et anonymt tips om at en person med et langt kriminelt rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i et
varehus. Hva mener du at politiet uten en domstolsavgjørelse bør få lov til å gjøre:
... B. Avlytte personens telefon

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Police personnel, Police activities, Attitudes
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v015:

Spm5c Makt til politiet: Åpne post

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1470 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

Tenk deg at politiet får et anonymt tips om at en person med et langt kriminelt rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i et
varehus. Hva mener du at politiet uten en domstolsavgjørelse bør få lov til å gjøre:
... C. Åpne personens post

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Police personnel, Police activities, Attitudes
Cases

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v016:

Spm5d Makt til politiet: Fengslet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1479 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

Tenk deg at politiet får et anonymt tips om at en person med et langt kriminelt rulleblad planlegger å gjøre innbrudd i et
varehus. Hva mener du at politiet uten en domstolsavgjørelse bør få lov til å gjøre:
... D. Holde personen fengslet natten over for å forhøre ham

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Police personnel, Police activities, Attitudes

Value

Label

1

Absolutt tillates

2

Antakelig tillates

Cases

- 36 -

Percentage

File : NSD0039
# v016:

Spm5d Makt til politiet: Fengslet
Cases

Value

Label

3

Ant.ikke tillates

4

Abs.ikke tillates

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v017:

Spm6 Verste feil av rettssystem

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1475 /-] [Invalid=42 /-]

Literal question

Alle rettssystemer gjør feil, men hva mener du er verst:

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Dømme uskyldig

2

La skyldig gå fri

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v018:

Spm7a Personlig mening om: Org.protester

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1496 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Hva er din personlige mening om:
... A. Folk som organiserer protester mot en offentlig beslutning som de er sterkt imot.

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Social protest

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v019:

Spm7b Personlig mening om: Revolusjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1492 /-] [Invalid=25 /-]

Literal question

Hva er din personlige mening om:
... B. Folk som ønsker å styrte myndighetene ved revolusjon.

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Political movements
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Percentage

File : NSD0039
# v019:

Spm7b Personlig mening om: Revolusjon

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v020:

Spm7c Personlig mening om: Hvite overlegne

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1498 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Hva er din personlige mening om:
... C. Folk som tror at hvite rasemessig står over alle andre raser.

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v021:

Spm 8 Skatteandel høy inntekt vs lav innt.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1475 /-] [Invalid=42 /-]

Literal question

Noen mener at folk med høye inntekter bør betale en større andel (prosentandel) av sine inntekter i skatt enn de som har lave
inntekter. Andre mener at folk med høye inntekter og folk med lave inntekter bør betale den samme andel (prosentandel) av
sine inntekter i skatt. Mener du at de med høye inntekter bør:

Concepts

Attitudes, Government, Taxation

Value

Label

1

Mye større andel

2

Større andel

3

Det samme

4

Mindre andel

5

Mye mindre andel

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

File : NSD0039
# v022:

Spm9 Myndighetenes ansvar inntektsforskj.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1475 /-] [Invalid=42 /-]

Literal question

Hva er din mening om følgende utsagn: "Myndighetene må ta ansvaret for å minske inntektsforskjellene mellom folk med
høye inntekter og folk med lave inntekter".

Concepts

Attitudes, Government, Income

Value

Label

1

Sterkt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Sterkt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v023:

Spm10a Tiltak i økonomien: Lønnskontroll

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1422 /-] [Invalid=95 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... A. Lønnskontroll gjennom lovgivning.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Income

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v024:

Spm10b Tiltak i økonomien: Priskontroll

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1433 /-] [Invalid=84 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... B. Priskontroll gjennom lovgivning.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

Cases

- 39 -

Percentage

File : NSD0039
# v024:

Spm10b Tiltak i økonomien: Priskontroll

Value

Label

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v025:

Spm10c Tiltak i økonomien: Off.utigfter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1430 /-] [Invalid=87 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... C. Redusere de offentlige utgifter.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v026:

Spm10d Tiltak i økonomien: Off.tilskudd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1440 /-] [Invalid=77 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... D. Offentlige tilskudd til prosjekter for å skape nye arbeidsplasser.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v027:

Spm10e Tiltak i økonomien: Off.regulering

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1418 /-] [Invalid=99 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... E. Mindre offentlig regulering av næringslivet.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.
- 40 -

File : NSD0039
# v027:

Spm10e Tiltak i økonomien: Off.regulering

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v028:

Spm10f Tiltak i økonomien: Støtte ind., prod

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1455 /-] [Invalid=62 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... F. Gi støtte til industri for å utvikle nye produkter og ny teknologi.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v029:

Spm10g Tiltak i økonomien: Støtte ind.,arb.pl

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1456 /-] [Invalid=61 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... G. Gi støtte til industri i tilbakegang for å sikre arbeidsplassene.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v030:

Spm10h Tiltak i økonomien: Ukentlig arb.tid

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]
- 41 -

Percentage

File : NSD0039
# v030:

Spm10h Tiltak i økonomien: Ukentlig arb.tid

Statistics [NW/ W]

[Valid=1454 /-] [Invalid=63 /-]

Literal question

Nedenfor er en liste over noen tiltak som myndighetene kan benytte i økonomien.
... H. Redusere den ukentlige arbeidstiden for å skape flere arbeidsplasser.

Post-question

Merk av om du er for eller imot disse tiltakene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Economics

Value

Label

1

Sterkt for

2

For

3

Verken eller

4

Imot

5

Sterkt imot

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v031:

Spm11a Off. satsing: Miljø

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1462 /-] [Invalid=55 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... A. Miljø
Attitudes, Government, Environment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v032:

Spm11b Off. satsing: Helse

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1469 /-] [Invalid=48 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... B. Helse
Attitudes, Government, Health

Concepts
Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

Cases

- 42 -

Percentage
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# v032:

Spm11b Off. satsing: Helse
Cases

Value

Label

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v033:

Spm11c Off. satsing: Politi/rettsvesen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1470 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... C. Politi og rettsvesen
Attitudes, Government, Police personnel

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v034:

Spm11d Off. satsing: Utdanning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1458 /-] [Invalid=59 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... D. Utdanning
Attitudes, Government, Education

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v035:

Spm11e Off. satsing: Forsvaret

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1470 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
- 43 -
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# v035:

Spm11e Off. satsing: Forsvaret
... E. Forsvaret
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v036:

Spm11f Off. satsing: Alderstrygd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1467 /-] [Invalid=50 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... F. Alderstrygd
Attitudes, Government, Social security benefits

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v037:

Spm11g Off. satsing: Arb.led.trygd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1465 /-] [Invalid=52 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... G. Arbeidsledighetstrygd
Attitudes, Government, Social security benefits

Concepts
Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

- 44 -

Percentage

File : NSD0039
# v037:

Spm11g Off. satsing: Arb.led.trygd

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v038:

Spm11h Off. satsing: Kunst/kultur

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1470 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

I listen nedenfor finner du ulike områder der det offentlige har utgifter. Angi om du ønsker at det offentlige skal bruke mer
eller mindre på hvert enkelt område. Husk at hvis du svarer "mye mer", kan det bety skatteøkning for å bekoste det.
... H. Kunst og kultur
Attitudes, Government, Culture

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke mer

3

Som nå

4

Bruke mindre

5

Bruke mye mindre

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v039:

Spm12 Inflasjon/arb.led.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1464 /-] [Invalid=53 /-]

Literal question

Hvis myndighetene måtte velge mellom å holde inflasjonen nede eller holde arbeidsledigheten nede, hva mener du de burde
legge størst vekt på?

Concepts

Attitudes, Government, Unemployment
Cases

Value

Label

1

Inflasjon nede

2

Arb.ledighet nede

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v040:

Spm13 Fagforeningene, for stor/liten makt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1481 /-] [Invalid=36 /-]

Literal question

Mener du at fagforeningene har for stor eller for liten makt her i landet?

Concepts

Attitudes, Government, Trade unions

Value

Label

1

Altfor stor

2

For stor

3

Passelig

4

For liten

5

Altfor liten

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

- 45 -

Percentage

File : NSD0039
# v040:

Spm13 Fagforeningene, for stor/liten makt

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v041:

Spm14 Næringslivet/industrien, for stor/liten makt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1500 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Hva med næringslivet og industrien, har de for stor eller for liten makt?

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Altfor stor

2

For stor

3

Passelig

4

For liten

5

Altfor liten

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v042:

Spm15 Sentrale myndigheter, for stor/liten makt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1499 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

Og hva med de sentrale myndigheter, har de for stor eller for liten makt?

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Altfor stor

2

For stor

3

Passelig

4

For liten

5

Altfor liten

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v043:

Spm16 Fagforeninger bra for landet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1504 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Hvor bra vil du generelt si at fagforeningene er for landet som helhet?

Concepts

Attitudes, Government, Trade unions

Value

Label

1

Utmerket

2

Meget bra

3

Ganske bra

4

Ikke særlig bra

5

Slett ikke bra

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

- 46 -

Percentage

File : NSD0039
# v043:

Spm16 Fagforeninger bra for landet

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v044:

Spm17a Off. rolle: El.forsyningen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1495 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Hva mener du bør være myndighetenes rolle innenfor hver av disse næringsgrenene?
... A. Elektrisitetsforsyningen
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eie den

2

Ikke eie,kontr.

3

Ikke eie,ikke kontr.

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v045:

Spm17b Off.rolle: Aluminiumsind.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1484 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

Hva mener du bør være myndighetenes rolle innenfor hver av disse næringsgrenene?
...B. Aluminiumsindustrien
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eie den

2

Ikke eie,kontr.

3

Ikke eie,ikke kontr.

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v046:

Spm17c Off.rolle: Bank/forsikring

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1487 /-] [Invalid=30 /-]

Literal question

Hva mener du bør være myndighetenes rolle innenfor hver av disse næringsgrenene?
... C. Bank og forsikring
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Eie den

2

Ikke eie,kontr.

3

Ikke eie,ikke kontr.

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

File : NSD0039
# v047:

Spm18a Off. ansvar: Arbeid for alle

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1481 /-] [Invalid=36 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... A. Sørge for arbeid for alle som vil ha det

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v048:

Spm18b Off. ansvar: Prisene kontr.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1494 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... B. Holde prisene under kontroll

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v049:

Spm18c Off. ansvar: Helsetjenester

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1499 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... C. Sørge for helsetjenster til syke

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

Cases

- 48 -

Percentage

File : NSD0039
# v049:

Spm18c Off. ansvar: Helsetjenester
Cases

Value

Label

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v050:

Spm18d Off. ansvar: Gamle,levestandard

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1502 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... D. Sikre gamle en anstendig levestandard

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 49 -

Percentage

# v051:

Spm18e Off. ansvar: Hjelpe industri

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1490 /-] [Invalid=27 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... E. Skaffe industrien den hjelp den trenger for å vokse

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v052:

Spm18f Off. ansvar: Arb.ledige,levest.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1495 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... F. Sikre arbeidsledige en anstendig levestandard

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v053:

Spm18g Off. ansvar: Innt.forskj.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1496 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
...G. Minske inntektsforskjellene mellom rike og fattige

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

Cases

- 50 -

Percentage

# v053:

Spm18g Off. ansvar: Innt.forskj.

Value

Label

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v054:

Spm18h Off. ansvar: Øk.støtte stud.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1500 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør
ha ansvaret for å:
... H. Gi økonomisk støtte til studenter fra familier med lave inntekter

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v055:

Spm18i Off. ansvar: Boliger

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1500 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:
... I. Sørge for tilfredsstillende boliger for dem som ellers ikke har råd til det

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Absolutt

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Absolutt ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v056:

Spm19 Hvor interessert i politikk

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1507 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Hvor interessert vil du si at du er i politikk?

Concepts

Political interest

Value

Label

1

Svært int.

2

Ganske int.

Cases
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Percentage

# v056:

Spm19 Hvor interessert i politikk
Cases

Value

Label

3

Litt int.

4

Ikke særlig int.

5

Ikke int.

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v057:

Spm20a Fornøyd med: Domstolene

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1496 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er med det arbeid våre statsmyndigheter utfører, altså Stortinget, forvaltningen og
domstolene. La oss først se på domstolene.
... A. Hvor fornøyd vil du si at du i alminnelighet er dem domstolenes virksomhet? Er du meget fornøyd, noe fornøyd eller
lite fornøyd?

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Satisfaction
Cases

Value

Label

1

Meget fornøyd

2

Noe fornøyd

3

Lite fornøy

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v058:

Spm20b Fornøyd med: Forvaltningen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1494 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er med det arbeid våre statsmyndigheter utfører, altså Stortinget, forvaltningen og
domstolene.
... B. Når det gjelder forvaltningens (administrasjonens) virksomhet, vil du si at du er meget, noe eller lite fornøyd med dens
virksomhet?

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.

Concepts

Attitudes, Government, Satisfaction
Cases

Value

Label

1

Meget fornøyd

2

Noe fornøyd

3

Lite fornøy

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v059:

Spm20c Fornøyd med: Stortinget

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1495 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite hvor fornøyd du er med det arbeid våre statsmyndigheter utfører, altså Stortinget, forvaltningen og
domstolene.
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# v059:

Spm20c Fornøyd med: Stortinget
... C. Når det gjelder Stortingets virksomhet, vil du si at du er meget, noe eller lite fornøyd med dets virksomhet?
Merk: Spørsmålet gjelder Stortinget i sin alminnelighet, altså ikke siste Storting.

Post-question

Merk av svarene ved å sette kryss i en rute for hvert av spørsmålene.
Attitudes, Government, Satisfaction

Concepts

Cases

Value

Label

1

Meget fornøyd

2

Noe fornøyd

3

Lite fornøy

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v060:

Spm21 Utfylling selvangivelsen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1497 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

De fleste av oss kommer oftest i kontakt med offentlige myndigheter på den måten at vi må fylle ut skjemaer for et eller
annet formål. La oss tenke på utfyllingen av selvangivelsen. Synes du i alminnelighet at det er meget vanskelig å fylle ut
selvangivelsen, synes du det er noe vanskelig, eller synes du det er lett?

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Meget vanskelig

2

Noe vanskelig

3

Lett

4

Andre gjør det

5

Leverer ikke

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v061:

Spm22 Beh.off.kont.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1498 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Det klages av og til over at ikke alle får den samme behandlingen på offentlige kontorer. La oss tenke oss at du skulle gå til
et offentlig kontor med en sak, f.eks. et skattespørsmål eller en søknad om et eller annet. Føler du at du ville bli behandlet
omtrent like godt som alle andre, ville du bli behandlet dårligere enn andre, eller ville du bli behandlet bedre?

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Dårligere

2

Omtrent likt

3

Bedre

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v062:

Spm23 Oppførsel funksjonærer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1490 /-] [Invalid=27 /-]
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Percentage

# v062:

Spm23 Oppførsel funksjonærer

Literal question

Hvordan tror du funksjonærene på det offentlige kontoret ville oppføre seg hvis du forklarte ditt syn på denne saken, ville de
ta nøye hensyn til det du hadde å si, ville de ta noe hensyn til det, eller ville du helt overse det du hadde å si?

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Ta nøye hensyn

2

Ta noe hensyn

3

Helt overse

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v063:

Spm24 Hvem som best ivaretar folks int.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1496 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Hvem tror du best ivaretar interessene for folk som deg selv, når vi ser på dem som er nevnt her?

Post-question

Sett kryss i bare en rute.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Fagfor./yrkesorg.

2

Pol.partier

3

Repr.Stort./komm.

4

Ingen av dem

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v064:

Spm25 Stortingsvalgenes betydning for utf.av pol.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1502 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

Noen hevder at stortingsvalgene har fått mindre og mindre betydning for utformingen av politikken her i landet i årene etter
krigen. Hva er din oppfatning, tror du at valgene hadde større betydning før i tiden, hadde de mindre betydning, eller har de
hatt omtrent samme betydning bestandig?

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Større betydn.før

2

Omtrent samme

3

Mindre betydn.før

8

Ingen mening

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v065:

Spm26 Storbankene/forsikringsselsk.større innfl.på pol.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1451 /-] [Invalid=66 /-]

Literal question

Det hevdes også at storbankene og forsikringsselskapene har større innflytelse over politikken i landet enn Storting og
regjering, mens andre benekter at dette er tilfelle. Er dette spørsmål du har prøvd å gjøre deg opp en mening om?

Post-question

2 - Gå til spørsmål 28
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# v065:

Spm26 Storbankene/forsikringsselsk.større innfl.på pol.
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v066:

Spm 27 Storbankene innflytelse i forhold til Storting

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=568 /-] [Invalid=949 /-]

Literal question

Hva er din mening, har storbankene og forsikringsselskapene større, mindre eller omtrent samme innflytelse som Storting og
regjering?

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Større innfl.

2

Omternt samme

3

Mindre innfl.

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v067:

Spm28a Mening: Større vekt på å minske innt.forskj.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1473 /-] [Invalid=44 /-]

Literal question

Vi er interessert i din mening om noen viktige politiske saker. Kan du si om du er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt syn?
... A. Det skulle bli lagt større vekt på å minske inntektsforskjeller
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v068:

Spm28b Mening: Offentlige eie mer av private bedrifter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1472 /-] [Invalid=45 /-]

Literal question

Vi er interessert i din mening om noen viktige politiske saker. Kan du si om du er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt syn?
... B. Det offentlige skulle eie mer av private bedrifter
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

Cases
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Percentage

# v068:

Spm28b Mening: Offentlige eie mer av private bedrifter

Value

Label

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v069:

Spm28c Mening: Regj.viktigere rolle i å styre øk.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1475 /-] [Invalid=42 /-]

Literal question

Vi er interessert i din mening om noen viktige politiske saker. Kan du si om du er enig eller uenig i hvert av de følgende
forslag? Hvor sterkt føler du for ditt syn?
... C. Regjeringen skulle spille en viktigere rolle i å styre økonomien
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v070:

Spm29a Bedre off.sektor: Off.tjenester til de fleste viktigere enn kvalitet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1485 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

Det er i dag mye snakk om modernisering og fornyelse i stat og kommune. For å få en bedre offentlig sektor må det foretas
en rekke avveininger mellom ulike hensyn og krav. Nedenfor er gjengitt en del påstander som vi ber deg ta stilling til.
... A. Det er viktig at offentlige tjenester kommer flest mulig til gode, selv om kvaliteten blir dårligere.

Post-question

Merk av hvor enig eller uenig du er i hver av påstandene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v071:

Spm29b Bedre off.sektor: Effektivitet viktigere enn lik behandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1473 /-] [Invalid=44 /-]

Literal question

Det er i dag mye snakk om modernisering og fornyelse i stat og kommune. For å få en bedre offentlig sektor må det foretas
en rekke avveininger mellom ulike hensyn og krav. Nedenfor er gjengitt en del påstander som vi ber deg ta stilling til.
... B. Hensynet til effektivitet i den offentlige sektor må bety mer enn hensynet til lik behandling.
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# v071:

Spm29b Bedre off.sektor: Effektivitet viktigere enn lik behandling

Post-question

Merk av hvor enig eller uenig du er i hver av påstandene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v072:

Spm29c Bedre off.sektor: Frie off.tj. mindre viktig enn betale selv

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1479 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

Det er i dag mye snakk om modernisering og fornyelse i stat og kommune. For å få en bedre offentlig sektor må det foretas
en rekke avveininger mellom ulike hensyn og krav. Nedenfor er gjengitt en del påstander som vi ber deg ta stilling til.
... C. Det bør legges mindre vekt på at folk har rett til frie offentlige tjenester og mer vekt på at de som bruker tjenestene
betaler selv

Post-question

Merk av hvor enig eller uenig du er i hver av påstandene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v073:

Spm30a Innfl. off. fornyelse: Folkevalgte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1447 /-] [Invalid=70 /-]

Literal question

Ved omstilling og fornyelse i offentlig virksomhet kan det legges vekt på ønsker og behov fra ulike interessegrupper. Vi
har her satt opp en liste over en del slike grupper. Hvor viktig mener du hver av dem bør være i arbeidet med å få en bedre
offentlig sektor?
... A. De folkevalgte
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Både og

4

Nokså lite viktig

5

Svært lite viktig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 57 -

Percentage

# v074:

Spm30b Innfl. off. fornyelse: Ansatte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1441 /-] [Invalid=76 /-]

Literal question

Ved omstilling og fornyelse i offentlig virksomhet kan det legges vekt på ønsker og behov fra ulike interessegrupper. Vi
har her satt opp en liste over en del slike grupper. Hvor viktig mener du hver av dem bør være i arbeidet med å få en bedre
offentlig sektor?
... B. De ansatte i det offentlige
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Både og

4

Nokså lite viktig

5

Svært lite viktig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v075:

Spm30c Innfl. off. fornyelse: Fagfor. i off.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1432 /-] [Invalid=85 /-]

Literal question

Ved omstilling og fornyelse i offentlig virksomhet kan det legges vekt på ønsker og behov fra ulike interessegrupper. Vi
har her satt opp en liste over en del slike grupper. Hvor viktig mener du hver av dem bør være i arbeidet med å få en bedre
offentlig sektor?
... C. Fagforeningene i det offentlige
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Både og

4

Nokså lite viktig

5

Svært lite viktig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v076:

Spm30d Innfl. off. fornyelse: Brukere av off.tj.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1440 /-] [Invalid=77 /-]

Literal question

Ved omstilling og fornyelse i offentlig virksomhet kan det legges vekt på ønsker og behov fra ulike interessegrupper. Vi
har her satt opp en liste over en del slike grupper. Hvor viktig mener du hver av dem bør være i arbeidet med å få en bedre
offentlig sektor?
... D. Brukerne av offentlige tjenester
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

Cases
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Percentage

# v076:

Spm30d Innfl. off. fornyelse: Brukere av off.tj.
Cases

Value

Label

3

Både og

4

Nokså lite viktig

5

Svært lite viktig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v077:

Spm30e Innfl. off. fornyelse: Interesseorg.i samf

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1436 /-] [Invalid=81 /-]

Literal question

Ved omstilling og fornyelse i offentlig virksomhet kan det legges vekt på ønsker og behov fra ulike interessegrupper. Vi
har her satt opp en liste over en del slike grupper. Hvor viktig mener du hver av dem bør være i arbeidet med å få en bedre
offentlig sektor?
... E. Interesseorganisasjoner i samfunnet
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Både og

4

Nokså lite viktig

5

Svært lite viktig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v078:

Spm30e Innfl. off. fornyelse: Fagfolk/eksperters

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1441 /-] [Invalid=76 /-]

Literal question

Ved omstilling og fornyelse i offentlig virksomhet kan det legges vekt på ønsker og behov fra ulike interessegrupper. Vi
har her satt opp en liste over en del slike grupper. Hvor viktig mener du hver av dem bør være i arbeidet med å få en bedre
offentlig sektor?
... F. Fagfolk og eksperter
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Både og

4

Nokså lite viktig

5

Svært lite viktig

8

Vet ikke

9

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v079:

Spm31a Utsagn off.mynd: Sløses med penger og arb.kraft i det off.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1491 /-] [Invalid=26 /-]
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Percentage

# v079:

Spm31a Utsagn off.mynd: Sløses med penger og arb.kraft i det off.
Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?

Literal question

... A. Det sløses med penger og arbeidskraft i det offentlige
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v080:

Spm31b Utsagn off.mynd: Arb.i off.kontorer prøver å gjøre god jobb

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1493 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... B. De aller fleste som arbeider i offentlige kontorer forsøker å gjøre en god jobb.
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Noksåå enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v081:

Spm31c Utsagn off.mynd: Beh. ikke tilsv.saker likt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1494 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... C. De offentlige myndigheter behandler ikke tilsvarende saker likt
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

Cases
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Percentage

# v081:

Spm31c Utsagn off.mynd: Beh. ikke tilsv.saker likt

Value

Label

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v082:

Spm31d Utsagn off.mynd: Blander for mye i private forh.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1483 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... D. De offentlige myndighetene blander seg for mye opp i personlige og private forhold
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v083:

Spm31e Utsagn off.mynd: Slekt/venner bedre behandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1483 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... E. De som har slekt og venner på et offentlig kontor, får bedre behandlig enn andre
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v084:

Spm31f Utsagn off.mynd: Burde hatt mer innflytelse

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1485 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... F. Det er viktige felter av samfunnslivet der offentlige myndigheter burde ha sterkere innflytelse

Concepts

Attitudes, Government

- 61 -

# v084:

Spm31f Utsagn off.mynd: Burde hatt mer innflytelse
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v085:

Spm31g Utsagn off.mynd: Virkelig probl. er utnyttelse av ressurser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1490 /-] [Invalid=27 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... G. Det er ikke mangel på ressurser, men manglende utnyttelse av ressurser som er det virkelige problemet i offentlig sektor
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v086:

Spm31h Utsagn off.mynd: Off.sektor er nedslitt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1484 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

Nedenfor er listet opp endel utsagn eller påstander om offentlige myndigheter som en iblant hører folk gi uttrykk for. Vil du
angi hvor enig eller uenig du er i hvert av følgende utsagn?
... H. Offentlig sektor er nedslitt, og det er behov for et krafttak for å få den på fote igjen
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v087:

Spm32 Omst.off.sektor

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]
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Percentage

# v087:

Spm32 Omst.off.sektor

Statistics [NW/ W]

[Valid=1479 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

Det hevdes av enkelte at omstillingsbehovet er stort i offentlig sektor, men at mulighetene til å gjennomføre nødvendige
omstillinger er små. Hvor enig eller uenig er du i en slik oppfatning?

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v088:

Spm33a Hinder omstilling off.sektor: De folkevalgte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=444 /-] [Invalid=1073 /-]

Literal question

Er det noen av følgende grupperinger du mener er til hinder for omstilling i offentlig sektor?
... A. De folkevalgte

Post-question

Sett gjerne flere kryss.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v089:

Spm33b Hinder omstilling off.sektor: Ansatte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=666 /-] [Invalid=851 /-]

Literal question

Er det noen av følgende grupperinger du mener er til hinder for omstilling i offentlig sektor?
... B. De ansatte i det offentlige

Post-question

Sett gjerne flere kryss.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v090:

Spm33c Hinder omstilling off.sektor: Fagfor.i det off

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=611 /-] [Invalid=906 /-]

Literal question

Er det noen av følgende grupperinger du mener er til hinder for omstilling i offentlig sektor?
... C. Fagforeningene i det offentlige

Post-question

Sett gjerne flere kryss.
- 63 -

# v090:

Spm33c Hinder omstilling off.sektor: Fagfor.i det off
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v091:

Spm33d Hinder omstilling off.sektor: Brukerne

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=102 /-] [Invalid=1415 /-]

Literal question

Er det noen av følgende grupperinger du mener er til hinder for omstilling i offentlig sektor?
... D. Brukerne av offentlige tjenester

Post-question

Sett gjerne flere kryss.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v092:

Spm33e Hinder omstilling off.sektor: int.org.i samf.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=238 /-] [Invalid=1279 /-]

Literal question

Er det noen av følgende grupperinger du mener er til hinder for omstilling i offentlig sektor?
... E. Interesseorganisasjoner i samfunnet

Post-question

Sett gjerne flere kryss.

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v093:

Spm33f Hinder omstilling off.sektor: Fagfolk/eksperter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=299 /-] [Invalid=1218 /-]

Literal question

Er det noen av følgende grupperinger du mener er til hinder for omstilling i offentlig sektor?
... F. Fagfolk og eksperter

Post-question

Sett gjerne flere kryss.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Cases
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Percentage

# v093:

Spm33f Hinder omstilling off.sektor: Fagfolk/eksperter

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v094:

Spm34a Kostn.pr.år: En heltids barnehageplass

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1360 /-] [Invalid=157 /-]

Literal question

Offentlige myndigheter har påtatt seg et ansvar for en god del oppgaver. Nedenfor finner du en liste over noen slike
oppgaver. Vi vil gjerne at du skal oppgi omtrent hvor mye du tror det koster det offentlige å ha disse tjenestene i din
kommune. Hvor mye koster det pr.år med:
... A. En heltids barnehageplass
Attitudes, Government, Costs

Concepts

Cases

Value

Label

1

Mindre enn 20000

2

20 000-40 000 kr

3

40 000-60 000 kr

4

60 000-80 000 kr

5

80 000-100 000 kr

6

Mer enn 100 000

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v095:

Spm34b Kostn.pr.år: En elev i grunnskolen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1344 /-] [Invalid=173 /-]

Literal question

Offentlige myndigheter har påtatt seg et ansvar for en god del oppgaver. Nedenfor finner du en liste over noen slike
oppgaver. Vi vil gjerne at du skal oppgi omtrent hvor mye du tror det koster det offentlige å ha disse tjenestene i din
kommune. Hvor mye koster det pr.år med:
... B. En elev i grunnskolen
Attitudes, Government, Costs

Concepts

Cases

Value

Label

1

Mindre enn 20000

2

20 000-40 000 kr

3

40 000-60 000 kr

4

60 000-80 000 kr

5

80 000-100 000 kr

6

Mer enn 100 000

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v096:

Spm34c Kostn.pr.år: En elev i videreg.skole

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1341 /-] [Invalid=176 /-]

Literal question

Offentlige myndigheter har påtatt seg et ansvar for en god del oppgaver. Nedenfor finner du en liste over noen slike
oppgaver. Vi vil gjerne at du skal oppgi omtrent hvor mye du tror det koster det offentlige å ha disse tjenestene i din
kommune. Hvor mye koster det pr.år med:
... C. En elev i videregående skole (allmennfaglig linje eller gymnas)

Concepts

Attitudes, Government, Costs
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# v096:

Spm34c Kostn.pr.år: En elev i videreg.skole
Cases

Value

Label

1

Mindre enn 20000

2

20 000-40 000 kr

3

40 000-60 000 kr

4

60 000-80 000 kr

5

80 000-100 000 kr

6

Mer enn 100 000

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v097:

Spm34d Kostn.pr.år: En person på aldershjem

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1345 /-] [Invalid=172 /-]

Literal question

Offentlige myndigheter har påtatt seg et ansvar for en god del oppgaver. Nedenfor finner du en liste over noen slike
oppgaver. Vi vil gjerne at du skal oppgi omtrent hvor mye du tror det koster det offentlige å ha disse tjenestene i din
kommune. Hvor mye koster det pr.år med:
... D. En person på aldershjem
Attitudes, Government, Costs

Concepts

Cases

Value

Label

1

Mindre enn 20000

2

20 000-40 000 kr

3

40 000-60 000 kr

4

60 000-80 000 kr

5

80 000-100 000 kr

6

Mer enn 100 000

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v098:

Spm35a Endring i tilbud: Barnehager

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1477 /-] [Invalid=40 /-]

Literal question

Vi vil også be deg om å angi om du ønsker at myndighetene skal redusere disse tjenestene, om tjenestene bør opprettholdes
omtrent som nå, eller om tilbudene bør bygges videre ut.
... A. Barnehager

Post-question

Sett ett kryss for hver av de offentlige tjenestene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Reduseres

2

Som nå

3

Bygges ut

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v099:

Spm35b Endring i tilbud: Grunnskole

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1470 /-] [Invalid=47 /-]
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Percentage

# v099:

Spm35b Endring i tilbud: Grunnskole
Vi vil også be deg om å angi om du ønsker at myndighetene skal redusere disse tjenestene, om tjenestene bør opprettholdes
omtrent som nå, eller om tilbudene bør bygges videre ut.

Literal question

... B. Grunnskole
Post-question

Sett ett kryss for hver av de offentlige tjenestene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Reduseres

2

Som nå

3

Bygges ut

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v100:

Spm35c Endring i tilbud: Videregående skole

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1466 /-] [Invalid=51 /-]

Literal question

Vi vil også be deg om å angi om du ønsker at myndighetene skal redusere disse tjenestene, om tjenestene bør opprettholdes
omtrent som nå, eller om tilbudene bør bygges videre ut.
... C. Videregående skole

Post-question

Sett ett kryss for hver av de offentlige tjenestene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Reduseres

2

Som nå

3

Bygges ut

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v101:

Spm35d Endring i tilbud: Aldershjem

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1478 /-] [Invalid=39 /-]

Literal question

Vi vil også be deg om å angi om du ønsker at myndighetene skal redusere disse tjenestene, om tjenestene bør opprettholdes
omtrent som nå, eller om tilbudene bør bygges videre ut.
... D. Aldershjem

Post-question

Sett ett kryss for hver av de offentlige tjenestene.

Concepts

Attitudes, Government

Value

Label

1

Reduseres

2

Som nå

3

Bygges ut

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v102:

Spm36a Andel av off.innt.: Innt.skatt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1414 /-] [Invalid=103 /-]

Literal question

Det offentlige får sine inntekter fra flere kilder. Tre viktige kilder er den alminnelige inntektsskatten (ordinær skatt på inntekt
og formue samt medlemspremie til folketrygden), indirekte skatter (merverdiavgift og ulike særavgifter) og det offentliges
inntekter fra oljevirksomheten. Hvor stor andel tror du disse inntektene utgjør av de samlede offentlige
inntekter:
... A. Den alminnelige inntektsskatten
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Under 10 prosent

2

10-20 prosent

3

20-30 prosent

4

30-40 prosent

5

40-50 prosent

6

Over 50 prosent

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v103:

Spm36b Andel av off.innt: Indirekte skatt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1410 /-] [Invalid=107 /-]

Literal question

Det offentlige får sine inntekter fra flere kilder. Tre viktige kilder er den alminnelige inntektsskatten (ordinær skatt på inntekt
og formue samt medlemspremie til folketrygden), indirekte skatter (merverdiavgift og ulike særavgifter) og det offentliges
inntekter fra oljevirksomheten. Hvor stor andel tror du disse inntektene utgjør av de samlede offentlige
inntekter:
... B. De indirekte skattene
Attitudes, Government

Concepts
Value

Label

1

Under 10 prosent

2

10-20 prosent

Cases
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Percentage

# v103:

Spm36b Andel av off.innt: Indirekte skatt
Cases

Value

Label

3

20-30 prosent

4

30-40 prosent

5

40-50 prosent

6

Over 50 prosent

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v104:

Spm36c Andel av off.innt: Oljevirksomhet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1409 /-] [Invalid=108 /-]

Literal question

Det offentlige får sine inntekter fra flere kilder. Tre viktige kilder er den alminnelige inntektsskatten (ordinær skatt på inntekt
og formue samt medlemspremie til folketrygden), indirekte skatter (merverdiavgift og ulike særavgifter) og det offentliges
inntekter fra oljevirksomheten. Hvor stor andel tror du disse inntektene utgjør av de samlede offentlige
inntekter:
... C. Oljevirksomheten
Attitudes, Government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Under 10 prosent

2

10-20 prosent

3

20-30 prosent

4

30-40 prosent

5

40-50 prosent

6

Over 50 prosent

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v105:

Spm37 Skatt i forh.til mottatte off.goder

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1437 /-] [Invalid=80 /-]

Literal question

Hvis du sammenligner det du og din familie betaler i skatt med det dere får igjen i offentlige goder, hvilken av følgende
påstander dekker best din oppfatning?

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Høy sk., min.god.

2

Omtrent likt

3

Min.sk.,mer off.

9

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v106:

Spm38 Andel innt.skatt av total inntekt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1417 /-] [Invalid=100 /-]

Literal question

Omtrent hvor stor andel av din totale inntekt betaler du i inntektsskatt?

Concepts

Attitudes, Government
- 69 -

Percentage

# v106:

Spm38 Andel innt.skatt av total inntekt
Cases

Value

Label

0

0-10 prosent

1

10-20 prosent

2

20-30 prosent

3

30-40 prosent

4

40-50 prosent

5

50-60 prosent

6

60-70 prosent

7

70-80 prosent

8

Over 80 prosent

9

Vet ikke

10

Bet.ikke

99

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v107:

Spm39 Verdien av off.virksomhet i forh.til skatt/kostn.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1373 /-] [Invalid=144 /-]

Literal question

Vi vil også spørre deg om hvordan du vurderer verdien av offentlig virksomhet for samfunnet som helhet. Hvordan vurderer
du de samlede fordeler ved offentlig virksomhet i forhold til den skatt og de kostnader som samfunnet pålegges?

Concepts

Attitudes, Government
Cases

Value

Label

1

Sk.og avgift. overst.gev.

2

Omternt balanse

3

Ford.oppveier for kostnadene

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v108:

Spm40 Hensyn lave skatter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1430 /-] [Invalid=87 /-]

Literal question

Synes du at hensynet til lave skatter blir tilstrekkelig ivaretatt når myndighetene bestemmer de offentlige budsjettene, eller
kommer behov for øket offentlig innsats for dårlig til orde? Ta stilling til dette ved å krysse av for den påstanden som best
dekker din oppfatning.

Concepts

Taxation
Cases

Value

Label

1

Skatter og avgift.lett for øke sterkt

2

Rimelig balansert

3

Kutt ioff.utg.for lett og for mye

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v109:

Spm41 Samlede off.utgifter i forhold til produksjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1416 /-] [Invalid=101 /-]

Literal question

Når du ser på de samlede offentlige utgiftene, omtrent hvor høye mener du utgiftene er i forhold til alt som blir produsert her
i landet? Jeg anslår at de offentlige utgiftene utgjør:

- 70 -

# v109:

Spm41 Samlede off.utgifter i forhold til produksjon
Expenditure

Concepts
Value

Label

0

10 prosent

1

20 prosent

2

30 prosent

3

40 prosent

4

50 prosent

5

60 prosent

6

70 prosent

7

80 prosent

8

90 prosent

9

Vet ikke

99

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v110:

Spm42 Tak på off.utg., bestemt prosent av produksjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1383 /-] [Invalid=134 /-]

Literal question

Synes du at det bør settes et tak på de offentlige utgiftene, slik at utgiftene ikke utgjør mer enn en bestemt prosent av landets
produksjon?

Post-question

Det er nødvendig med et tak på de offentlige utgiftene, og utgiftene må ikke være høyere enn:

Concepts

Expenditure

Value

Label

0

10 prosent

1

20 prosent

2

30 prosent

3

40 prosent

4

50 prosent

5

60 prosent

6

70 prosent

7

80 prosent

8

90 prosent

9

Vet ikke

10

Ikke tak

99

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v111:

Spm43 Skattenivå

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1484 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

Det finnes ulike meninger om skattenivået i vårt land. Hva mener du om det alminnelige skattenivået i Norge?

Post-question

Er skattene:

Concepts

Taxation

Value

Label

1

Altfor høye

2

Noe for høye

Cases
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Percentage

# v111:

Spm43 Skattenivå

Value

Label

3

Passe høye

4

Noe for lave

5

Altfor lave

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v112:

Spm44 Stemme ved folkeavst.om skattenivå

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1483 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Dersom det i dag ble holdt en folkeavstemning om det alminnelige skattenivået i Norge, hvordan ville du da ha stemt?

Post-question

For en:

Concepts

Fiscal policy
Cases

Value

Label

1

Stor økn.

2

Mindre økn.

3

Samme nivå

4

Mindre senkn.

5

Stor senkn.

8

Vet ikke

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v113:

Spm45 Inntektsgivende arbeid

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1482 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Har du for tiden noe inntektsgivende arbeid?

Post-question

Vi er interessert i alt arbeid selv om det bare dreier seg om noen få timer pr.uke. Som inntektsgivende arbeid renger vi også
arbeid som familiemedlemmer utfører uten fast lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
1 - Gå til spørsmål 46
2 - Gå til spørsmål 52
Labour and employment

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v114:

Spm46 Hovedyrke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-11] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=918 /-] [Invalid=599 /-]

Pre-question

Til de med inntektsgivende arbeid

Literal question

Hvilket hovedyrke har du?

Concepts

Labour and employment, Occupations
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Percentage

# v114:

Spm46 Hovedyrke

Value

Label

0

Tekn., vitensk.

1

Adm.sarbeid

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Primærnæring

5

Gruve/spr.arb.

6

Kommunik.arb.

7

Ind.,bygg,anlegg

8

Ind.,bygg,anlegg

9

Servicearbeid

10

Militært arbeid

11

Uklassifisert

99

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v115:

Spm47 Tidelstimer per uke i hovedyrke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*/99999]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1001 /-] [Invalid=516 /-]

Pre-question

Til de med inntektsgivende arbeid

Literal question

Hvor mange timer arbeider du vanligvis pr.uke i dette yrket?

Post-question

Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette yrket.
Timer pr. uke
Labour and employment

Concepts
# v116:

Spm48 Leder andres arbeid

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1011 /-] [Invalid=506 /-]

Pre-question

Til de med inntektsgivende arbeid

Literal question

Har du oppgaver som består i å lede andres arbeid?

Concepts

Labour and employment

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v117:

Spm49 Yrkesstatus

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1022 /-] [Invalid=495 /-]

Pre-question

Til de med inntektsgivende arbeid

Literal question

Arbeider du i ditt hovedyrke som ansatt, som selvstendig uten leid hjelp, som selvstendig med leid hjelp eller som
familiemedlem uten avtalt lønn?

Post-question

Sett kryss i bare en rute
1 - Gå til spørsmål 50
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# v117:

Spm49 Yrkesstatus
2 - Gå til spørsmål 51
3 - Gå til spørsmål 54
4 - Gå til spørsmål 54
Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ansatt

2

Selvst.m/ansatte

3

Selvst.u/ansatte

4

Fam.medlem

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v118:

Spm50 Type virksomhet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=882 /-] [Invalid=635 /-]

Pre-question

Til de som er ansatt

Literal question

Er virksomheten du arbeider i et privat firma, en organisasjon eller er det en kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

Concepts

Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Privat firma

2

Organisasjon

3

Komm./fylkeskomm.

4

Statlig virksomh.

5

Annen off./halvof.

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v119:

Spm51 Antall ansatte på arbeidsplassen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=852 /-] [Invalid=665 /-]

Pre-question

Til ansatte og selvstendige med leid hjelp

Literal question

Hvor mange arbeider det på arbeidsplassen din? (på det stedet hvor arbeider)

Post-question

Fortsett med spørsmål 54

Concepts

Labour and employment

Value

Label

1

1-4 pers.

2

5-9 pers.

3

10-19 pers.

4

20-99 pers.

5

100 el.flere

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v120:

Spm52 Tidligere hatt inntektsgivende arbeid

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=424 /-] [Invalid=1093 /-]
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Percentage

# v120:

Spm52 Tidligere hatt inntektsgivende arbeid

Pre-question

Til de som ikke har inntektsgivende arbeid

Literal question

Har du tidligere hatt inntektsgivende arbeid?

Post-question

1 - Gå til spørsmål 53
2 - Gå til spørsmål 54

Concepts

Labour and employment

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v121:

Spm53 Siste hovedyrke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-11] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=299 /-] [Invalid=1218 /-]

Pre-question

Til de som ikke har inntektsgivende arbeid

Literal question

Hva var ditt siste hovedyrke?

Concepts

Labour and employment, Occupations
Cases

Value

Label

0

Tekn., vitensk.

1

Adm.sarbeid

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Primærnæring

5

Gruve/spr.arb.

6

Kommunik.arb.

7

Ind.,bygg,anlegg

8

Ind.,bygg,anlegg

9

Servicearbeid

10

Militært arbeid

11

Uklassifisert

99

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v122:

Spm54 Hovedgjøremål

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1484 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som:

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Labour and employment, Occupations

Value

Label

1

Yrkesaktiv

2

Skoleelev/student

3

Pensj.,trygdet

4

Hjemmearb.

Cases
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Percentage

# v122:

Spm54 Hovedgjøremål
Cases

Value

Label

5

Arbeidsledig

6

Annet

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v123:

Spm55 Sivilstatus

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1490 /-] [Invalid=27 /-]

Literal question

Er du nå gift, samboende, ugift, enke/enkemann eller separert/skilt?

Post-question

Sett kryss bare i en rute

Concepts

Marital status, Spouses, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Gift

2

Samboende

3

Ugift

4

Enke/enkemann

5

Separert/skilt

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v124:

Spm56 Ektefelle/samboer inntektsgivende arb.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1014 /-] [Invalid=503 /-]

Pre-question

Til gifte eller samboende

Literal question

Har din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid?

Post-question

Vi er interessert i alt arbeid selv om det bare dreier seg om noen få timer pr.uke. Som inntektsgivende arbeid regner vi også
arbeid som familiemedlemmer utfører uten avtalt fast lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
1 - Gå til spørsmål 57
2 - Gå til spørsmål 58
Marital status, Spouses, Labour and employment

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v125:

Spm57 Ektefelle/samboer hovedyrke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-11] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=657 /-] [Invalid=860 /-]

Pre-question

Til de som har ektefelle eller samboer med inntektsgivende arbeid

Literal question

Hvilket hovedyrke har din ektefelle/samboer?

Concepts

Marital status, Spouses, Labour and employment

Value

Label

0

Tekn., vitensk.

Cases
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Percentage

# v125:

Spm57 Ektefelle/samboer hovedyrke
Cases

Value

Label

1

Adm.sarbeid

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Primærnæring

5

Gruve/spr.arb.

6

Kommunik.arb.

7

Ind.,bygg,anlegg

8

Ind.,bygg,anlegg

9

Servicearbeid

10

Militært arbeid

11

Uklassifisert

99

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v126:

Spm58 Ektef./samboers viktigste gjøremål

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=267 /-] [Invalid=1250 /-]

Pre-question

Til de som har ektefelle eller samboer uten inntektsgivende arbeid

Literal question

Hva er din ektefelles/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold?

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Marital status, Spouses, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Skoleelev/student

2

Pensj.,trygdet

3

Hjemmearb.

4

Arbeidsledig

5

Annet

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v127:

Spm59 Medlem i fagforening/arbeidstakerorg.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1498 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Er du medlem av en fagforening?

Concepts

Trade unions

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vet ikke

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v128:

Spm60 Religionstilhørighet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1505 /-] [Invalid=12 /-]
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Percentage

# v128:

Spm60 Religionstilhørighet

Literal question

Tilhører du Den norske statskirke, Den romersk katolske kirke, en frikirke, eller tilhører du et annet trossamfunn?

Concepts

Religion
Cases

Value

Label

1

Statskirken

2

Romersk-katolsk

3

Frikirke

4

Annet trossamf.

5

Ikke trossamf.

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v129:

Spm61 Tilstede gudstjenester/religiøse møter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1500 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Hvor ofte er du tilstede ved gudstjenester i kirken eller på andre religiøse møter?

Post-question

Regn ikke med dåp, bryllup, begravelser o.l.
Sett kryss i bare en rute
Religion

Concepts

Cases

Value

Label

1

Minst en gang uke

2

2-3 ganger mnd

3

1 gang i mnd

4

Flere ganger år

5

Sjeldnere

6

Aldri

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v130:

Spm62 Antall personer i husstand, barn/voksne

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1482 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Hvor mange personer er det i din husstand, alle barn og alle voksne medregnet?

Concepts

Families, Households
Cases

Value

Label

1

1 person

2

2 personer

3

3 personer

4

4 personer

5

5 personer

6

6 personer

7

7 pers.el.flere

9

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v131:

Spm63a Husstandsmedlemmer: Barn 0-2 år

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]
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Percentage

# v131:

Spm63a Husstandsmedlemmer: Barn 0-2 år

Statistics [NW/ W]

[Valid=154 /-] [Invalid=1363 /-]

Literal question

I hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
... A. Barn 0-2 år

Post-question

Sett kryss i de ruter hvor det finnes husstandsmedlemmer.

Concepts

Families, Households
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v132:

Spm63b Husstandsmedlemmer: Barn 3-6 år

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=185 /-] [Invalid=1332 /-]

Literal question

I hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
... B. Barn 3-6 år

Post-question

Sett kryss i de ruter hvor det finnes husstandsmedlemmer.

Concepts

Families, Households
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v133:

Spm63c Husstandsmedlemmer: Barn 7-12 år

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=241 /-] [Invalid=1276 /-]

Literal question

I hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
... C. Barn 7-12 år

Post-question

Sett kryss i de ruter hvor det finnes husstandsmedlemmer.

Concepts

Families, Households
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v134:

Spm63d Husstandsmedlemmer: Barn 13-16 år

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=211 /-] [Invalid=1306 /-]

Literal question

I hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
... D. Barn 13-16 år

Post-question

Sett kryss i de ruter hvor det finnes husstandsmedlemmer.

Concepts

Families, Households
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Percentage

# v134:

Spm63d Husstandsmedlemmer: Barn 13-16 år
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v135:

Spm63e Husstandsmedlemmer: Barn over 16 år

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=393 /-] [Invalid=1124 /-]

Literal question

I hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
... E. Barn over 16 år

Post-question

Sett kryss i de ruter hvor det finnes husstandsmedlemmer.

Concepts

Families, Households
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v136:

Spm63f Husstandsmedlemmer: Voksne u/ partner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=314 /-] [Invalid=1203 /-]

Literal question

I hvilke aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
... F. Andre voksne enn ektefelle

Post-question

Sett kryss i de ruter hvor det finnes husstandsmedlemmer.

Concepts

Families, Households
Cases

Value

Label

0

Ikke avmerket

1

Avmerket

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v137:

Spm64 Antall år på skole i alt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1473 /-] [Invalid=44 /-]

Literal question

Hvor mange år har du gått på skole i alt?

Concepts

Education

Value

Label

1

9 år el.mindre

2

10-12 år

3

13-16 år

4

Over 16 år

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 80 -

Percentage

# v138:

Spm65 Fullført utdanning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1497 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Hva slags utdanning har du fullført?

Post-question

Kryss av kun for den høyeste utdanningen du har fullført

Concepts

Education
Cases

Value

Label

1

Universitet

2

Annen høgskole

3

Vid.utd.-allmenn.

4

Vid.utd.-yrkesf.

5

Ungd.skole e.l.

6

7-årig folkesk.

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v139:

Spm66 Klassetilhørighet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1475 /-] [Invalid=42 /-]

Literal question

Det er mye snakk om forskjellige samfunnsklasser. Noen sier at de tilhører arbeiderklassen, mens andre sier at de tilhører
middelklassen. Føler du selv at du tilhører arbeiderklassen, middelklassen, eller føler du ikke at du hører til noen av dem?

Concepts

Social class
Cases

Value

Label

1

Arbeiderklassen

2

Middelklassen

3

Ingen av dem

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v140:

Spm67 Parti Stortingsvalg i morgen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-11] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1479 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

Hvilket parti ville du stemme på hvis det var Stortingsvalg i morgen?

Concepts

Political attitudes

Value

Label

1

RV

2

DNA

3

FrP

4

H

5

KrF

6

SP

7

SV

8

V

9

Annet

10

Vet ikke

11

Ikke stemme

Cases
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Percentage

# v140:

Spm67 Parti Stortingsvalg i morgen

Value

Label

99

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v141:

Spm68 Personlig brutto inntekt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1358 /-] [Invalid=159 /-]

Literal question

Hvor stor brutto inntekt (før skatte og fradragsposter) hadde du selv i 1989?

Post-question

Pensjon og trygd regnes som inntekt

Concepts

Income
Cases

Value

Label

0

Ingen

1

Under kr 50 000

2

Kr 50000- 99000

3

Kr 100000-149000

4

Kr 150000-199000

5

Kr 200000-249000

6

Kr 250000-299000

7

Kr 300000 el.mer

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v142:

Spm69 Brutto inntekt i husstand

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1404 /-] [Invalid=113 /-]

Literal question

Hvor stor brutto inntekt (før skatt og fradragsposter) hadde din husstand i 1989, alle inntektskilder medregnet?

Post-question

Pensjon og trygd regnes som inntekt

Concepts

Income
Cases

Value

Label

1

Under kr 50 000

2

Kr 50000- 99000

3

Kr 100000-149000

4

Kr 150000-199000

5

Kr 200000-249000

6

Kr 250000-299000

7

Kr 300000-399000

8

Kr 400000-499000

9

Kr 500000 el.mer

99

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v143:

Kjønn

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Registeropplysning

Literal question

Kjønn
- 82 -

Percentage

# v143:

Kjønn
Gender

Concepts
Value

Label

1

Menn

2

Kvinner

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v144:

Alder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 16-79] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Registeropplysning

Literal question

Alder

Concepts

Age

# v145:

Fylke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Registeropplysning

Literal question

Fylke

Concepts

Geographical data
Cases

Value

Label

1

Østfold

2

Akershus

3

Oslo

4

Hedmark

5

Oppland

6

Buskerud

7

Vestfold

8

Telemark

9

Aust-Agder

10

Vest-Agder

11

Rogaland

12

Hordaland

14

Sogn og Fjordane

15

Møre og Romsdal

16

Sør-Trøndelag

17

Nord-Trøndelag

18

Nordland

19

Troms

20

Finnmark

99

Mangler

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v146:

Sosio- økonomisk status

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-13] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1465 /-] [Invalid=52 /-]
- 83 -

Percentage

# v146:

Sosio- økonomisk status

Definition

Avledet variabel

Literal question

Sosio-økonmisk status.

Concepts

Income
Cases

Value

Label

1

Ufaglært arb.

2

Faglært arb.

3

Funksjonær 1

4

Funksjonær 2

5

Funksjonær 3

6

Funksjonær 4

7

Gårdbr., fisker

8

Selvstendig

9

Yrkesakt.uklas.

10

Pensj., trygdet

11

Skoleel.,student

12

Arbeidsledig

13

Hjemmearb.

99

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v147:

Byland

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Registeropplysning

Literal question

BYLAND: Bystatus.

Concepts

Geographical data
Cases

Value

Label

1

Komm.m/bystatus

2

Komm.u/bystatus

9

Mangler

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v148:

Landsdel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Avledet variabel

Literal question

Landsdel

Concepts

Geographical data

Value

Label

1

Oslo, Akershus

2

ØØstlandet ellers

3

Agder

4

Vestlandet

5

Trøndelag

6

Nord-Norge

Cases

- 84 -

Percentage

# v148:

Landsdel

Value

Label

9

Mangler

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v149:

Aldersgrupper

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1517 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Avledet fra registeropplysning

Literal question

Aldersgrupper.

Concepts

Age

Value

Label

1

16-24 år

2

25-34 år

3

35-44 år

4

45-54 år

5

55-64 år

6

65-79 år

9

Mangler

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 85 -

Percentage

