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Local Election Survey 1999
Overview
Type

Norwegian Election Studies

Identification

NSD0446

Version

Production Date: 2009-02-03
Notes
Data from Statistics Norway are documented and prepared , second NSD edition

Series

The Local Elections Surveys are conducted three times, in 1995, 1999 and 2003. The objective
of the surveys is to elucidate different aspects of the local democracy; the election and election
campaign, political interest and participation.

Abstract
This survey was conducted in relation with the municipal and county elections in 1999. The purpose of the survey is to
elucidate people's views of local elections and local democracies. The survey can also provide increased understanding of the
individual voter's views of events in Norwegian municipalities.
The survey was commissioned by the Institute of Social Research, by Tor Bjørklund, and was financed by the Ministry of
Regional Development and Local Government.
In 1995, Statistics Norway conducted a similar survey, also commissioned by ISF. The results of this survey are presented in
Tor Bjørklund's book: "Valget i 1995 i lys av sosiale og politiske endringer".

For access to the dataset, use the NSD application form:
http://www.nsd.uib.no/nsd/english/orderform.html
Kind of Data

Survey data

Unit of Analysis

Individual

Scope & Coverage
Keywords

Politics, Political participation, Political institutions, Voting, Elections

Topics

Elections, Government, political systems and organisations

Time Period(s)

1999

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
Persons that are eligible to vote in municipal elections and county elections in 1999.

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Statistisk sentralbyrå, SSB

Other Producer(s)

Statistics Norway/Øyangen, Irene (SSB) , Project responsible
Statistics Norway/Opdahl, Stein (SSB) , Councellor

Funding Agency/ies

Institute of Social Research/Bjørklund Tor (ISF)
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Ministry of Regional Development and Local Government (KRD)

Sampling
Sampling Procedure
The sample for the "Local Election Survey 1999" consists of 4323 persons in the ages of 18 - 79 years and that were eligible
to vote in the local elections. In order to obtain knowledge of changes in the electorate, parts of the sample are drawn
from the gross sample of the Local Election Survey in 1995. This panel consisted of 2100 persons. The real panel was
supplemented with persons that had reached vote eligibility since 19995, as well as immigrants with the right to vote. In total,
the panel was upplemented with 153 persons. In addition, a new sample of 2070 persons were drawn amongst persons from
18 to 79 years. Both the panel and the new sample were drawn across six pre-defined strata.
Gross sample (excluding non-eligibles): 4 323 persons
Net sample: 3193 persons
Response rate: 74,4 %
Weighting
Three things makes weighting necessary
a) The drawing probability is unequal across the six strata
b) Election participation correlates with drop-out, as well as a range of other variables, of which there exist good population
data. Thus, post-stratification for the most important variables, to make the sample more in accordance with the population, is
possible.
c) Relocation can be corrected
VEKT1: Inverse drawing probability by stratum
VEKT2: Stratum x gender x age
VEKT3: Stratum x gender x age x census control

Data Collection
Data Collection Dates start 1999-09-14
end 1999-10-22
Time Period(s)

start 1999
end 1999

Data Collection Mode Telephone interview
Data Collector(s)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Accessibility
Distributor(s)

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Access Conditions
Application for access to the data has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of
financing, postal address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.
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 "Local Election Survey 1999". The survey was
financed by Institute of Social Research (ISF) and the Ministry of Regional Development and Local Government.The data
are provided by Statistics Norway, and prepared and made available by the Norwegian Social Science Data Services (NSD).
Neither ISF, the Ministry of Regional Development and Local Government, Statistics Norway nor NSD are responsible for
the analyses/interpretation of the data presented here.”
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Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither ISF, the Ministry of Regional Development and Local Government, Statistics Norway nor NSD are responsible for
the analyses/interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 2000 Statistics Norway
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0446
# Cases

3191

# Variable(s)

142
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Variables Group(s)
Dataset contains 12 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-2.0

3191

0

Fødselsår

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kjønn

continuous

numeric-2.0

3191

0

IOs alder på intervjutidspunktet

1

v001

FodtAar Fødselsår

2

v002

IOsKjonn Kjønn

3

v003

ExtAldr IOs alder på
intervjutidspunktet

4

v004

BorIKomm Bosatt i samme
kommune

discrete

numeric-1.0

250

2941

5

v005

IOs_fylke Bostedsfylke

discrete

numeric-2.0

3191

0

Bostedsfylke

6

v006

Panel N = Helt nytt, E = Ekte
panel, U = Uekte

discrete

character-1

3191

0

N = Helt nytt, E = Ekte panel, U = Uekte

7

v007

DirOrd O = Direkte valg
ordfører

discrete

character-1

90

0

O = Direkte valg ordfører

8

v008

StatBorg Statsborgerskap

discrete

character-3

3191

0

Statsborgerskap

9

v009

Oslo Oslo

discrete

numeric-1.0

3191

0

Oslo

10

v010

F_aar 1 født før 1980, 2=født
1980 eller sener

discrete

character-2

3191

0

1 født før 1980, 2=født 1980 eller sener

11

v011

Spm1 Graden av interesse for
politikk

discrete

numeric-1.0

3191

0

Innledningsvis vil vi gjerne vite
hva du er mest opptatt av, er det
utenrikspolitiske spørsmål, det
som skjer i kommunene eller norsk
innenrikspolitikk?

12

v012

Spm2 Stemte ved
kommunevalg i år?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Stemte du ved kommunevalget i år?

13

v013

Spm3 Forhåndsstemte eller
stemte i valglokale

discrete

numeric-1.0

2438

753

Benyttet du deg av muligheten til å
forhåndsstemme via postverket, eller
stemte du i et vanlig valglokale?

14

v014

Spm4 Ville stemt uten
forhåndsstemming også?

discrete

numeric-1.0

370

2821

Om det ikke hadde vært mulig å stemme
via postverket, tror du da at du likevel
ville ha stemt eller hadde du latt det
være?

15

v015

Spm5 Når bestemte du deg
for parti eller list

discrete

numeric-1.0

2438

753

Når bestemte du deg for å stemme på
det partiet eller den listen du valgte? Var
det lenge før valgkampen begynte, var
det under valgkampen, var det like før
valgdagen eller var det på valgdagen?

16

v016

Spm6 Hvilket parti stemte du
på?

discrete

numeric-2.0

2438

753

Hvilket parti eller liste stemte du på?

17

v017

Sps6a Spesifisering av
felleslister

discrete

character-40

42

-

Hvilken fellesliste var det?

18

v018

Sps6b Spesifisering av annet
parti

discrete

character-40

121

-

Hvilket annet parti eller liste stemte du
på?

19

v019

Spm7 Foretok endringer på
stemmeseddelen?

discrete

numeric-1.0

2438

753

Foretok du endringer på
stemmeseddelen, dvs. kumulerte eller
strøk du kandidater da du stemte ved
dette valget?

20

v020

Spm7a Antall kumuleringerstryk

discrete

numeric-1.0

962

2229

Omtrent hvor mange kandidater var det
du kumulerte eller strøk? Tror du det var
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
mellom 1 og 4 kandidater, eller var det 5
eller flere?

21

v021

Spm7b Foretok strykinger
og-eller kumuleringer

discrete

numeric-1.0

962

2229

Når du rettet listen, foretok
du kumuleringer, dvs. ga bare
tilleggsstemmer, strøk du kandidater
eller gjorde du begge deler?

22

v022

Spm8 Førte opp andre
partiers kandidater?

discrete

numeric-1.0

2438

753

Førte du opp kandidater fra
andre partiers lister, dvs. ga du
slengerstemmer?

23

v023

Spm9 Viktig for
stemmegivningen i
kommunevalg

discrete

character-45

2438

-

24

v024

Spm10 Stemte ved
fylkestingsvalget i år?

discrete

numeric-1.0

2987

204

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

25

v025

Spm11 Hvilket parti stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

2074

1117

Hvilket parti eller liste stemte du på?

26

v026

Sps12a Spesifisering av
fellesliste

discrete

character-20

3

-

Hvilken fellesliste var det?

27

v027

Sps12b Spesifisering av
annet parti

discrete

character-20

47

-

Hvilket annet parti eller liste stemte du
på?

28

v028

Spm13 Ville stemtt ved
fylkestingsvalg

discrete

numeric-1.0

2074

1117

Om fylkestingsvalg og kommunevalg
hadde vært holdt på ulike dager, ville du
da ha stemt ved fylkestingsvalget?

29

v029

Spm14a Dersom
stortingsvalg stemt som
fylkestin

discrete

numeric-1.0

2054

1137

Dersom det var stortingsvalg i morgen,
ville du da ha stemt på det samme
partiet eller på et annet parti enn ved
fylkestingsvalget?

30

v030

Spm14b Dersom
stortingsvalg stemt som ved
kommu

discrete

numeric-1.0

163

3028

Dersom det var stortingsvalg i morgen,
ville du da ha stemt på det samme
partiet eller på et annet parti enn ved
kommunevalget?

31

v031

Spm15 Stemte ved
stortingsvalg i 1997?

discrete

numeric-1.0

3029

162

Stemte du ved stortingsvalg i 1997?

32

v032

Spm15b Hvilket parti stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

2788

403

Hvilket parti stemte du på?

33

v033

Spm16 Størst betydning for
valg av parti ved k

discrete

numeric-1.0

2438

753

Hva hadde størst betydning for ditt valg
av parti eller liste til kommunevalget?
Var det lokale saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller allmenn tillit til
partiet?

34

v034

Spm17 Størst betydning for
valg av parti ved s

discrete

numeric-1.0

2074

1117

Og så var det fylkestingsvalget? Hva
hadde størst betydning for ditt valg
her? Var det fylkeskommunale saker,
personer på listen, rikspolitiske saker
eller allmenn tillit til partiet?

35

v035

Spm18 Selv hatt kommunale
verv siste 8 år?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du selv vært representant eller
vararepresentant i kommunestyret eller
hatt andre kommunale verv her eller i
andre kommuner i løpet av de siste 8
årene?

36

v036

Spm19 Kunne tenke seg å ha
kommunale verv

discrete

numeric-1.0

2937

254

Kunne du tenke deg å motta slike verv
dersom du ble spurt om det?

37

v037

Spm20 Har stått oppført på
partiliste-valglist

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang ved et kommunevalg
stått oppført på partiliste eller valgliste?

38

v038

Spm21a Skrevet under på
opprop-underskriftkamp

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... A. skrive under på opprop eller
underskriftskampanje?

39

v039

Spm21b Deltatt i aksjon,
protestmøte, demonstr.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av
en sak i kommunestyret eller fylkesting
ved å... ... B. delta i aksjon, protestmøte,
demonstrasjon?

40

v040

Spm21c Tatt saker opp i
parti-fagforrening e.l.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... C. ta saken opp i parti, fagforening
eller annen organisasjon?

41

v041

Spm21d Påvirket avg. vhenvendelse til adm.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... D. henvende deg til kommuneeller fylkeskommuneadministrasjonen?

42

v042

Spm21e Kontaktet lokal
politiker

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... E. ta kontakt med lokal politiker?

43

v043

Spm22a Betydning av
partistørr. i kommunestyret

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har det stor betydning, en viss
betydning, eller liten eller ingen
betydning for deg personlig hvilket parti
eller hvilke partier som har flertall i
kommunestyret?

44

v044

Spm22b Betydning av
resultatet av lokalvalget

discrete

numeric-1.0

3191

0

Tror du at resultatet av
kommunestyrevalget i høst vil få stor
betydning, en viss betydning eller liten
eller ingen betydning for hva som vil
skje i kommunen i de kommende fire år?

45

v045

Spm22c Betydning av
resultatet av lokalvalget

discrete

numeric-1.0

2987

204

Tror du at resultatet av fylkestingsvalget
i høst vil få stor betydning, en viss
betydning eller liten eller ingen
betydning for hva som vil skje i fylket i
de kommende fire år?

46

v046

Spm23a Hvilke valg er
personlig viktigst?

discrete

numeric-1.0

2946

245

Hvilket av disse tre valgene er viktigst
for deg?

47

v047

Spm23b Hvilke valg er
personlig viktigst?

discrete

numeric-1.0

193

2998

Hvilket av disse to valgene er viktigst
for deg?

48

v048

Spm24 Gjenspeil. av folks
meninger i kommunest

discrete

numeric-1.0

3191

0

49

v049

Spm25a Viktig å støtte
bestemt parti eller list

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... A. Støtte et bestemt politisk
parti eller en liste

50

v050

Spm25b Viktig å støtte
bestemte lokale saker

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... B. Støtte bestemte lokale saker

51

v051

Spm25c Viktig å oppfylle
min borgerplikt

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... C. Oppfylle min borgerplikt

52

v052

Spm25d Viktig å støtte
bestemte personer

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... D. Støtte bestemte personer

53

v053

Spm25e Viktig å ivareta
mine egne interesser

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... E. Ivareta mine egne interesser

54

v054

Spm26a Forskjellene mellom
partiene er for små

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... A. Forskjellene mellom
partiene er for små

55

v055

Spm26b Ingen viktige lokale
saker jeg brenner for

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... B. Det er ingen viktige
lokale saker jeg brenner for

56

v056

Spm26c Kjenner for lite til
hva partiene står for

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... C. Jeg kjenner for lite til
hva partiene står for

57

v057

Spm26d Mangler tillit til
lokalpolitikerne

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... D. Jeg mangler tillit til
lokalpolitikerne her i kommunen

58

v058

Spm26e Har ikke tid og
anledning

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... E. Jeg hadde ikke tid og
anledning

59

v059

Spm27 Ville stemme for eller
imot EU medlemska

discrete

numeric-1.0

3139

52

La oss tenke oss at det i morgen skulle
holdes en ny folkeavstemning om norsk
medlemskap i EU, ville du stemme for
eller mot?

- 11 -

Local Election Survey 1999 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

60

v060

Spm28 Hva preget
valgkampen i kommunen her

discrete

numeric-1.0

3191

0

Hva preget valgkampen i din kommune?
Vil du si at det for det meste var lokale
saker, eller var det mest rikspolitiske
saker?

61

v061

Spm29 Tillit til
kommunepolitikere

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du større tillit, den samme tillit
eller mindre tillit til dem enn til
stortingsrepresentanter?

62

v062

Spm30a Likeverdig offentlig
tilbud må gå forann

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... A. Hensynet til
et likeverdig offentlig tilbud over hele
landet må gå foran hensynet til større
kommunal selvbestemmelse.

63

v063

Spm30b Valgordning av
Ordføreren

discrete

numeric-1.0

3101

90

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... B. Ordføreren bør
velges direkte av innbyggerne framfor å
bli valgt av kommunestyret slik det er i
dag.

64

v064

Spm30b_2 Direktevalg av
Ordføreren

discrete

numeric-1.0

90

3101

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... B(2). Prøveordningen
her i kommunen med direkte valg av
ordfører bør fortsette.

65

v065

Spm30c De i kommune styret
tar som oftest hensy

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... C. De som sitter
i kommunestyret og bestemmer tar
sjelden hensyn til det vanlige folk tror
og mener.

66

v066

Spm30d Kommunen bør ta
imot flere flyktninger o

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... D. Kommunen jeg
bor i bør ta imot flere flyktninger og
asylsøkere.

67

v067

Spm30e Kommunens
tjenester bør utføres av priva

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... E. Kommunen bør
i større grad la private firmaer stå for
utførelsen av kommunens tjenester.

68

v068

Spm30f Opprettholdelse av
de offentlige tjenest

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... F. Det lokale folkestyret
er ikke så viktig bare de offentlige
tjenestene blir opprettholdt.

69

v069

Spm31a Har benyttet
barnehage

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... A. Barnehage?

70

v070

Spm31b Har benyttet skole

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... B. skole?

71

v071

Spm31c Har benyttet
eldreomsorg

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... C. Eldreomsorg?

72

v072

Spm31d Har benyttet Andre
helse, og legetjenest

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... D. andre helse- og
legetjenester?

73

v073

Spm31e Har benyttet
Tekniske tjenester (byggesa

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du eller din nære familie i løpet
av de siste to årene vært i kontakt
med teknisk etat i forbindelse med
byggesaker, vei, vann, kloakk,
renovasjon m.m.?

74

v074

Spm32 Tilfredshet med det
samlede tjenestetilb

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi vil nå høre i hvilken grad du er
tilfreds med det samlede tjenestetilbudet
i din kommune. Er du meget tilfreds,
tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds?

75

v075

Spm33 Kvinners
medvirkning i kommunalt
styre

discrete

numeric-1.0

3191

0

Mener du at kvinner i sterkere grad
enn nå bør komme med i kommunalt
styre og stell, mener du at forholdene
er bra som de er, eller mener du at
kvinner i mindre grad enn nå bør delta i
lokalpolitisk arbeid?

76

v076

Spm34 IOs plassering på
skala fra venstre(1) t

continuous

numeric-2.0

3191

0

Hvor ville du plassere deg selv på en
slik skala?

77

v077

Spm35a Er du betalende
partimedlem

discrete

numeric-1.0

3191

0

Er du betalende partimedlem?

78

v078

Spm35b Kan tenke seg å bli
medlem

discrete

numeric-1.0

2766

425

79

v079

Spm36 Borgerplikt å
stemme?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Hva mener du, er det en plikt som
borger å stemme eller bør man bare
stemme når utfallet av valget berører
egne interesser?

80

v080

Spm37a
Arbeidstakerorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om
du er medlem av ulike typer
organisasjoner. Er du medlem av... ... A.
Arbeidstakerorganisasjon?

81

v081

Spm37b Idretts- eller
friluftsorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... B. Idretts- eller
friluftsorganisasjon?

82

v082

Spm37c Humanitær
hjelpeorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... C. Humanitær
hjelpeorganisasjon (Røde Kors, Redd
Barna osv)?

83

v083

Spm37d Religiøs
organisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... D. Religiøs
organisasjon?

84

v084

Spm37e
Avholdsorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om
du er medlem av ulike typer
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
organisasjoner. Er du medlem av... ... E.
Avholdsorganisasjon?

85

v085

Spm37f Mållag,
riksmålsbevegelsen

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... F. Mållag,
riksmålsbevegelsen e.l.?

86

v086

Spm37g
Miljøvernorganorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om
du er medlem av ulike typer
organisasjoner. Er du medlem av... ... G.
Miljøvernorganisasjon?

87

v087

Spm37h Velforening/
grendelag

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... H. Velforening/
grendelag?

88

v088

Spm37i Kulturforening
(musikk, dans, m.m

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... I. Kulturforening
(musikk, dans, teater, hobby osv)?

89

v089

Spm37j Jordbruks eller
fiskeriorganinsasjoner

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... J. Jordbruks- eller
fiskeriorganinsasjon?

90

v090

Spm37k Andre
organinsasjoner

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... K. Andre
organisasjoner?

91

v091

Spm38 Fornøyd med
lokaldemokratiet i
kommunen?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vil du si at du stort sett er meget
fornøyd, nokså fornøyd, lite fornøyd
eller overhodet ikke fornøyd med den
måten lokaldemokratiet fungerer i din
kommune?

92

v092

Spm39 Bor det innvandrere i
ditt nabolag?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Bor det innvandrere i ditt nabolag?

93

v093

Spm40 Er med å påvirker i
praksis det som skje

discrete

numeric-1.0

3191

0

Synes du at du kan være med å påvirke
det som skjer i din kommune?

94

v094

Spm41a Folkestyret i
kommunen hadde fungert lik

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette. ... A. Folkestyret her i kommunen
hadde fungert like bra som nå uten de
politiske partiene.

95

v095

Spm41b Min kommune
drives på en effektiv måte

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... B. Min kommune drives på en
effektiv måte.

96

v096

Spm41c Innvandring utgjør
en alvorlig trussel mot vår
nasjonale egenart.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette. ... C. Innvandring utgjør
en alvorlig trussel mot vår nasjonale
egenart.

97

v097

Spm41d Redusere den
statlige styringen av kommu

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... D. Den statlige styringen av
kommunens virksomhet må reduseres
for å styrke det lokale selvstyret.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

98

v098

Spm41e Viktig at folk som
meg holder seg orient

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... E. For at det lokale folkestyret
skal fungere, er det viktig at folk som
meg holder seg orientert om det som
skjer i kommunen.

99

v099

Spm41f Viktige spørsmål bør
avgjøres ved folkea

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... F. Viktige spørsmål her i
kommunen bør avgjøres ved bruk av
folkeavstemninger.

100

v100

SpmH1 Lever IO i fast
parforhold?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Er du gift, samboende eller lever du for
tiden ikke i noe fast parforhold?

101

v101

SpmH2 Ekteskapelige status

discrete

numeric-1.0

1250

1941

102

v102

SpmB1 Oppvokst eller
tilflyttet kommunen--

discrete

numeric-1.0

3191

0

Er du født og oppvokst i kommunen
eller er du tilflyttet?

103

v103

SpmB1a Hvilket år flyttet til
kommunen

continuous

numeric-3.0

1519

1672

Hvilket år flyttet du til kommunen?

104

v104

SpmB3 Utført inntektsgiv.
arb. forrige uke

discrete

numeric-1.0

3191

0

105

v105

SpmB4 Fraværende fra
inntektsgiv. arb. forrige

discrete

numeric-1.0

969

2222

Har du inntektsgivende arbeid som du
var borte fra eller hadde fri fra i forrige
uke?

106

v106

SpmB5 IOs vanlige ukentlige
arbeidstid

continuous

numeric-3.0

2291

900

Hvor mange timer pr. uke arbeider du
vanligvis i inntektsgivende arbeid?

107

v107

SpmB6 Eierforhold for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-1.0

2292

899

De følgende spørsmålene gjelder
ditt hovedyrke. Er den virksomheten
du arbeider i et personlig eid firma,
et aksjeselskap, en organisasjon,
kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

108

v108

SpmB7 Næring for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-2.0

2292

899

Hvilken av disse næringene tilhører
denne virksomheten?

109

v109

SpesB7 Spesifisering av
annen næring

discrete

character-30

136

-

Spesifisering av annen næring

110

v110

AlfaYrke Alfanumerisk
yrkeskode

discrete

character-3

2292

0

Alfanumerisk yrkeskode

111

v111

SpmB8b Har du en ledende
stilling?

discrete

numeric-1.0

2292

899

Har du en ledende stilling?

112

v112

SpmB9 IOs
ansettelsesforhold

discrete

numeric-1.0

2290

901

Arbeider du i ditt hovedyrke som
selvstendig, som ansatt eller som
familiemedlem uten fast avtalt lønn?

113

v113

SpmB9_2 Karakterisering av
hovedyrke

discrete

numeric-1.0

440

2751

Vil du karakterisere ditt hovedyrke
som...

114

v114

spmb10a Mottar offentlig
alderspensjon

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... A. Mottar offentlig
alderspensjon?

115

v115

SpmB10b Mottar etterlatte-enkepensjon

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... B. Mottar etterlatte/
enkepensjon?

116

v116

SpmB10c Mottar
uførepensjon

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... C. Mottar uførepensjon?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

117

v117

SpmB10d Mottar stønad til
enslige foreldre

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... D. Mottar stønad til enslige
foreldre?

118

v118

SpmB10e Går på skole eller
studerer

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... E. Går på skole eller studerer
minst 10 timer pr. uke?

119

v119

SpmB10f Arbeidsledig de
siste 3 månedene

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... F. Arbeidsledig de siste 3
månedene?

120

v120

SpmB10g Avtjener
førstegangstjenesten

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... G. Avtjener
førstegangstjenesten?

121

v121

SpmB11 Antall timer
husarbeid pr uke

discrete

numeric-1.0

3191

0

122

v122

SpmB12 Hadde
inntektsgivende arbeid før
trygd

discrete

numeric-1.0

648

2543

Hadde du selv inntektsgivende arbeid
inntil det tidspunktet du begynte å motta
pensjon, trygd?

123

v123

SpmB13 Eierforhold for IOs
tidligere arbeidspla

discrete

numeric-1.0

524

2667

Var den virksomheten du arbeidet i et
personlig eid firma, et aksjeselskap,
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

124

v124

SpmB14 Tidligere hovedyrke

discrete

numeric-1.0

524

2667

Vil du karakterisere ditt tidligere
hovedyrke som...

125

v125

Inntekt1 Inntekt

continuous

numeric-4.0

3191

0

Hvor stor var din egen brutto inntekt i
1994?

126

v126

SpmB15 Bor alene

discrete

numeric-1.0

3191

0

Bor det flere personer i din husholdning
eller bor du alene?

127

v127

Inntekt2 Inntekt 2

discrete

numeric-4.0

2614

577

Hva vil anslå husholdningens samlede
brutto inntekt til i 1998?

128

v128

UkArbTid IOs ukentlige
arbeidstid:

discrete

numeric-1.0

2206

985

IOs ukentlige arbeidstid:

129

v129

IOsInnt IOs bruttoinntekt:

discrete

numeric-2.0

2990

201

IOs bruttoinntekt:

130

v130

HushInnt Husholdets
bruttoinntekt:

discrete

numeric-2.0

2224

967

Husholdets bruttoinntekt:

131

v131

Landsdel Omkoding av
bostedskommune til landsdel

discrete

numeric-1.0

3191

0

Omkoding av bostedskommune til
landsdel

132

v132

UtdNivaa IOs utdanningsnivå

discrete

numeric-1.0

3191

0

IOs utdanningsnivå

133

v133

FagFelt IOs fagfelt mht
utdanning

discrete

numeric-1.0

3191

0

IOs fagfelt mht utdanning

134

v134

Tettspre T=Tettbygd,
S=Spredtbygd

discrete

character-1

3101

0

T=Tettbygd, S=Spredtbygd

135

v135

Stemt 1= Stemt, Blank = Ikke
stemt

discrete

character-1

3191

0

1= Stemt, Blank = Ikke stemt

136

v136

Vekt1 Vekt1

continuous

numeric-4.0

3191

0

Verdi = invers trekkesannsynlighet.
Korrigerer for ulik trekkesannsynlighet i
de 6 ulike strata.

137

v137

Vekt2 Vekt2

continuous

numeric-4.0

3191

0

Verdi = Antall i bruttoutvalg / antall i
nettoutvalg for alle kombinasjoner av
stratum x kjønn x aldersgruppe: dvs
justerer for ulikt frafall etter stratum,
kjønn og alder

138

v138

Vekt3 Vekt3

continuous

numeric-4.0

3191

0

Verdi = Antall S i bruttoutvalg / antall
S i nettoutvalg for alle kombinasjoner
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
av stratum x kjønn x aldersgruppe x S:
S = stemt/ikke stemt etter kontroll mot
manntallsopplysninger. Dvs justerer for
ulik valgdeltagelse etter stratum, kjønn
og alder

139

v139

Samlvek1 Samlevekt 1

continuous

numeric-4.0

3191

0

Produktet VEKT1 x VEKT2 x VEKT3,
Justert slik at sum vekter er 3191

140

v140

Samlvek2 Samlevekt 2

continuous

numeric-4.0

3191

0

Produktet VEKT1 x VEKT2, Justert slik
at sum vekter er 3191

141

v141

Samlvek3 Samlevekt 3

continuous

numeric-4.0

3191

0

Produktet VEKT1 x VEKT2, Justert
slik at sum vekter for persoenr som har
stemt er 1915 (60%) og sum vekter for
personer som ikke har stemt er 1276
(40%)

142

v142

Stratum Stratumkoder

discrete

character-1

3191

0

Stratumkoder

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-2.0

3191

0

Fødselsår

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kjønn

continuous

numeric-2.0

3191

0

IOs alder på intervjutidspunktet

Group Bakgrunnsvariabler
#

Name

Label

Question

1

v001

FodtAar Fødselsår

2

v002

IOsKjonn Kjønn

3

v003

ExtAldr IOs alder på
intervjutidspunktet

4

v004

BorIKomm Bosatt i samme
kommune

discrete

numeric-1.0

250

2941

5

v005

IOs_fylke Bostedsfylke

discrete

numeric-2.0

3191

0

Bostedsfylke

6

v007

DirOrd O = Direkte valg
ordfører

discrete

character-1

90

0

O = Direkte valg ordfører

7

v008

StatBorg Statsborgerskap

discrete

character-3

3191

0

Statsborgerskap

8

v009

Oslo Oslo

discrete

numeric-1.0

3191

0

Oslo

9

v010

F_aar 1 født før 1980, 2=født
1980 eller sener

discrete

character-2

3191

0

1 født før 1980, 2=født 1980 eller sener

10

v100

SpmH1 Lever IO i fast
parforhold?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Er du gift, samboende eller lever du for
tiden ikke i noe fast parforhold?

11

v101

SpmH2 Ekteskapelige status

discrete

numeric-1.0

1250

1941

12

v102

SpmB1 Oppvokst eller
tilflyttet kommunen--

discrete

numeric-1.0

3191

0

Er du født og oppvokst i kommunen
eller er du tilflyttet?

13

v103

SpmB1a Hvilket år flyttet til
kommunen

continuous

numeric-3.0

1519

1672

Hvilket år flyttet du til kommunen?

14

v126

SpmB15 Bor alene

discrete

numeric-1.0

3191

0

Bor det flere personer i din husholdning
eller bor du alene?

15

v131

Landsdel Omkoding av
bostedskommune til landsdel

discrete

numeric-1.0

3191

0

Omkoding av bostedskommune til
landsdel

16

v132

UtdNivaa IOs utdanningsnivå

discrete

numeric-1.0

3191

0

IOs utdanningsnivå

17

v133

FagFelt IOs fagfelt mht
utdanning

discrete

numeric-1.0

3191

0

IOs fagfelt mht utdanning

18

v134

Tettspre T=Tettbygd,
S=Spredtbygd

discrete

character-1

3101

0

T=Tettbygd, S=Spredtbygd

Group Arbeid og inntekt
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v104

SpmB3 Utført inntektsgiv.
arb. forrige uke

discrete

numeric-1.0

3191

0

2

v105

SpmB4 Fraværende fra
inntektsgiv. arb. forrige

discrete

numeric-1.0

969

2222

Har du inntektsgivende arbeid som du
var borte fra eller hadde fri fra i forrige
uke?

3

v106

SpmB5 IOs vanlige ukentlige
arbeidstid

continuous

numeric-3.0

2291

900

Hvor mange timer pr. uke arbeider du
vanligvis i inntektsgivende arbeid?

4

v107

SpmB6 Eierforhold for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-1.0

2292

899

De følgende spørsmålene gjelder
ditt hovedyrke. Er den virksomheten
du arbeider i et personlig eid firma,
et aksjeselskap, en organisasjon,
kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

5

v108

SpmB7 Næring for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-2.0

2292

899

Hvilken av disse næringene tilhører
denne virksomheten?

6

v109

SpesB7 Spesifisering av
annen næring

discrete

character-30

136

-

Spesifisering av annen næring

7

v110

AlfaYrke Alfanumerisk
yrkeskode

discrete

character-3

2292

0

Alfanumerisk yrkeskode

8

v111

SpmB8b Har du en ledende
stilling?

discrete

numeric-1.0

2292

899

Har du en ledende stilling?

9

v112

SpmB9 IOs
ansettelsesforhold

discrete

numeric-1.0

2290

901

Arbeider du i ditt hovedyrke som
selvstendig, som ansatt eller som
familiemedlem uten fast avtalt lønn?

10

v113

SpmB9_2 Karakterisering av
hovedyrke

discrete

numeric-1.0

440

2751

Vil du karakterisere ditt hovedyrke
som...

11

v114

spmb10a Mottar offentlig
alderspensjon

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... A. Mottar offentlig
alderspensjon?

12

v115

SpmB10b Mottar etterlatte-enkepensjon

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... B. Mottar etterlatte/
enkepensjon?

13

v116

SpmB10c Mottar
uførepensjon

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... C. Mottar uførepensjon?

14

v117

SpmB10d Mottar stønad til
enslige foreldre

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... D. Mottar stønad til enslige
foreldre?

15

v118

SpmB10e Går på skole eller
studerer

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... E. Går på skole eller studerer
minst 10 timer pr. uke?

16

v119

SpmB10f Arbeidsledig de
siste 3 månedene

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... F. Arbeidsledig de siste 3
månedene?

17

v120

SpmB10g Avtjener
førstegangstjenesten

discrete

numeric-1.0

904

2287

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... G. Avtjener
førstegangstjenesten?

18

v121

SpmB11 Antall timer
husarbeid pr uke

discrete

numeric-1.0

3191

0

19

v122

SpmB12 Hadde
inntektsgivende arbeid før
trygd

discrete

numeric-1.0

648

2543

Hadde du selv inntektsgivende arbeid
inntil det tidspunktet du begynte å motta
pensjon, trygd?

20

v123

SpmB13 Eierforhold for IOs
tidligere arbeidspla

discrete

numeric-1.0

524

2667

Var den virksomheten du arbeidet i et
personlig eid firma, et aksjeselskap,
en organisasjon, kommunal,
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Utførte du inntektsgivende arbeid av
minst én times varighet i forrige uke?

Omtrent hvor mange timer bruker du
vanligvis til husarbeid i uka?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

21

v124

SpmB14 Tidligere hovedyrke

discrete

numeric-1.0

524

2667

22

v125

Inntekt1 Inntekt

23

v127

24

Vil du karakterisere ditt tidligere
hovedyrke som...

continuous

numeric-4.0

3191

0

Hvor stor var din egen brutto inntekt i
1994?

Inntekt2 Inntekt 2

discrete

numeric-4.0

2614

577

Hva vil anslå husholdningens samlede
brutto inntekt til i 1998?

v128

UkArbTid IOs ukentlige
arbeidstid:

discrete

numeric-1.0

2206

985

IOs ukentlige arbeidstid:

25

v129

IOsInnt IOs bruttoinntekt:

discrete

numeric-2.0

2990

201

IOs bruttoinntekt:

26

v130

HushInnt Husholdets
bruttoinntekt:

discrete

numeric-2.0

2224

967

Husholdets bruttoinntekt:

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Group Politisk tilhørighet
#

Name

Question

1

v016

Spm6 Hvilket parti stemte du
på?

discrete

numeric-2.0

2438

753

Hvilket parti eller liste stemte du på?

2

v017

Sps6a Spesifisering av
felleslister

discrete

character-40

42

-

Hvilken fellesliste var det?

3

v018

Sps6b Spesifisering av annet
parti

discrete

character-40

121

-

Hvilket annet parti eller liste stemte du
på?

4

v025

Spm11 Hvilket parti stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

2074

1117

5

v026

Sps12a Spesifisering av
fellesliste

discrete

character-20

3

-

Hvilken fellesliste var det?

6

v027

Sps12b Spesifisering av
annet parti

discrete

character-20

47

-

Hvilket annet parti eller liste stemte du
på?

7

v032

Spm15b Hvilket parti stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

2788

403

8

v076

Spm34 IOs plassering på
skala fra venstre(1) t

continuous

numeric-2.0

3191

0

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Hvilket parti stemte du på?
Hvor ville du plassere deg selv på en
slik skala?

Group Politisk interesse/deltakelse
#

Name

Question

1

v011

Spm1 Graden av interesse for
politikk

discrete

numeric-1.0

3191

0

Innledningsvis vil vi gjerne vite
hva du er mest opptatt av, er det
utenrikspolitiske spørsmål, det
som skjer i kommunene eller norsk
innenrikspolitikk?

2

v035

Spm18 Selv hatt kommunale
verv siste 8 år?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du selv vært representant eller
vararepresentant i kommunestyret eller
hatt andre kommunale verv her eller i
andre kommuner i løpet av de siste 8
årene?

3

v036

Spm19 Kunne tenke seg å ha
kommunale verv

discrete

numeric-1.0

2937

254

Kunne du tenke deg å motta slike verv
dersom du ble spurt om det?

4

v037

Spm20 Har stått oppført på
partiliste-valglist

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang ved et kommunevalg
stått oppført på partiliste eller valgliste?

5

v038

Spm21a Skrevet under på
opprop-underskriftkamp

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... A. skrive under på opprop eller
underskriftskampanje?

6

v039

Spm21b Deltatt i aksjon,
protestmøte, demonstr.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av
en sak i kommunestyret eller fylkesting
ved å... ... B. delta i aksjon, protestmøte,
demonstrasjon?

7

v040

Spm21c Tatt saker opp i
parti-fagforrening e.l.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... C. ta saken opp i parti, fagforening
eller annen organisasjon?

8

v041

Spm21d Påvirket avg. vhenvendelse til adm.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... D. henvende deg til kommuneeller fylkeskommuneadministrasjonen?

9

v042

Spm21e Kontaktet lokal
politiker

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å... ... E. ta kontakt med lokal politiker?

10

v077

Spm35a Er du betalende
partimedlem

discrete

numeric-1.0

3191

0

Er du betalende partimedlem?

11

v078

Spm35b Kan tenke seg å bli
medlem

discrete

numeric-1.0

2766

425

Type

Format

Valid

Invalid

Kunne du tenke deg å bli medlem av et
politisk parti?

Group Stemmegivning
#

Name

Label

Question

1

v012

Spm2 Stemte ved
kommunevalg i år?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Stemte du ved kommunevalget i år?

2

v013

Spm3 Forhåndsstemte eller
stemte i valglokale

discrete

numeric-1.0

2438

753

Benyttet du deg av muligheten til å
forhåndsstemme via postverket, eller
stemte du i et vanlig valglokale?

3

v014

Spm4 Ville stemt uten
forhåndsstemming også?

discrete

numeric-1.0

370

2821

Om det ikke hadde vært mulig å stemme
via postverket, tror du da at du likevel
ville ha stemt eller hadde du latt det
være?

4

v015

Spm5 Når bestemte du deg
for parti eller list

discrete

numeric-1.0

2438

753

Når bestemte du deg for å stemme på
det partiet eller den listen du valgte? Var
det lenge før valgkampen begynte, var
det under valgkampen, var det like før
valgdagen eller var det på valgdagen?

5

v016

Spm6 Hvilket parti stemte du
på?

discrete

numeric-2.0

2438

753

Hvilket parti eller liste stemte du på?

6

v017

Sps6a Spesifisering av
felleslister

discrete

character-40

42

-

Hvilken fellesliste var det?

7

v018

Sps6b Spesifisering av annet
parti

discrete

character-40

121

-

Hvilket annet parti eller liste stemte du
på?

8

v019

Spm7 Foretok endringer på
stemmeseddelen?

discrete

numeric-1.0

2438

753

Foretok du endringer på
stemmeseddelen, dvs. kumulerte eller
strøk du kandidater da du stemte ved
dette valget?

9

v020

Spm7a Antall kumuleringerstryk

discrete

numeric-1.0

962

2229

Omtrent hvor mange kandidater var det
du kumulerte eller strøk? Tror du det var
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
mellom 1 og 4 kandidater, eller var det 5
eller flere?

10

v021

Spm7b Foretok strykinger
og-eller kumuleringer

discrete

numeric-1.0

962

2229

Når du rettet listen, foretok
du kumuleringer, dvs. ga bare
tilleggsstemmer, strøk du kandidater
eller gjorde du begge deler?

11

v022

Spm8 Førte opp andre
partiers kandidater?

discrete

numeric-1.0

2438

753

Førte du opp kandidater fra
andre partiers lister, dvs. ga du
slengerstemmer?

12

v023

Spm9 Viktig for
stemmegivningen i
kommunevalg

discrete

character-45

2438

-

13

v024

Spm10 Stemte ved
fylkestingsvalget i år?

discrete

numeric-1.0

2987

204

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

14

v025

Spm11 Hvilket parti stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

2074

1117

Hvilket parti eller liste stemte du på?

15

v026

Sps12a Spesifisering av
fellesliste

discrete

character-20

3

-

Hvilken fellesliste var det?

16

v027

Sps12b Spesifisering av
annet parti

discrete

character-20

47

-

Hvilket annet parti eller liste stemte du
på?

17

v028

Spm13 Ville stemtt ved
fylkestingsvalg

discrete

numeric-1.0

2074

1117

Om fylkestingsvalg og kommunevalg
hadde vært holdt på ulike dager, ville du
da ha stemt ved fylkestingsvalget?

18

v029

Spm14a Dersom
stortingsvalg stemt som
fylkestin

discrete

numeric-1.0

2054

1137

Dersom det var stortingsvalg i morgen,
ville du da ha stemt på det samme
partiet eller på et annet parti enn ved
fylkestingsvalget?

19

v030

Spm14b Dersom
stortingsvalg stemt som ved
kommu

discrete

numeric-1.0

163

3028

Dersom det var stortingsvalg i morgen,
ville du da ha stemt på det samme
partiet eller på et annet parti enn ved
kommunevalget?

20

v031

Spm15 Stemte ved
stortingsvalg i 1997?

discrete

numeric-1.0

3029

162

Stemte du ved stortingsvalg i 1997?

21

v032

Spm15b Hvilket parti stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

2788

403

Hvilket parti stemte du på?

22

v033

Spm16 Størst betydning for
valg av parti ved k

discrete

numeric-1.0

2438

753

Hva hadde størst betydning for ditt valg
av parti eller liste til kommunevalget?
Var det lokale saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller allmenn tillit til
partiet?

23

v034

Spm17 Størst betydning for
valg av parti ved s

discrete

numeric-1.0

2074

1117

Og så var det fylkestingsvalget? Hva
hadde størst betydning for ditt valg
her? Var det fylkeskommunale saker,
personer på listen, rikspolitiske saker
eller allmenn tillit til partiet?

24

v043

Spm22a Betydning av
partistørr. i kommunestyret

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har det stor betydning, en viss
betydning, eller liten eller ingen
betydning for deg personlig hvilket parti
eller hvilke partier som har flertall i
kommunestyret?

25

v044

Spm22b Betydning av
resultatet av lokalvalget

discrete

numeric-1.0

3191

0

Tror du at resultatet av
kommunestyrevalget i høst vil få stor
betydning, en viss betydning eller liten
eller ingen betydning for hva som vil
skje i kommunen i de kommende fire år?

26

v045

Spm22c Betydning av
resultatet av lokalvalget

discrete

numeric-1.0

2987

204

Tror du at resultatet av fylkestingsvalget
i høst vil få stor betydning, en viss
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Kan du nevne den saken som var
viktigst for din stemmegivning ved
kommunevalget i din bostedskommune?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
betydning eller liten eller ingen
betydning for hva som vil skje i fylket i
de kommende fire år?

27

v046

Spm23a Hvilke valg er
personlig viktigst?

discrete

numeric-1.0

2946

245

Hvilket av disse tre valgene er viktigst
for deg?

28

v047

Spm23b Hvilke valg er
personlig viktigst?

discrete

numeric-1.0

193

2998

Hvilket av disse to valgene er viktigst
for deg?

29

v048

Spm24 Gjenspeil. av folks
meninger i kommunest

discrete

numeric-1.0

3191

0

30

v049

Spm25a Viktig å støtte
bestemt parti eller list

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... A. Støtte et bestemt politisk
parti eller en liste

31

v050

Spm25b Viktig å støtte
bestemte lokale saker

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... B. Støtte bestemte lokale saker

32

v051

Spm25c Viktig å oppfylle
min borgerplikt

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... C. Oppfylle min borgerplikt

33

v052

Spm25d Viktig å støtte
bestemte personer

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... D. Støtte bestemte personer

34

v053

Spm25e Viktig å ivareta
mine egne interesser

discrete

numeric-1.0

2438

753

Med tanke på dette kommunevalget
skal jeg lese opp noen mulige grunner
du kan ha hatt for å avgi din stemme
denne gangen. Jeg vil be deg angi om
den aktuelle grunnen er svært viktig,
nokså viktig, mindre viktig eller ikke
viktig. ... E. Ivareta mine egne interesser

35

v054

Spm26a Forskjellene mellom
partiene er for små

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... A. Forskjellene mellom
partiene er for små

36

v055

Spm26b Ingen viktige lokale
saker jeg brenner for

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
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I hvilken grad gjenspeiler
kommunestyret det folk egentlig
mener i din kommune? Vil du si at det
gjenspeiler folks meninger meget godt,
nokså godt, mindre godt, eller ikke i det
hele tatt?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
ikke viktig. ... B. Det er ingen viktige
lokale saker jeg brenner for

37

v056

Spm26c Kjenner for lite til
hva partiene står for

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... C. Jeg kjenner for lite til
hva partiene står for

38

v057

Spm26d Mangler tillit til
lokalpolitikerne

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... D. Jeg mangler tillit til
lokalpolitikerne her i kommunen

39

v058

Spm26e Har ikke tid og
anledning

discrete

numeric-1.0

753

2438

Med tanke på dette kommunevalget skal
jeg lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært
viktig, nokså viktig, mindre viktig eller
ikke viktig. ... E. Jeg hadde ikke tid og
anledning

40

v059

Spm27 Ville stemme for eller
imot EU medlemska

discrete

numeric-1.0

3139

52

La oss tenke oss at det i morgen skulle
holdes en ny folkeavstemning om norsk
medlemskap i EU, ville du stemme for
eller mot?

41

v079

Spm36 Borgerplikt å
stemme?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Hva mener du, er det en plikt som
borger å stemme eller bør man bare
stemme når utfallet av valget berører
egne interesser?

42

v135

Stemt 1= Stemt, Blank = Ikke
stemt

discrete

character-1

3191

0

1= Stemt, Blank = Ikke stemt

Type

Format

Valid

Invalid

Group Kommunestyrerepresentanter
#

Name

Label

Question

1

v061

Spm29 Tillit til
kommunepolitikere

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du større tillit, den samme tillit
eller mindre tillit til dem enn til
stortingsrepresentanter?

2

v062

Spm30a Likeverdig offentlig
tilbud må gå forann

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... A. Hensynet til
et likeverdig offentlig tilbud over hele
landet må gå foran hensynet til større
kommunal selvbestemmelse.

3

v063

Spm30b Valgordning av
Ordføreren

discrete

numeric-1.0

3101

90

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... B. Ordføreren bør
velges direkte av innbyggerne framfor å
bli valgt av kommunestyret slik det er i
dag.

4

v064

Spm30b_2 Direktevalg av
Ordføreren

discrete

numeric-1.0

90

3101

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... B(2). Prøveordningen
her i kommunen med direkte valg av
ordfører bør fortsette.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

5

v065

Spm30c De i kommune styret
tar som oftest hensy

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... C. De som sitter
i kommunestyret og bestemmer tar
sjelden hensyn til det vanlige folk tror
og mener.

6

v066

Spm30d Kommunen bør ta
imot flere flyktninger o

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... D. Kommunen jeg
bor i bør ta imot flere flyktninger og
asylsøkere.

7

v067

Spm30e Kommunens
tjenester bør utføres av priva

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... E. Kommunen bør
i større grad la private firmaer stå for
utførelsen av kommunens tjenester.

8

v068

Spm30f Opprettholdelse av
de offentlige tjenest

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... F. Det lokale folkestyret
er ikke så viktig bare de offentlige
tjenestene blir opprettholdt.

9

v075

Spm33 Kvinners
medvirkning i kommunalt
styre

discrete

numeric-1.0

3191

0

Mener du at kvinner i sterkere grad
enn nå bør komme med i kommunalt
styre og stell, mener du at forholdene
er bra som de er, eller mener du at
kvinner i mindre grad enn nå bør delta i
lokalpolitisk arbeid?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Kommunale tjenester
#

Name

Label

1

v069

Spm31a Har benyttet
barnehage

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... A. Barnehage?

2

v070

Spm31b Har benyttet skole

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... B. skole?

3

v071

Spm31c Har benyttet
eldreomsorg

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... C. Eldreomsorg?

4

v072

Spm31d Har benyttet Andre
helse, og legetjenest

discrete

numeric-1.0

3191

0

Kan du si hvilke av følgende
kommunale eller fylkeskommunale
tjenester du eller din nære familie har
brukt i løpet av de siste to årene? Har
dere benyttet... ... D. andre helse- og
legetjenester?

5

v073

Spm31e Har benyttet
Tekniske tjenester (byggesa

discrete

numeric-1.0

3191

0

Har du eller din nære familie i løpet
av de siste to årene vært i kontakt
med teknisk etat i forbindelse med
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
byggesaker, vei, vann, kloakk,
renovasjon m.m.?

6

v074

Spm32 Tilfredshet med det
samlede tjenestetilb

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi vil nå høre i hvilken grad du er
tilfreds med det samlede tjenestetilbudet
i din kommune. Er du meget tilfreds,
tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Organisasjonsmedlemskap
#

Name

Label

1

v080

Spm37a
Arbeidstakerorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om
du er medlem av ulike typer
organisasjoner. Er du medlem av... ... A.
Arbeidstakerorganisasjon?

2

v081

Spm37b Idretts- eller
friluftsorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... B. Idretts- eller
friluftsorganisasjon?

3

v082

Spm37c Humanitær
hjelpeorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... C. Humanitær
hjelpeorganisasjon (Røde Kors, Redd
Barna osv)?

4

v083

Spm37d Religiøs
organisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... D. Religiøs
organisasjon?

5

v084

Spm37e
Avholdsorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om
du er medlem av ulike typer
organisasjoner. Er du medlem av... ... E.
Avholdsorganisasjon?

6

v085

Spm37f Mållag,
riksmålsbevegelsen

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... F. Mållag,
riksmålsbevegelsen e.l.?

7

v086

Spm37g
Miljøvernorganorganisasjon

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om
du er medlem av ulike typer
organisasjoner. Er du medlem av... ... G.
Miljøvernorganisasjon?

8

v087

Spm37h Velforening/
grendelag

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... H. Velforening/
grendelag?

9

v088

Spm37i Kulturforening
(musikk, dans, m.m

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... I. Kulturforening
(musikk, dans, teater, hobby osv)?

10

v089

Spm37j Jordbruks eller
fiskeriorganinsasjoner

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... J. Jordbruks- eller
fiskeriorganinsasjon?

11

v090

Spm37k Andre
organinsasjoner

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vi er nå interessert i å høre om du er
medlem av ulike typer organisasjoner.
Er du medlem av... ... K. Andre
organisasjoner?

Group Lokaldemokratiet
- 25 -

Local Election Survey 1999 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v060

Spm28 Hva preget
valgkampen i kommunen her

discrete

numeric-1.0

3191

0

Hva preget valgkampen i din kommune?
Vil du si at det for det meste var lokale
saker, eller var det mest rikspolitiske
saker?

2

v091

Spm38 Fornøyd med
lokaldemokratiet i
kommunen?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Vil du si at du stort sett er meget
fornøyd, nokså fornøyd, lite fornøyd
eller overhodet ikke fornøyd med den
måten lokaldemokratiet fungerer i din
kommune?

3

v092

Spm39 Bor det innvandrere i
ditt nabolag?

discrete

numeric-1.0

3191

0

Bor det innvandrere i ditt nabolag?

4

v093

Spm40 Er med å påvirker i
praksis det som skje

discrete

numeric-1.0

3191

0

Synes du at du kan være med å påvirke
det som skjer i din kommune?

5

v094

Spm41a Folkestyret i
kommunen hadde fungert lik

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette. ... A. Folkestyret her i kommunen
hadde fungert like bra som nå uten de
politiske partiene.

6

v095

Spm41b Min kommune
drives på en effektiv måte

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... B. Min kommune drives på en
effektiv måte.

7

v096

Spm41c Innvandring utgjør
en alvorlig trussel mot vår
nasjonale egenart.

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette. ... C. Innvandring utgjør
en alvorlig trussel mot vår nasjonale
egenart.

8

v097

Spm41d Redusere den
statlige styringen av kommu

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... D. Den statlige styringen av
kommunens virksomhet må reduseres
for å styrke det lokale selvstyret.

9

v098

Spm41e Viktig at folk som
meg holder seg orient

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... E. For at det lokale folkestyret
skal fungere, er det viktig at folk som
meg holder seg orientert om det som
skjer i kommunen.

10

v099

Spm41f Viktige spørsmål bør
avgjøres ved folkea

discrete

numeric-1.0

3191

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette. ... F. Viktige spørsmål her i
kommunen bør avgjøres ved bruk av
folkeavstemninger.

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Intervjutekniske variabler
#

Name

1

v006

Panel N = Helt nytt, E = Ekte
panel, U = Uekte

discrete

character-1

3191

0

N = Helt nytt, E = Ekte panel, U = Uekte

2

v142

Stratum Stratumkoder

discrete

character-1

3191

0

Stratumkoder
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Group Vekter
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v136

Vekt1 Vekt1

continuous

numeric-4.0

3191

0

Verdi = invers trekkesannsynlighet.
Korrigerer for ulik trekkesannsynlighet i
de 6 ulike strata.

2

v137

Vekt2 Vekt2

continuous

numeric-4.0

3191

0

Verdi = Antall i bruttoutvalg / antall i
nettoutvalg for alle kombinasjoner av
stratum x kjønn x aldersgruppe: dvs
justerer for ulikt frafall etter stratum,
kjønn og alder

3

v138

Vekt3 Vekt3

continuous

numeric-4.0

3191

0

Verdi = Antall S i bruttoutvalg / antall
S i nettoutvalg for alle kombinasjoner
av stratum x kjønn x aldersgruppe x S:
S = stemt/ikke stemt etter kontroll mot
manntallsopplysninger. Dvs justerer for
ulik valgdeltagelse etter stratum, kjønn
og alder

4

v139

Samlvek1 Samlevekt 1

continuous

numeric-4.0

3191

0

Produktet VEKT1 x VEKT2 x VEKT3,
Justert slik at sum vekter er 3191

5

v140

Samlvek2 Samlevekt 2

continuous

numeric-4.0

3191

0

Produktet VEKT1 x VEKT2, Justert slik
at sum vekter er 3191

6

v141

Samlvek3 Samlevekt 3

continuous

numeric-4.0

3191

0

Produktet VEKT1 x VEKT2, Justert
slik at sum vekter for persoenr som har
stemt er 1915 (60%) og sum vekter for
personer som ikke har stemt er 1276
(40%)
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Variables Description
Dataset contains 142 variable(s)
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File : NSD0446
# v001:

FodtAar Fødselsår

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-81] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Fødselsår

# v002:

IOsKjonn Kjønn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kjønn

Value

Label

1

Mann

2

Kvinne

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.

# v003:

ExtAldr IOs alder på intervjutidspunktet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18-79] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs alder på intervjutidspunktet

# v004:

BorIKomm Bosatt i samme kommune

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=250 /-] [Invalid=2941 /-]

Pre-question

Da vi trakk deg ut til denne undersøkelsen var du registrert som bosatt i (trkkomm) kommune.

Literal question

Er du fortsatt bosatt i denne kommunen?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v005:

IOs_fylke Bostedsfylke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-28] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

Av anonymiseringsgrunner er kommune kodet om til fylke.

Literal question

Bostedsfylke

Value

Label

1

Østfold

2

Akershus

3

Oslo

4

Hedmark

5

Oppland

6

Buskerud

7

Vestfold

8

Telemark

9

Aust-Agder

10

Vest-Agder

Cases
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Percentage

File : NSD0446
# v005:

IOs_fylke Bostedsfylke
Cases

Value

Label

11

Rogaland

12

Hordaland

14

Sogn og Fjordane

15

Møre og Romsdal

16

Sør Trøndelag

17

Nord Trøndelag

18

Nordland

19

Troms

20

Finnmark

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:

Panel N = Helt nytt, E = Ekte panel, U = Uekte

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

N = Helt nytt, E = Ekte panel, U = Uekte

# v007:

DirOrd O = Direkte valg ordfører

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=90 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

O = Direkte valg ordfører

# v008:

StatBorg Statsborgerskap

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Statsborgerskap

Value

Label

0

Norsk

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.

# v009:

Oslo Oslo

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oslo

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v010:

F_aar 1 født før 1980, 2=født 1980 eller sener

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

1 født før 1980, 2=født 1980 eller sener

# v011:

Spm1 Graden av interesse for politikk

Information

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

File : NSD0446
# v011:

Spm1 Graden av interesse for politikk

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Innledningsvis vil vi gjerne vite hva du er mest opptatt av, er det utenrikspolitiske spørsmål, det som skjer i kommunene eller
norsk innenrikspolitikk?
Cases

Value

Label

1

Utenrikspolitiske spørsmål

2

Det som skjer i kommunen

3

Innenrikspolitikk

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:

Spm2 Stemte ved kommunevalg i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Stemte du ved kommunevalget i år?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v013:

Spm3 Forhåndsstemte eller stemte i valglokale

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Benyttet du deg av muligheten til å forhåndsstemme via postverket, eller stemte du i et vanlig valglokale?

Interviewer's instructions

Hvis alternativ 1 ("forhåndsstemme på posten"); gå til spm 4, hvis alternativ 2 ("stemte ved et vanlig valglokale"); gå til spm
5.
Cases

Value

Label

1

Forhåndsstemte på posten

2

Stemte ved et vanlig valglokale

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.

# v014:

Spm4 Ville stemt uten forhåndsstemming også?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=370 /-] [Invalid=2821 /-]

Literal question

Om det ikke hadde vært mulig å stemme via postverket, tror du da at du likevel ville ha stemt eller hadde du latt det være?

Interviewer's instructions

Hvis 1 på spm 3
Cases

Value

Label

1

Ville likevel ha stemt

2

Ville ha latt være å stemme

3

Vet ikke

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:

Spm5 Når bestemte du deg for parti eller list

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Når bestemte du deg for å stemme på det partiet eller den listen du valgte? Var det lenge før valgkampen begynte, var det
under valgkampen, var det like før valgdagen eller var det på valgdagen?
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File : NSD0446
# v015:

Spm5 Når bestemte du deg for parti eller list
Cases

Value

Label

1

Lenge før

2

Under valgkampen

3

Like før valgdagen

4

På valgdagen

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:

Spm6 Hvilket parti stemte du på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Interviewer's instructions

Hvis alternativ 9; gå til sps 6a, hvis alternativ 10; gå til sps 6b.
Cases

Value

Label

1

Arbeiderpartiet

2

Fremskrittspartiet

3

Høyre

4

Kristelig folkeparti

5

Rød valgallianse

6

Senterpartiet

7

Sosialistisk venstreparti

8

Venstre

9

Felleslister

10

Andre lister

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:

Sps6a Spesifisering av felleslister

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=42 /-]

Literal question

Hvilken fellesliste var det?

# v018:

Sps6b Spesifisering av annet parti

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=121 /-]

Literal question

Hvilket annet parti eller liste stemte du på?

# v019:

Spm7 Foretok endringer på stemmeseddelen?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Foretok du endringer på stemmeseddelen, dvs. kumulerte eller strøk du kandidater da du stemte ved dette valget?

Interviewer's instructions

Hvis "ja"; gå til spm 7a, hvis "nei"; gå til spm 8.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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 : NSD0446
# v020:

Spm7a Antall kumuleringer-stryk

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=962 /-] [Invalid=2229 /-]

Literal question

Omtrent hvor mange kandidater var det du kumulerte eller strøk? Tror du det var mellom 1 og 4 kandidater, eller var det 5
eller flere?

Value

Label

1

1-4

2

5 eller flere

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:

Spm7b Foretok strykinger og-eller kumuleringer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=962 /-] [Invalid=2229 /-]

Literal question

Når du rettet listen, foretok du kumuleringer, dvs. ga bare tilleggsstemmer, strøk du kandidater eller gjorde du begge deler?

Value

Label

1

Stryking

2

Kumulering

3

Begge deler

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.

# v022:

Spm8 Førte opp andre partiers kandidater?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Førte du opp kandidater fra andre partiers lister, dvs. ga du slengerstemmer?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm9 Viktig for stemmegivningen i kommunevalg

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-]

Literal question

Kan du nevne den saken som var viktigst for din stemmegivning ved kommunevalget i din bostedskommune?

# v024:

Spm10 Stemte ved fylkestingsvalget i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2987 /-] [Invalid=204 /-]

Literal question

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

Interviewer's instructions

Stilles bare til IO som ikke stemmer i Oslo. IO som stemmer i Oslo går til spm. 14b.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v025:

Spm11 Hvilket parti stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
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Percentage
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# v025:

Spm11 Hvilket parti stemte du på?

Statistics [NW/ W]

[Valid=2074 /-] [Invalid=1117 /-]

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Interviewer's instructions

Spørres hvis "ja" på spm. 10.
Hvis alternativ 9 ("felleslister"); gå til sps 12a, hvis alternativ 10 ("andre lister"); gå til sps 12b.
Cases

Value

Label

1

Arbeiderpartiet

2

Fremskrittspartiet

3

Høyre

4

Kristelig folkeparti

5

Rød valgallianse

6

Senterpartiet

7

Sosialistisk venstreparti

8

Venstre

9

Felleslister

10

Andre lister

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:

Sps12a Spesifisering av fellesliste

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-]

Literal question

Hvilken fellesliste var det?

# v027:

Sps12b Spesifisering av annet parti

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=47 /-]

Literal question

Hvilket annet parti eller liste stemte du på?

# v028:

Spm13 Ville stemtt ved fylkestingsvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2074 /-] [Invalid=1117 /-]

Literal question

Om fylkestingsvalg og kommunevalg hadde vært holdt på ulike dager, ville du da ha stemt ved fylkestingsvalget?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm14a Dersom stortingsvalg stemt som fylkestin

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2054 /-] [Invalid=1137 /-]

Literal question

Dersom det var stortingsvalg i morgen, ville du da ha stemt på det samme partiet eller på et annet parti enn ved
fylkestingsvalget?

Interviewer's instructions

Stilles til norske statsborgere som har stemt ved fylkestingsvalget og ikke stemmer i Oslo

Value

Label

1

På det samme parti

2

På et annet parti

Cases

- 34 -

Percentage
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# v029:

Spm14a Dersom stortingsvalg stemt som fylkestin

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:

Spm14b Dersom stortingsvalg stemt som ved kommu

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=163 /-] [Invalid=3028 /-]

Literal question

Dersom det var stortingsvalg i morgen, ville du da ha stemt på det samme partiet eller på et annet parti enn ved
kommunevalget?

Interviewer's instructions

Stilles til norske statsborgere som har stemt ved kommunevalget og stemmer i Oslo
Cases

Value

Label

1

På det samme parti

2

På et annet parti

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:

Spm15 Stemte ved stortingsvalg i 1997?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3029 /-] [Invalid=162 /-]

Literal question

Stemte du ved stortingsvalg i 1997?

Interviewer's instructions

Til alle norske statsborgere som hadde stemmerett i 1997.
Hvis "ja"; gå til spm 15. Hvis "nei"; gå til spm 16 hvis stemt ved kommunevalget, spm 18 hvis IO ikke har stemt ved
kommunevalget, spm 17 hvis IO ikke har stemt ved kommunevalget, men har stemt ved fylkestingsvalget.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v032:

Spm15b Hvilket parti stemte du på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2788 /-] [Invalid=403 /-]

Literal question

Hvilket parti stemte du på?
Cases

Value

Label

1

Arbeiderpartiet

2

Fremskrittspartiet

3

Høyre

4

Kristelig folkeparti

5

Rød valgallianse

6

Senterpartiet

7

Sosialistisk venstreparti

8

Venstre

9

Andre partier

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:

Spm16 Størst betydning for valg av parti ved k

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Hva hadde størst betydning for ditt valg av parti eller liste til kommunevalget? Var det lokale saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller allmenn tillit til partiet?
- 35 -
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# v033:

Spm16 Størst betydning for valg av parti ved k

Interviewer's instructions

Til alle som stemte ved kommunevalget
Cases

Value

Label

1

Lokale saker

2

Personer på listen

3

Rikspolitiske saker

4

Allmenn tillit til partiet

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:

Spm17 Størst betydning for valg av parti ved s

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2074 /-] [Invalid=1117 /-]

Literal question

Og så var det fylkestingsvalget? Hva hadde størst betydning for ditt valg her? Var det fylkeskommunale saker, personer på
listen, rikspolitiske saker eller allmenn tillit til partiet?

Interviewer's instructions

Stilles til alle som ikke stemmer i Oslo, og har stemt ved fylkestingsvalget.
Cases

Value

Label

1

Fylkeskommunale saker

2

Personer på listen

3

Rikspolitiske saker

4

Allmenn tillit til partiet

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:

Spm18 Selv hatt kommunale verv siste 8 år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du selv vært representant eller vararepresentant i kommunestyret eller hatt andre kommunale verv her eller i andre
kommuner i løpet av de siste 8 årene?

Interviewer's instructions

Hvis "ja"; gå til spm 20, hvis "nei"; gå til spm 19.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v036:

Spm19 Kunne tenke seg å ha kommunale verv

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2937 /-] [Invalid=254 /-]

Literal question

Kunne du tenke deg å motta slike verv dersom du ble spurt om det?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v037:

Spm20 Har stått oppført på partiliste-valglist

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du noen gang ved et kommunevalg stått oppført på partiliste eller valgliste?
- 36 -

Percentage
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# v037:

Spm20 Har stått oppført på partiliste-valglist

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v038:

Spm21a Skrevet under på opprop-underskriftkamp

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Det er ulike måter å øve innflytelse på.

Literal question

Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å...
... A. skrive under på opprop eller underskriftskampanje?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v039:

Spm21b Deltatt i aksjon, protestmøte, demonstr.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Det er ulike måter å øve innflytelse på.

Literal question

Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å...
... B. delta i aksjon, protestmøte, demonstrasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v040:

Spm21c Tatt saker opp i parti-fagforrening e.l.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Det er ulike måter å øve innflytelse på.

Literal question

Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å...
... C. ta saken opp i parti, fagforening eller annen organisasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v041:

Spm21d Påvirket avg. v-henvendelse til adm.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
- 37 -

Percentage
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# v041:

Spm21d Påvirket avg. v-henvendelse til adm.
Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å...

Literal question

... D. henvende deg til kommune- eller fylkeskommuneadministrasjonen?
Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm21e Kontaktet lokal politiker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Det er ulike måter å øve innflytelse på.

Literal question

Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret eller fylkesting ved
å...
... E. ta kontakt med lokal politiker?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm22a Betydning av partistørr. i kommunestyret

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har det stor betydning, en viss betydning, eller liten eller ingen betydning for deg personlig hvilket parti eller hvilke partier
som har flertall i kommunestyret?
Cases

Value

Label

1

Stor betydning

2

Viss betydning

3

Liten eller ingen betydning

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.

# v044:

Spm22b Betydning av resultatet av lokalvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen betydning for
hva som vil skje i kommunen i de kommende fire år?
Cases

Value

Label

1

Stor betydning

2

Viss betydning

3

Liten eller ingen betydning

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:

Spm22c Betydning av resultatet av lokalvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2987 /-] [Invalid=204 /-]
- 38 -

Percentage
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# v045:

Spm22c Betydning av resultatet av lokalvalget

Literal question

Tror du at resultatet av fylkestingsvalget i høst vil få stor betydning, en viss betydning eller liten eller ingen betydning for
hva som vil skje i fylket i de kommende fire år?

Interviewer's instructions

Stilles til alle som ikke stemmer i Oslo. IO som stemmer i Oslo går til 23b.
Cases

Value

Label

1

Stor betydning

2

Viss betydning

3

Liten eller ingen betydning

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:

Spm23a Hvilke valg er personlig viktigst?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2946 /-] [Invalid=245 /-]

Pre-question

Som kjent kan man i Norge delta i tre typer valg - stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg.

Literal question

Hvilket av disse tre valgene er viktigst for deg?

Interviewer's instructions

Stilles til alle som ikke stemmer i Oslo, og går videre til spm 24.
Cases

Value

Label

1

Stortingsvalg

2

Fylkestingsvalg

3

Kommunevalg

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.

# v047:

Spm23b Hvilke valg er personlig viktigst?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=2998 /-]

Pre-question

Som kjent kan man i Oslo delta i minst to typer valg - stortingsvalg og kommunevalg.

Literal question

Hvilket av disse to valgene er viktigst for deg?

Interviewer's instructions

Stilles til IO som stemmer i Oslo
Cases

Value

Label

1

Stortingsvalg

2

Kommunevalg

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:

Spm24 Gjenspeil. av folks meninger i kommunest

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

I hvilken grad gjenspeiler kommunestyret det folk egentlig mener i din kommune? Vil du si at det gjenspeiler folks meninger
meget godt, nokså godt, mindre godt, eller ikke i det hele tatt?

Value

Label

1

Meget godt

2

Nokså godt

3

Mindre godt

4

Ikke i det hele tatt

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
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# v049:

Spm25a Viktig å støtte bestemt parti eller list

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for å avgi din stemme denne
gangen. Jeg vil be deg angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... A. Støtte et bestemt politisk parti eller en liste

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som har stemt ved kommunevalget
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm25b Viktig å støtte bestemte lokale saker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for å avgi din stemme denne
gangen. Jeg vil be deg angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... B. Støtte bestemte lokale saker

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som har stemt ved kommunevalget

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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

# v051:

Spm25c Viktig å oppfylle min borgerplikt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for å avgi din stemme denne
gangen. Jeg vil be deg angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... C. Oppfylle min borgerplikt

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som har stemt ved kommunevalget
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm25d Viktig å støtte bestemte personer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for å avgi din stemme denne
gangen. Jeg vil be deg angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... D. Støtte bestemte personer

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som har stemt ved kommunevalget
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm25e Viktig å ivareta mine egne interesser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2438 /-] [Invalid=753 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for å avgi din stemme denne
gangen. Jeg vil be deg angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... E. Ivareta mine egne interesser

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som har stemt ved kommunevalget
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm26a Forskjellene mellom partiene er for små

Information

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

# v054:

Spm26a Forskjellene mellom partiene er for små

Statistics [NW/ W]

[Valid=753 /-] [Invalid=2438 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... A. Forskjellene mellom partiene er for små

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som ikke har stemt
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm26b Ingen viktige lokale saker jeg brenner for

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=753 /-] [Invalid=2438 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... B. Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som ikke har stemt
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm26c Kjenner for lite til hva partiene står for

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=753 /-] [Invalid=2438 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... C. Jeg kjenner for lite til hva partiene står for

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som ikke har stemt
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm26d Mangler tillit til lokalpolitikerne

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=753 /-] [Invalid=2438 /-]
- 42 -

Percentage

# v057:

Spm26d Mangler tillit til lokalpolitikerne

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... D. Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som ikke har stemt
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm26e Har ikke tid og anledning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=753 /-] [Invalid=2438 /-]

Pre-question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg.

Literal question

Med tanke på dette kommunevalget skal jeg lese opp noen mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme. Jeg vil be deg
angi om den aktuelle grunnen er svært viktig, nokså viktig, mindre viktig eller ikke viktig.
... E. Jeg hadde ikke tid og anledning

Interviewer's instructions

Stilles med filter: De som ikke har stemt
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Nokså viktig

3

Mindre viktig

4

Ikke viktig

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:

Spm27 Ville stemme for eller imot EU medlemska

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3139 /-] [Invalid=52 /-]

Literal question

La oss tenke oss at det i morgen skulle holdes en ny folkeavstemning om norsk medlemskap i EU, ville du stemme for eller
mot?

Interviewer's instructions

Til alle norske statsborgere
Cases

Value

Label

1

For

2

Mot

3

Ville ikke stemme

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:

Spm28 Hva preget valgkampen i kommunen her

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva preget valgkampen i din kommune? Vil du si at det for det meste var lokale saker, eller var det mest rikspolitiske saker?

Value

Label

1

For det meste lokale saker

2

For det meste rikspolitiske saker

Cases

- 43 -

Percentage

# v060:

Spm28 Hva preget valgkampen i kommunen her

Value

Label

3

Blanding

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.

# v061:

Spm29 Tillit til kommunepolitikere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Så et spørsmål om kommunestyrerepresentanter i din kommune.

Literal question

Har du større tillit, den samme tillit eller mindre tillit til dem enn til stortingsrepresentanter?

Value

Label

1

Større tillit

2

Samme tillit

3

Mindre tillit

4

Vet ikke

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.

# v062:

Spm30a Likeverdig offentlig tilbud må gå forann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... A. Hensynet til et likeverdig offentlig tilbud over hele landet må gå foran hensynet til større kommunal selvbestemmelse.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm30b Valgordning av Ordføreren

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3101 /-] [Invalid=90 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... B. Ordføreren bør velges direkte av innbyggerne framfor å bli valgt av kommunestyret slik det er i dag.

Interviewer's instructions

Filter 415 kommuner uten direkte-valg av ordfører:
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm30b_2 Direktevalg av Ordføreren

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=90 /-] [Invalid=3101 /-]

- 44 -

Percentage

# v064:

Spm30b_2 Direktevalg av Ordføreren
Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?

Literal question

... B(2). Prøveordningen her i kommunen med direkte valg av ordfører bør fortsette.
Interviewer's instructions

Filter 20 kommuner med direkte-valg av ordfører:
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm30c De i kommune styret tar som oftest hensy

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... C. De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar sjelden hensyn til det vanlige folk tror og mener.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm30d Kommunen bør ta imot flere flyktninger o

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... D. Kommunen jeg bor i bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm30e Kommunens tjenester bør utføres av priva

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... E. Kommunen bør i større grad la private firmaer stå for utførelsen av kommunens tjenester.

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

Cases

- 45 -

Percentage

# v067:

Spm30e Kommunens tjenester bør utføres av priva
Cases

Value

Label

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm30f Opprettholdelse av de offentlige tjenest

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... F. Det lokale folkestyret er ikke så viktig bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm31a Har benyttet barnehage

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kan du si hvilke av følgende kommunale eller fylkeskommunale tjenester du eller din nære familie har brukt i løpet av de
siste to årene? Har dere benyttet...
... A. Barnehage?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm31b Har benyttet skole

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kan du si hvilke av følgende kommunale eller fylkeskommunale tjenester du eller din nære familie har brukt i løpet av de
siste to årene? Har dere benyttet...
... B. skole?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm31c Har benyttet eldreomsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kan du si hvilke av følgende kommunale eller fylkeskommunale tjenester du eller din nære familie har brukt i løpet av de
siste to årene? Har dere benyttet...
... C. Eldreomsorg?
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# v071:

Spm31c Har benyttet eldreomsorg

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm31d Har benyttet Andre helse, og legetjenest

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kan du si hvilke av følgende kommunale eller fylkeskommunale tjenester du eller din nære familie har brukt i løpet av de
siste to årene? Har dere benyttet...
... D. andre helse- og legetjenester?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm31e Har benyttet Tekniske tjenester (byggesa

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du eller din nære familie i løpet av de siste to årene vært i kontakt med teknisk etat i forbindelse med byggesaker, vei,
vann, kloakk, renovasjon m.m.?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v074:

Spm32 Tilfredshet med det samlede tjenestetilb

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi vil nå høre i hvilken grad du er tilfreds med det samlede tjenestetilbudet i din kommune. Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds?
Cases

Value

Label

1

Meget tilfreds

2

Tilfreds

3

Lite tilfreds

4

Ikke tilfreds

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:

Spm33 Kvinners medvirkning i kommunalt styre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Mener du at kvinner i sterkere grad enn nå bør komme med i kommunalt styre og stell, mener du at forholdene er bra som de
er, eller mener du at kvinner i mindre grad enn nå bør delta i lokalpolitisk arbeid?

Value

Label

1

Bør komme mer med

2

Forholdene er bra som de er

3

Bør delta mindre enn nå

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

# v076:

Spm34 IOs plassering på skala fra venstre(1) t

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Det snakkes ofte om høyresiden og venstresiden i politikken. Tenk deg en skala som går fra 1 på venstre side - dvs. de som
står helt til venstre politisk - og til 10 på høyre side, dvs. de som står helt til høyre politisk.

Literal question

Hvor ville du plassere deg selv på en slik skala?

# v077:

Spm35a Er du betalende partimedlem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er du betalende partimedlem?

Interviewer's instructions

Hvis "ja"; gå til spm 36, hvis "nei"; gå til spm 35b.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v078:

Spm35b Kan tenke seg å bli medlem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2766 /-] [Invalid=425 /-]

Literal question

Kunne du tenke deg å bli medlem av et politisk parti?

Interviewer's instructions

Dersom "nei" i spm 35a

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v079:

Spm36 Borgerplikt å stemme?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Noen mener det er en borgerplikt å stemme ved valg, andre at man i første rekke bør stemme når valget oppleves som viktig
for en selv.

Literal question

Hva mener du, er det en plikt som borger å stemme eller bør man bare stemme når utfallet av valget berører egne interesser?
Cases

Value

Label

1

Borgerplikt å stemme

2

Bare stemme når utfallet av valget berør

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:

Spm37a Arbeidstakerorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... A. Arbeidstakerorganisasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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

# v081:

Spm37b Idretts- eller friluftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... B. Idretts- eller friluftsorganisasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm37c Humanitær hjelpeorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... C. Humanitær hjelpeorganisasjon (Røde Kors, Redd Barna osv)?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v083:

Spm37d Religiøs organisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... D. Religiøs organisasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v084:

Spm37e Avholdsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... E. Avholdsorganisasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v085:

Spm37f Mållag, riksmålsbevegelsen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... F. Mållag, riksmålsbevegelsen e.l.?
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# v085:

Spm37f Mållag, riksmålsbevegelsen

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v086:

Spm37g Miljøvernorganorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... G. Miljøvernorganisasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v087:

Spm37h Velforening/grendelag

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... H. Velforening/grendelag?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

Spm37i Kulturforening (musikk, dans, m.m

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... I. Kulturforening (musikk, dans, teater, hobby osv)?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v089:

Spm37j Jordbruks eller fiskeriorganinsasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... J. Jordbruks- eller fiskeriorganinsasjon?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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

# v090:

Spm37k Andre organinsasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi er nå interessert i å høre om du er medlem av ulike typer organisasjoner. Er du medlem av...
... K. Andre organisasjoner?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v091:

Spm38 Fornøyd med lokaldemokratiet i kommunen?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vil du si at du stort sett er meget fornøyd, nokså fornøyd, lite fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med den måten
lokaldemokratiet fungerer i din kommune?
Cases

Value

Label

1

Meget fornøyd

2

Nokså fornøyd

3

Lite fornøyd

4

Overhodet ikke fornøyd

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:

Spm39 Bor det innvandrere i ditt nabolag?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Bor det innvandrere i ditt nabolag?

Interviewer's instructions

Om det stilles spørsmål skal det presiseres at med innvandrere mener vi i denne sammenheng ikke-vestlige innvandrere.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v093:

Spm40 Er med å påvirker i praksis det som skje

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Synes du at du kan være med å påvirke det som skjer i din kommune?

Interviewer's instructions

Hvis IO spør: Det skal svares med utgangspunkt i IOs situasjon i dag.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Til en viss grad (alle mellomsvar)

3

Nei

4

Vet ikke

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:

Spm41a Folkestyret i kommunen hadde fungert lik

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]
- 51 -

Percentage

# v094:

Spm41a Folkestyret i kommunen hadde fungert lik
Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette.

Literal question

... A. Folkestyret her i kommunen hadde fungert like bra som nå uten de politiske partiene.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm41b Min kommune drives på en effektiv måte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette.
... B. Min kommune drives på en effektiv måte.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm41c Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette.
... C. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

Spm41d Redusere den statlige styringen av kommu

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette.
... D. Den statlige styringen av kommunens virksomhet må reduseres for å styrke det lokale selvstyret.

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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

# v098:

Spm41e Viktig at folk som meg holder seg orient

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette.
... E. For at det lokale folkestyret skal fungere, er det viktig at folk som meg holder seg orientert om det som skjer i
kommunen.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# v099:

Spm41f Viktige spørsmål bør avgjøres ved folkea

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette.
... F. Viktige spørsmål her i kommunen bør avgjøres ved bruk av folkeavstemninger.
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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:

SpmH1 Lever IO i fast parforhold?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er du gift, samboende eller lever du for tiden ikke i noe fast parforhold?

Value

Label

1

Gift/registrert partner

2

Samboende

3

Ikke i fast parforhold

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:

SpmH2 Ekteskapelige status

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1250 /-] [Invalid=1941 /-]

Literal question

Hva er din ekteskapelige status?
Cases

Value

Label

1

Ugift

2

Enke(mann)

3

Skilt

4

Separert

5

Tidligere registrert partner

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:

SpmB1 Oppvokst eller tilflyttet kommunen--

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er du født og oppvokst i kommunen eller er du tilflyttet?

Interviewer's instructions

Hvis alternativ 1 ("født og oppvokst i kommunen"); gå til spmB3, hvis alternativ 2 ("tilflyttet"); gå til spmB1a.
Cases

Value

Label

1

Født og oppvokst innen kommunen

2

Tilflyttet

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:

SpmB1a Hvilket år flyttet til kommunen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1519 /-] [Invalid=1672 /-]

Literal question

Hvilket år flyttet du til kommunen?

# v104:

SpmB3 Utført inntektsgiv. arb. forrige uke

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utførte du inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i forrige uke?

Post-question

Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i
familiebedrift ellers.

Interviewer's instructions

Hvis "ja"; gå til spmB5a, hvis "nei"; gå til spmB4.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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.

# v105:

SpmB4 Fraværende fra inntektsgiv. arb. forrige

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=969 /-] [Invalid=2222 /-]

Literal question

Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra eller hadde fri fra i forrige uke?

Interviewer's instructions

Hvis "ja"; gå til spmB5a, hvis "nei"; gå til spmB10a.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases
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Percentage

# v105:

SpmB4 Fraværende fra inntektsgiv. arb. forrige

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:

SpmB5 IOs vanlige ukentlige arbeidstid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2291 /-] [Invalid=900 /-]

Literal question

Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i inntektsgivende arbeid?

Post-question

Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette arbeidet. Eventuelt halve timer rundes
oppover. (F.eks. 37,5 timer registreres som 38)

# v107:

SpmB6 Eierforhold for IOs arbeidsplass

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2292 /-] [Invalid=899 /-]

Literal question

De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du arbeider i et personlig eid firma, et aksjeselskap, en
organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet?
Cases

Value

Label

1

Personlig eid

2

Aksjeselskap, organisasjon

3

Kommunal virksomhet

4

Fylkeskommunal virksomhet

5

Statlig virksomhet

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:

SpmB7 Næring for IOs arbeidsplass

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2292 /-] [Invalid=899 /-]

Literal question

Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten?

Interviewer's instructions

Marker med 10 for annen næring og skriv inn hvilke i neste spørsmål.
Cases

Value

Label

1

Jordbruk, skogbruk

2

Fiske, fangst

3

Håndverk, industri, bergverk, bygg og an

4

Handel, bank, forsikring

5

Privat tjenesteyting, f eks hotell, rest

6

Luft-, sjø- og landtransport, post, tele

7

Offentlig administrasjon i kommune, fylk

8

Undervisning, forskning

9

Helsevesen

10

Annen offentlig tjenesteyting, politi, f

11

Annen næring

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:

SpesB7 Spesifisering av annen næring

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=136 /-]

Literal question

Spesifisering av annen næring

# v110:

AlfaYrke Alfanumerisk yrkeskode

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
- 55 -

Percentage

# v110:

AlfaYrke Alfanumerisk yrkeskode

Statistics [NW/ W]

[Valid=2292 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Alfanumerisk yrkeskode

# v111:

SpmB8b Har du en ledende stilling?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2292 /-] [Invalid=899 /-]

Literal question

Har du en ledende stilling?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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:

SpmB9 IOs ansettelsesforhold

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2290 /-] [Invalid=901 /-]

Literal question

Arbeider du i ditt hovedyrke som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?

Interviewer's instructions

Stilles bare til de som svarer "personlig eid" i spm. B6
Cases

Value

Label

1

Selvstendig

2

Ansatt

3

Familiemedlem

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:

SpmB9_2 Karakterisering av hovedyrke

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=440 /-] [Invalid=2751 /-]

Literal question

Vil du karakterisere ditt hovedyrke som...
Cases

Value

Label

1

Arbeider

2

Funksjonær

3

Gardbruker, fisker

4

Annet selvstendig

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.

# v114:

spmb10a Mottar offentlig alderspensjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... A. Mottar offentlig alderspensjon?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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.

- 56 -

Percentage

# v115:

SpmB10b Mottar etterlatte--enkepensjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... B. Mottar etterlatte/enkepensjon?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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.

# v116:

SpmB10c Mottar uførepensjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... C. Mottar uførepensjon?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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:

SpmB10d Mottar stønad til enslige foreldre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... D. Mottar stønad til enslige foreldre?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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.

# v118:

SpmB10e Går på skole eller studerer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... E. Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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.

# v119:

SpmB10f Arbeidsledig de siste 3 månedene

Information

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

# v119:

SpmB10f Arbeidsledig de siste 3 månedene

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... F. Arbeidsledig de siste 3 månedene?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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.

# v120:

SpmB10g Avtjener førstegangstjenesten

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=904 /-] [Invalid=2287 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... G. Avtjener førstegangstjenesten?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk enter!(Stilles bare til de som ikke er yrkesaktive, dvs. de som har nei på spm B4).
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:

SpmB11 Antall timer husarbeid pr uke

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid i uka?

Post-question

Som husarbeid regner vi matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy m.v., men ikke pass av barn, syke o.l.
Cases

Value

Label

1

Under 5 timer

2

5- 9 timer

3

10-19 timer

4

20-29 timer

5

30-39 timer

6

40 timer og over

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:

SpmB12 Hadde inntektsgivende arbeid før trygd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=648 /-] [Invalid=2543 /-]

Literal question

Hadde du selv inntektsgivende arbeid inntil det tidspunktet du begynte å motta pensjon, trygd?

Interviewer's instructions

Stilles til de som ikke har arbeid nå, og som oppgir at de mottar pensjon eller trygd.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

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

# v123:

SpmB13 Eierforhold for IOs tidligere arbeidspla

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=524 /-] [Invalid=2667 /-]

Literal question

Var den virksomheten du arbeidet i et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller
statlig virksomhet?
Cases

Value

Label

1

Personlig eid

2

Aksjeselskap, organisasjon

3

Kommunal virksomhet

4

Fylkeskommunal virksomhet

5

Statlig virksomhet

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:

SpmB14 Tidligere hovedyrke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=524 /-] [Invalid=2667 /-]

Literal question

Vil du karakterisere ditt tidligere hovedyrke som...
Cases

Value

Label

1

Arbeider

2

Funksjonær

3

Gardbruker, fisker

4

Annet selvstendig

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:

Inntekt1 Inntekt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor stor var din egen brutto inntekt i 1994?

Post-question

(Her menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra.) Nærmeste 1000 kr.

Interviewer's instructions

Har IO problemer med å svare, be om svar i nærmeste 10 000 kr. Hvis ingen inntekt, marker med 0.

# v126:

SpmB15 Bor alene

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Bor det flere personer i din husholdning eller bor du alene?
Cases

Value

Label

1

Flere personer

2

Bor alene

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:

Inntekt2 Inntekt 2

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2614 /-] [Invalid=577 /-]

Literal question

Hva vil anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 1998?

Post-question

Rund av til nærmeste 1000 kr.

Interviewer's instructions

Har IO problemer med å svare, be om svar i nærmeste 10 000 kr. Hvis ingen inntekt, marker med 0.
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# v128:

UkArbTid IOs ukentlige arbeidstid:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2206 /-] [Invalid=985 /-]

Literal question

IOs ukentlige arbeidstid:

Value

Label

1

00-19 timer

2

20-34 timer

3

35-44 timer

4

45 og mer

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.

# v129:

IOsInnt IOs bruttoinntekt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2990 /-] [Invalid=201 /-]

Literal question

IOs bruttoinntekt:

Value

Label

1

0 - 99

2

100 - 149

3

150 - 199

4

200 - 249

5

250 - 299

6

300 - 399

7

400 - 499

8

500 og mer

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.

# v130:

HushInnt Husholdets bruttoinntekt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2224 /-] [Invalid=967 /-]

Literal question

Husholdets bruttoinntekt:

Value

Label

1

0 - 100

2

100 - 149

3

150 - 199

4

200 - 249

5

250 - 299

6

300 - 399

7

400 - 499

8

500 og mer

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.

# v131:

Landsdel Omkoding av bostedskommune til landsdel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omkoding av bostedskommune til landsdel

Value

Label

1

Akershus og oslo

Cases

- 60 -

Percentage

# v131:

Landsdel Omkoding av bostedskommune til landsdel
Cases

Value

Label

2

Hedmark og oppland

3

Østlandet ellers

4

Agder og rogaland

5

Vestlandet

6

Trøndelag

7

Nord-norge

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:

UtdNivaa IOs utdanningsnivå

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs utdanningsnivå
Cases

Value

Label

0

Ingen utdanning eller på førskolenivå

1

Barneskolenivå (1-6)

2

Ungdomsskolenivå (7-9)

3

Videregående skole nivå 1

4

Videregående skole nivå 2

5

Universitet/høgskole nivå 1

6

Universitet/høgskole nivå 2

7

Universitet/høgskole nivå 3

8

Forskernivå (over 18 år)

9

Uoppgitt utdanning

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:

FagFelt IOs fagfelt mht utdanning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs fagfelt mht utdanning
Cases

Value

Label

1

Allment fagfelt

2

Humaniora og estetikk

3

Undervisning

4

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitensk

5

Industri, håndverk, naturvitenskap og te

6

Samferdsel

7

Helsevesen

8

Jordbruk, skogbruk og fiske

9

Tjenesteyting og forsvar

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:

Tettspre T=Tettbygd, S=Spredtbygd

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3101 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

T=Tettbygd, S=Spredtbygd

- 61 -

Percentage

# v135:

Stemt 1= Stemt, Blank = Ikke stemt

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

1= Stemt, Blank = Ikke stemt

# v136:

Vekt1 Vekt1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 156-1000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Verdi = invers trekkesannsynlighet. Korrigerer for ulik trekkesannsynlighet i de 6 ulike strata.

# v137:

Vekt2 Vekt2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1140-2286] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Verdi = Antall i bruttoutvalg / antall i nettoutvalg for alle kombinasjoner av stratum x kjønn x aldersgruppe: dvs
justerer for ulikt frafall etter stratum, kjønn og alder

# v138:

Vekt3 Vekt3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 705-2838] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Verdi = Antall S i bruttoutvalg / antall S i nettoutvalg for alle kombinasjoner av stratum x kjønn x aldersgruppe x S: S =
stemt/ikke stemt etter kontroll mot manntallsopplysninger. Dvs justerer for ulik valgdeltagelse etter stratum, kjønn og alder

# v139:

Samlvek1 Samlevekt 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 216-3994] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Produktet VEKT1 x VEKT2 x VEKT3, Justert slik at sum vekter er 3191

# v140:

Samlvek2 Samlevekt 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 193-2148] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Produktet VEKT1 x VEKT2, Justert slik at sum vekter er 3191

# v141:

Samlvek3 Samlevekt 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 158-3193] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Produktet VEKT1 x VEKT2, Justert slik at sum vekter for persoenr som har stemt er 1915 (60%) og sum vekter for personer
som ikke har stemt er 1276 (40%)

# v142:

Stratum Stratumkoder

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3191 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Stratumkoder

Value

Label

1

- 2.500

2

2.501 - 5.000

3

5.001 - 10.000

4

10.001 - 20.000

5

20.001 - 60.000

6

60.001 ++

Cases

- 62 -

Percentage

# v142:

Stratum Stratumkoder

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.

- 63 -

