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Local Election Survey 2011
Overview
Type

Norwegian Election Studies

Identification

NSD2028

Version

Production Date: 2013-10-21
Notes
Original data from Institute for social reserach are documented and prepared, first NSD-version.

Series

The Local Elections surveys are conducted four times earlier, in 1995, 1999, 2003 and 2007. The
objective of the surveys is to elucidate different aspects of the local democracy; the election and
election campaign, political interest and participation.

Abstract
The Local Election Survey 2011 is made on behalf of the Insitute for social research (ISF), Uni Rokkan Centre and the
University of Oslo. Institute for social research had the project leader responsibility and Johannes Berg was the contact
person and the project leader by ISF.
The purpose with the survey was to map behaviour and attitudes to the local election in 2011 in special and local elections in
general. A big part of the survey was a reiteration of previous surveys that have been conducted by each local election since
1995. The survey consists of two parts: a telephone part and a postal part.
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

Policy, Elections, Political parties, Internal politics, Political attitudes

Topics

Politics, Elections, Domestic political issues

Time Period(s)

2011-2012

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
Persons aged 18 years and older from the whole country.

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Institute for social research, by Bergh, Johannes, ISF

Other Producer(s)

Respons Analyse AS
Institutt for samfunnsforskning
UNI Rokkan Centre
University of Oslo

Funding Agency/ies

Institute for social research
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UNI Rokkan Centre
University of Oslo

Sampling
Sampling Procedure
The gross sample was drawn from the Resident registration by permission from the Norwegian Tax Administration. The
gross sample was 5004 respondents. The sample was quoted by 6 strata, which made demgraphic smaller municipalities were
overrepresented compared to larger municipalities.
The whole sample:
Gross sample: 5004 persons
Net sample: 1773 persons
Response rate: 35,4 per cent
Weighting
The sample was quoted by 6 strata, so that demographic small muncipalities were overrepresented compared to larger
municipalities. When analysing the material it is necessary to use weigths to see the country as a whole. The purpose
of the weighting is firstly to adjust the overrepresentation of small muncipalities and the underrepresentation of large
municipalities in the sample. Secondly, the purpose is to correct for the imbalances in relation to gender and age groups.
Since the withdrawal from the postal survey differed from the telephone interview, two weights was constructed. One of
these (vekt) should be used when the analysis only includes variables from the telephone interview. The second (vekt_postal)
weight should be used when the analysis also includes variables from the postal survey.

Data Collection
Data Collection Dates start 2011-09-16
end 2012-02-29
Time Period(s)

start 2011-09-16
end 2012-02-29

Data Collection Mode Telephone interview/ paper/pencil questionnaire
Data Collector(s)

Respons Analyse AS

Accessibility
Distributor(s)

NSD – Norwegian Centre for Research Data

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 2011". The survey was
made by Respons Analyse AS and financed by Institute for social resaech (ISF), UNI Rokkan Centre and University of
Oslo (UiO). The data are provided by ISF, and prepared and made available by NSD - Norwegian Centre for Research Data.
Neither Respons Analyse AS, ISF, UNI Rokkan Centre, UiO nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the
data presented here.”
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Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither Respons Analyse AS, Institute for social resaech, UNI Rokkan Centre, University of Oslo nor NSD are responsible
for the analyses/interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 2013 Institute for social research
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD2028
# Cases

1773

# Variable(s)

287
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Variables Group(s)
Dataset contains 15 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-7.0

1773

0

Resp_ID

1

v001

Resp_ID Resp_ID

2

v002

mnd_dato mnd_dato

discrete

numeric-4.0

1773

0

mnd_dato

3

v003

reg2 Kommunestrata

continuous

numeric-8.2

1773

0

Kommunestrata

4

v004

KOMMnr Fylkesenummer

continuous

numeric-4.0

1773

0

Kommunenummer kodet om til
fylkesnummer

5

v005

befolkning Befolkning i
kommunen 1 januar 2011

continuous

numeric-8.0

1773

0

Befolkning i kommunen 1 januar 2011

6

v006

FODT Fødselsår

continuous

numeric-4.0

1773

0

Fødselsår

7

v007

alder alder

continuous

numeric-8.2

1773

0

alder

8

v008

aldr_kat Aldersgrupper

continuous

numeric-8.2

1773

0

Aldersgrupper

9

v009

Kjonn Kjønn

discrete

numeric-1.0

1773

0

Kjønn

10

v010

T1A 1a. Vi har registrert
at du er folkeregistrert i
<KOMMNAVN>. Er du fast
bosatt i denne kommunen nå?

discrete

numeric-1.0

1773

0

Vi har registrert at du er folkeregistrert
i (KOMMUNENAVN) Er du fast
bosatt i denne kommunen nå?
Kommunenummer kodet om til
fylkesnummer

11

v011

T1B 1b. Hvilken kommune
er du nå bosatt i?

continuous

numeric-4.0

50

1723

12

v012

T2 2. Hvor interessert er du
i politikk generelt? Er du
svært interessert, ganske
interessert, lite interessert,
eller er du helt uinteressert?

discrete

numeric-1.0

1769

4

Hvor interessert er du i politikk
generelt? Er du svært interessert, ganske
interessert, lite interessert, eller er du
helt uinteressert?

13

v013

T3A 3a. Av og til varierer
folks interesse mellom
ulike typer politikk. Hvor
interessert er du for eksempel
i kommunalpolitikk?

discrete

numeric-1.0

1769

4

Av og til varierer folks interesse mellom
ulike typer politikk. Hvor interessert er
du for eksempel i kommunalpolitikk? Er
du svært interessert, ganske interessert,
lite interessert, eller helt uinteressert i
kommunepolitikk?

14

v014

T3B 3b. Hva med
fylkespolitikk?

discrete

numeric-1.0

1764

9

Hva med fylkespolitikk? (Om
nødvendig: Er du.....)

15

v015

T3C 3c. Hva med
rikspolitikk?

discrete

numeric-1.0

1767

6

Hva med rikspolitikk? (Om nødvendig:
Er du.....)

16

v016

T3D 3d. Hva med
internasjonal politikk?

discrete

numeric-1.0

1765

8

Hva med internasjonal politikk? (Om
nødvendig: Er du.....)

17

v017

T4 4. Stemte du ved
kommunevalget i år?

discrete

numeric-1.0

1773

0

Stemte du ved kommunevalget i år?

18

v018

T5 HVIS JA: 5. Benyttet
du deg av muligheten til å
forhåndsstemme, eller stemte
du på valgdagen?

discrete

numeric-1.0

1509

264

Benyttet du deg av muligheten til å
forhåndsstemme, eller stemte du på
valgdagen?

19

v019

T6 HVIS
FORHÅNDSSTEMME:
6. Om det ikke hadde vært
mulig å forhåndsstemme,

discrete

numeric-1.0

316

1457

Om det ikke hadde vært mulig å
forhåndsstemme, ville du likevel ha
stemt, eller hadde du latt det være?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

ville du likevel ha stemt, eller
hadde du latt det være?
20

v020

T7 7. 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, eller var det like
før valgdagen eller var det på
valgdagen?

discrete

numeric-1.0

1509

264

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, eller var det like før
valgdagen eller var det på valgdagen?

21

v021

T8 8. Hvilket parti eller liste
stemte du på?

discrete

numeric-2.0

1509

264

Hvilket parti eller liste stemte du på?

22

v022

T9 9. Ga du ved
kommunevalget en
personstemme til en eller
flere kandidater på listen som
du stemte på?

discrete

numeric-1.0

1495

278

Ga du ved kommunevalget en
personstemme til en eller flere
kandidater på listen som du stemte på?

23

v023

T10 HVIS JA 10. Omtrent
hvor mange kandidater ga
du personstemme? Var det
mellom 1 og 4 kandidater,
eller var det 5 eller flere?

discrete

numeric-1.0

675

1098

Omtrent hvor mange kandidater ga du
personstemme? Var det mellom 1 og 4
kandidater, eller var det 5 eller flere?

24

v024

T11 TIL ALLE
SOM STEMTE VED
KOMMUNEVALGET 11.
Førte du opp kandidater
fra andre partiers lister,
såkalte slengerstemmer, ved
kommunevalget?

discrete

numeric-1.0

1501

272

Førte du opp kandidater fra andre
partiers lister, såkalte slengerstemmer,
ved kommunevalget?

25

v025

T12 TIL ALLE
SOM STEMTE VED
KOMMUNEVALGET 12.
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?

discrete

numeric-1.0

1482

291

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?

26

v026

T13A (mulige grunner du
kan ha hatt for ikke å stemme
ved dette kommunevalget) a.
Forskjellene mellom partiene
er for små

discrete

numeric-1.0

238

1535

v026 question details

27

v027

T13B (mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved
dette kommunevalget) b. Det
er ingen viktige lokale saker
jeg brenner for

discrete

numeric-1.0

244

1529

v027 question details

28

v028

T13C (mulige grunner du
kan ha hatt for ikke å stemme
ved dette kommunevalget)
c. Jeg kjenner for lite til hva
partiene står for

discrete

numeric-1.0

241

1532

v028 question details

29

v029

T13D (mulige grunner du
kan ha hatt for ikke å stemme
ved dette kommunevalget)
d. Jeg mangler tillit til
lokalpolitikerne her i
kommunen

discrete

numeric-1.0

243

1530

v029 question details

30

v030

T13E (mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved

discrete

numeric-1.0

255

1518

v030 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

dette kommunevalget) e. Jeg
hadde ikke tid og anledning
31

v031

T14 Kan du nevne den
saken som var viktigst for
din stemmegivning ved
kommunevalget i år?

discrete

character-255

1508

-

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

32

v032

t140 t140

discrete

character-255

0

0

t140

33

v033

t141 t141

discrete

character-255

0

0

t141

34

v034

t142 t142

discrete

character-25

0

0

t142

35

v035

T15 STILLES TIL ALLE
BOSATT I OSLO. 15.
Stemte du ved valget til
bydelsutvalg i år?

discrete

numeric-1.0

98

1675

Stemte du ved valget til bydelsutvalg i
år?

36

v036

T16 HVIS JA: 16. Hvilket
parti eller liste stemte du på?

discrete

numeric-2.0

65

1708

Hvilket parti eller liste stemte du på?

37

v037

T17 STILLES BARE TIL
IO SOM IKKE STEMMER
I OSLO. 17. Stemte du ved
fylkestingsvalget i år?

discrete

numeric-1.0

1675

98

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

38

v038

T18 18. Hvilket parti eller
liste stemte du på?

discrete

numeric-2.0

1204

569

. Hvilket parti eller liste stemte du på?

39

v039

T19 19. Ga du ved
fylkestingsvalget en
personstemme til en eller
flere kandidater?

discrete

numeric-1.0

1191

582

Ga du ved fylkestingsvalget en
personstemme til en eller flere
kandidater?

40

v040

T20 STILL ALLE
SOM STEMTE VED
FYLKESTINGSVALGET
20. Hva hadde størst
betydning for ditt valg
av parti eller liste til
fylkestingsvalget? Var
det fylkeskommunale
saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller
allmenn tillit til partiet?

discrete

numeric-1.0

1204

569

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

41

v041

T21 21. Dersom det var
stortingsvalg i morgen,
hvilket parti ville du ha stemt
på?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Dersom det var stortingsvalg i morgen,
hvilket parti ville du ha stemt på?

42

v042

T22 TIL ALLE SOM
HADDE STEMMERETT
I 2007 (FØDT FØR
1990): 22. Stemte du ved
kommunevalget i 2007?

discrete

numeric-1.0

1702

71

Stemte du ved kommunevalget i 2007?

43

v043

T23 HVIS STEMT VED
KOMMUNEVALGET 2007
23. Hvilket parti stemte du
på?

discrete

numeric-2.0

1501

272

Hvilket parti stemte du på?

44

v044

T24 TIL ALLE SOM
HADDE STEMMERETT I
2007 (FØDT FØR 1990): 24.
Stemmer du alltid når det er
valg, stemmer du som oftest,
stemmer du av og til, eller
stemmer du aldri når det er
valg?

discrete

numeric-1.0

1702

71

Stemmer du alltid når det er valg,
stemmer du som oftest, stemmer du av
og til, eller stemmer du aldri når det er
valg?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

45

v045

T25 25. I noen land mener
folk at valgene går riktig for
seg. I andre land mener folk
at valgene ikke går riktig
for seg. Hvis du tenker på
høstens valg, hvor vil du
plassere din oppfatning på en
skala fra 1 til 5

discrete

numeric-1.0

1737

36

v045 question details

46

v046

T26A (Hvilket parti har den
beste politikken?): a) skoleog utdanningsspørsmål

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ... A.
skole- og utdanningsspørsmål

47

v047

T26B (Hvilket parti har den
beste politikken?): b) Hva
med eldreomsorg?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ...
B. Hva med eldreomsorg? (Hvis
nødvendig: Hvilket parti har den beste
politikken?)

48

v048

T26C (Hvilket parti har
den beste politikken?):
c) Hva med skatte- og
avgiftspolitikk?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ... C.
Hva med skatte- og avgiftspolitikk?
(Hvis nødvendig: Hvilket parti har den
beste politikken?)

49

v049

T26D (Hvilket parti har
den beste politikken?): d)
Hva med innvandrings- og
flyktningpolitikk?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ...
D. Hva med innvandrings- og
flyktningpolitikk? (Hvis nødvendig:
Hvilket parti har den beste politikken?)

50

v050

T26E (Hvilket parti har den
beste politikken?): e) Og til
slutt sykehus- og helsevesen

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ... E. Og
til slutt sykehus- og helsevesen. (Hvis
nødvendig: Hvilket parti har den beste
politikken?)

51

v051

T27 27. 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?

discrete

numeric-1.0

1770

3

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?

52

v052

T28 HVIS NEI 28. Kunne du
tenke deg å motta slike verv
dersom du ble spurt om det?

discrete

numeric-1.0

1516

257

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

53

v053

T29 TIL ALLE 29.
Har du noen gang ved
et kommunevalg stått
oppført på en partiliste eller
valgliste ?

discrete

numeric-1.0

1772

1

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

54

v054

T30A (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) a)
Skrive under på opprop, eller
underskriftskampanje?

discrete

numeric-1.0

1754

19

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... A. Skrive under på opprop,
eller underskriftskampanje?

55

v055

T30A2 (HVIS JA) a2. Har
noe av dette skjedd via
internett, e-post eller sms?

discrete

numeric-1.0

612

1161

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... A2. Har noe av dette skjedd
via internett, e-post eller sms?

56

v056

T30B (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene

discrete

numeric-1.0

1771

2
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) b)
Delta i aksjon, protestmøte,
demonstrasjon?

Question
siste fire årene forsøkt å påvirke
avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å .... ... B. Delta i
aksjon, protestmøte, demonstrasjon?

57

v057

T30C (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....)
c) Ta saken opp i parti,
fagforening, eller annen
organisasjon?

discrete

numeric-1.0

1769

4

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... C. Ta saken opp i parti,
fagforening, eller annen organisasjon?

58

v058

T30D (Har du noen gang i
discrete
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved
å ....) d) Henvende deg
til kommune- eller
fylkeskommuneadministrasjonen?

numeric-1.0

1768

5

Det er ulike måter å øve innflytelse
på. Har du noen gang i løpet av de
siste fire årene forsøkt å påvirke
avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å .... ... D.
Henvende deg til kommune- eller
fylkeskommuneadministrasjonen?

59

v059

T30D2 (HVIS JA) d2) Har
noe av dette skjedd via
internett, e-post eller sms?

discrete

numeric-1.0

409

1364

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... D2. Har noe av dette skjedd
via internett, e-post eller sms?

60

v060

T30E (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....)
e) Ta kontakt med lokal
politiker?

discrete

numeric-1.0

1772

1

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... E. Ta kontakt med lokal
politiker?

61

v061

T30E2 (HVIS JA) e2) Har
noe av dette skjedd via
internett, e-post eller sms?

discrete

numeric-1.0

626

1147

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... E2. Har noe av dette skjedd
via internett, e-post eller sms?

62

v062

T31 31. 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?

discrete

numeric-1.0

1734

39

. 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?

63

v063

T32 32. 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?

discrete

numeric-1.0

1712

61

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?

64

v064

T33 TIL ALLE 33.
discrete
Hva preget valgkampen
i din kommune
(STEMMERETTSKOMMUNE)?
Var det mest lokale
saker, eller var det mest
rikspolitiske saker?

numeric-1.0

1773

0

Hva preget valgkampen i din kommune
(Stemmerettskommune)? Var det
mest lokale saker, eller var det mest
rikspolitiske saker?
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#
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Type

Format
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Question

65

v065

T34 34. Fra tid til annen
diskuteres det om man bør
endre kommuneinndeling
her til lands. Bør vi etter
din mening redusere, øke
eller la være å endre antallet
kommuner?

discrete

numeric-1.0

1607

166

Fra tid til annen diskuteres det om
man bør endre kommuneinndeling
her til lands. Bør vi etter din mening
redusere, øke eller la være å endre
antallet kommuner?

66

v066

T35 35. Ville du føle det som
ubehagelig å fortelle venner
eller kjente at du ikke stemte
ved et kommunevalg?

discrete

numeric-1.0

1727

46

Ville du føle det som ubehagelig å
fortelle venner eller kjente at du ikke
stemte ved et kommunevalg?

67

v067

T36 36. Dersom du fortalte
at du ikke stemte ved et
kommunevalg, ville venner
eller kjente kritisere deg for
det? Angi din oppfatning på
en skala fra 0 til 10, der 0 står
for "Overhodet ikke" og 10
står for "De ville kritisere
meg meget sterkt".

discrete

numeric-2.0

1699

74

Dersom du fortalte at du ikke stemte
ved et kommunevalg, ville venner eller
kjente kritisere deg for det? Angi din
oppfatning på en skala fra 0 til 10, der 0
står for ”Overhodet ikke” og 10 står for
”De ville kritisere meg meget sterkt”.

68

v068

T37 37. Hvor godt
gjenspeiler kommunestyret
det folk i din kommune
mener? Vil du si meget godt,
nokså godt, mindre godt,
eller ikke i det hele tatt?

discrete

numeric-1.0

1613

160

Hvor godt gjenspeiler kommunestyret
det folk i din kommune mener? Vil du
si meget godt, nokså godt, mindre godt,
eller ikke i det hele tatt?

69

v069

T38 38. Og hvor godt
gjenspeiler Stortinget det folk
i Norge mener?

discrete

numeric-1.0

1629

144

Og hvor godt gjenspeiler Stortinget det
folk i Norge mener? (Ev gjenta: vil du
si meget godt, nokså godt, mindre godt,
eller ikke i det hele tatt?)

70

v070

T39 39. Når du tenker på
situasjonen i din kommune,
hvor mange av de folkevalgte
tror du misbruker sin makt
til personlig fordel? Vil du si
ingen, kun et lite mindretall,
nokså mange, de aller fleste
eller samtlige?

discrete

numeric-1.0

1669

104

Når du tenker på situasjonen i din
kommune, hvor mange av de folkevalgte
tror du misbruker sin makt til personlig
fordel? Vil du si ingen, kun et lite
mindretall, nokså mange, de aller fleste
eller samtlige?

71

v071

t40a1 Hensynet til et
likeverdig offentlig tilbud
over hele landet må gå foran
hensynet til større kommunal
selvbestemmelse

continuous

numeric-2.0

783

990

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? ... A1. Til halve utvalget:
Hensynet til et likeverdig offentlig tilbud
over hele landet må gå foran hensynet til
større kommunal selvbestemmelse.

72

v072

t40a2 Hensynet til større
kommunal selvbestemmelse
må gå foran hensynet til et
likeverdig offentlig tilbud
over hele landet

continuous

numeric-2.0

832

941

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? ... A2. Til andre
halvpart: Hensynet til større kommunal
selvbestemmelse må gå foran hensynet
til et likeverdig offentlig tilbud over hele
landet.

73

v073

t40b Jeg er godt fornøyd
med mulighetene jeg har
til å påvirke kommunale
beslutninger som engasjerer
meg

continuous

numeric-2.0

1663

110

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. Jeg er godt fornøyd
med mulighetene jeg har til å påvirke
kommunale beslutninger som engasjerer
meg.

74

v074

t40c1 De som sitter
i kommunestyret og

continuous

numeric-2.0

815

958

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
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bestemmer tar sjelden hensyn
til det vanlige folk tror og
mener

Question
helt enig, nokså enig, nokså uenig
eller helt uenig i dette? ... C1. ”Split
half”. Til halve utvalget: De som sitter
i kommunestyret og bestemmer tar
sjelden hensyn til det vanlige folk tror
og mener.

75

v075

t40c2 De som sitter
i kommunestyret og
bestemmer tar som oftest
hensyn til det vanlige folk
tror og mener

continuous

numeric-2.0

871

902

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? ... C2. Til andre
halvpart: De som sitter i kommunestyret
og bestemmer tar som oftest hensyn til
det vanlige folk tror og mener.

76

v076

t40d Det lokale folkestyret
er ikke så viktig bare de
offentlige tjenestene blir
opprettholdt

continuous

numeric-2.0

1663

110

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. Det lokale
folkestyret er ikke så viktig bare de
offentlige tjenestene blir opprettholdt.

77

v077

t40e1 I rikspolitikken
er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke
innbyggernes fellesinteresser

continuous

numeric-2.0

789

984

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? ... E1. Til halve utvalget:
I rikspolitikken er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke innbyggernes
fellesinteresser.

78

v078

t40e2 I rikspolitikken er det
innbyggernes fellesinteresser
som får gjennomslag, ikke
særinteresser

continuous

numeric-2.0

801

972

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? ... E2. Til andre halvpart:
I rikspolitikken er det innbyggernes
fellesinteresser som får gjennomslag,
ikke særinteresser.

79

v079

t41a 41. Har du, eller
din nære familie, brukt :
Barnehage

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... A. Barnehage?

80

v080

t41b 41. Har du, eller din
nære familie, brukt : Skole

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... B. Skole?

81

v081

t41c 41. Har du, eller
din nære familie, brukt :
Eldreomsorg

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... C. Eldreomsorg?

82

v082

t41d 41. Har du, eller din
nære familie, brukt : Andre
helse- og legetjenester

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... D. Andre helseog legetjenester?

83

v083

t41e 41. Har du, eller
din nære familie, brukt :
Har du eller din nære
familie i løpet av de to siste
årene vært i kontakt med
kommunen i forbindelse med
byggesaker,vei, vann, kloakk,
renovasjon m.m.

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... E. Har du eller
din nære familie i løpet av de to siste
årene vært i kontakt med kommunen i
forbindelse med byggesaker,vei, vann,
kloakk, renovasjon m.m.?

84

v084

t41f 41. Har du, eller din
nære familie, brukt : Nei,
ingen av dem

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
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Question
av de siste to årene? ... F. Nei, ingen av
dem

85

v085

T42 42. 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?

discrete

numeric-1.0

1749

24

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?

86

v086

t43a1 De offentlige
midlene vi bruker til å
drive lokaldemokratiet - for
eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - er vel
anvendte penger

continuous

numeric-2.0

806

967

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? ... A1. Til halve utvalget: De
offentlige midlene vi bruker til å drive
lokaldemokratiet - for eksempel utgifter
til valg og møtegodtgjørelser - er vel
anvendte penger

87

v087

t43a2 De offentlige
midlene vi bruker til å
drive lokaldemokratiet - for
eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - kunne
med fordel vært brukt til
andre formål

continuous

numeric-2.0

856

917

v087 question details

88

v088

t43b1 Her i kommunen
er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke
innbyggernes fellesinteresser

continuous

numeric-2.0

836

937

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? ... B1. Til halve utvalget: Her
i kommunen er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke innbyggernes
fellesinteresser

89

v089

t43b2 Her i kommunen er det
innbyggernes fellesinteresser
som får gjennomslag, ikke
særinteresser

continuous

numeric-2.0

765

1008

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? ... B2. Til andre halvpart:
Her i kommunen er det innbyggernes
fellesinteresser som får gjennomslag,
ikke særinteresser.

90

v090

t43c Kommunen min bør i
større grad kjøpe tjenester
av det private næringslivet i
stedet for å utføre dem selv

continuous

numeric-2.0

1668

105

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. Kommunen min bør i
større grad kjøpe tjenester av det private
næringslivet i stedet for å utføre dem
selv.

91

v091

t43d Det bør være mulig å
stemme via Internett ved valg
i Norge

continuous

numeric-2.0

1692

81

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. Det bør være mulig å
stemme via Internett ved valg i Norge

92

v092

t43e Stemmerettsalderen i
Norge bør senkes fra 18 til 16
år

continuous

numeric-2.0

1723

50

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. Stemmerettsalderen i Norge
bør senkes fra 18 til 16 år.

93

v093

t43f Kommunen jeg bor i bør
ta imot flere flyktninger og
asylsøkere

continuous

numeric-2.0

1665

108

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. Kommunen jeg bor i bør ta
imot flere flyktninger og asylsøkere.

94

v094

T44 44. Mener du at kvinner
i sterkere grad enn nå bør

discrete

numeric-1.0

1698

75

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

Question
og stell, er det bra som det er, eller bør
kvinner i mindre grad enn nå delta i
lokalpolitisk arbeid?

95

v095

T45A a. Og hva med
personer med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn?.

discrete

numeric-1.0

1575

198

Og hva med personer med ikkevestlig innvandrerbakgrunn? (Les opp
alternativer hvis nødvendig).

96

v096

T45B b) Og hva med de
unge?

discrete

numeric-1.0

1691

82

Og hva med de unge? (Les opp
alternativer hvis nødvendig).

97

v097

T45C c) Og til slutt, de
eldre?

discrete

numeric-1.0

1691

82

Og til slutt, de eldre? (Les opp
alternativer hvis nødvendig).

98

v098

T46 46. Bor det innvandrere i
ditt nabolag?

discrete

numeric-1.0

1741

32

Bor det innvandrere i ditt nabolag?

99

v099

T47 Avslutningsvis har jeg
noen bakgrunnsspørsmål 47.
Er du...

discrete

numeric-1.0

1765

8

Er du...

100

v100

T48 48. Er du født og
oppvokst i kommunen
(BOKOMMUNE) eller er du
tilflyttet?

discrete

numeric-1.0

1769

4

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

101

v101

T48B HVIS TILFLYTTET
48b. Hvilket år flyttet du til
kommunen?

continuous

numeric-4.0

931

842

Hvilket år flyttet du til kommunen?
_________ Skriv inn år

102

v102

T49 49. Hvor sannsynlig er
det at du bor i kommunen om
tre år? Er det...

discrete

numeric-1.0

1773

0

Hvor sannsynlig er det at du bor i
kommunen om tre år? Er det…

103

v103

T50 50. Hva er din høyeste
fullførte utdanning?

discrete

numeric-1.0

1773

0

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

104

v104

T51 51. Betrakter du deg
hovedsakelig som

discrete

numeric-1.0

1773

0

Betrakter du deg hovedsakelig som

105

v105

T52 HVIS YRKESAKTIV
52. I hvilken kommune har
du din arbeidsplass?

continuous

numeric-4.0

1125

648

I hvilken kommune har du din
arbeidsplass? Navn på kommune:
…………………………………

106

v106

T53 HVIS YRKESAKTIV
53. På vanlige arbeidsdager,
hvor lang tid vil du anslå at
du bruker i gjennomsnitt på
reisen til din arbeidsplass.
(NB! Enveisreiser, ikke turreturreiser)

continuous

numeric-3.0

1125

648

På vanlige arbeidsdager, hvor lang tid
vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt
på reisen til din arbeidsplass. (NB!
Enveisreiser, ikke tur-returreiser) Antall
minutter…

107

v107

T54 HVIS YRKESAKTIV
54. 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?

discrete

numeric-1.0

1098

675

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

T55 HVIS YRKESAKTIV
55. Hvilken av disse
næringene tilhører denne
virksomheten?

discrete

numeric-2.0

1125

648

Hvilken av disse næringene tilhører
denne virksomheten? Hvis dere
ikke finner noe som passer blant
svaralternativene nedenfor, marker med
11 for annen næring

109

v109

T56 HVIS YRKESAKTIV
56. Vil du karakterisere ditt
hovedyrke som....

discrete

numeric-1.0

1096

677

Vil du karakterisere ditt hovedyrke
som....
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Question

110

v110

T57 TIL TRYGDEDE
57a. Hadde du selv
inntektsgivende arbeid inntil
det tidspunktet du begynte å
motta pensjon, trygd?

discrete

numeric-1.0

475

1298

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

111

v111

T57B TIL
HJEMMEVÆRENDE,
VERNEPLIKTIGE
ETC 57b. Har du hatt
inntektsgivende arbeid
tidligere?

discrete

numeric-1.0

164

1609

Har du hatt inntektsgivende arbeid
tidligere?

112

v112

T58 HVIS TIDLIGERE
YRKESAKTIV (JA PÅ
SPM 57a ELLER 57B) 58.
Var den virksomheten du
arbeidet i, et personlig eid
firma, et aksjeselskap, en
organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

discrete

numeric-1.0

533

1240

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

113

v113

T59 HVIS TIDLIGERE
YRKESAKTIV 59. Vil du
karakterisere ditt tidligere
hovedyrke som....

discrete

numeric-1.0

535

1238

Vil du karakterisere ditt tidligere
hovedyrke som....

114

v114

T60 60. Hva vil du anslå
husholdningens samlede
brutto inntekt til i 2010?
ANGI ANTALL 1000 KR

continuous

numeric-4.0

1421

352

Hva vil du anslå husholdningens
samlede brutto inntekt til i 2010? Angi
antall 1000 kr (f.Eks 500.000 skrives
500) hvis ingen inntekt, marker med 0

115

v115

T61 61. Da har jeg ikke flere
spørsmål. Om kort tid vil vi
sende deg et spørreskjema i
posten. Nå vil jeg bare sjekke
at vi har din riktige adresse.
Stemmer det at din adresse
er...

discrete

numeric-1.0

1773

0

Da har jeg ikke flere spørsmål. Om kort
tid vil vi sende deg et spørreskjema i
posten. Nå vil jeg bare sjekke at vi har
din riktige adresse. Stemmer det at din
adresse er…

116

v116

vekt vekt

continuous

numeric-8.2

1773

0

vekt

117

v117

P1 Vi begynner med noen
spørsmål om ditt syn på
forhold i din kommune 1. Vil
du si at du stort sett er meget
fornøyd, nokså fornøyd,
lite fornøyd eller overhodet
ikke fornøyd med den måten
lokaldemokratiet fungerer på
i din kommune? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1027

746

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

118

v118

P2a (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) A Barnehager

discrete

numeric-1.0

816

957

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... A.
Barnehager

119

v119

P2b (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) B Skole

discrete

numeric-1.0

908

865

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... B.
Skole
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Question

120

v120

P2c (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) C Eldreomsorg

discrete

numeric-1.0

922

851

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... C.
Eldreomsorg

121

v121

P2d (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker
dem nå.) D Andre helse- og
legetjenester

discrete

numeric-1.0

1025

748

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... D.
Andre helse- og legetjenester

122

v122

P2e (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) E Kulturtilbud

discrete

numeric-1.0

992

781

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... E.
Kulturtilbud

123

v123

P2f (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) F Tekniske tjenester
knyttet til byggesaker,
vei ,vann, kloakk, renovasjon

discrete

numeric-1.0

967

806

v123 question details

124

v124

P3 3. Sammenlignet med
dine erfaringer med kjøp
av tjenester fra private
firmaer, hvilken behandling
synes du at du får fra din
bostedskommune? Vil du si
at du får... Ett kryss

discrete

numeric-1.0

764

1009

Sammenlignet med dine erfaringer med
kjøp av tjenester fra private firmaer,
hvilken behandling synes du at du får
fra din bostedskommune? Vil du si at du
får… Ett kryss

125

v125

P4a (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr
"et stort problem"). A At
personopplysninger kommer
på avveie

discrete

numeric-1.0

854

919

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... A. At
personopplysninger kommer på avveie

126

v126

P4b (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr "et
stort problem"). B At det
forekommer uetisk atferd
blant de ansatte

discrete

numeric-1.0

838

935

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... B. At
det forekommer uetisk atferd blant de
ansatte
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Type

Format
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Question

127

v127

P4c (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr "et
stort problem"). C At det
forekommer uetisk atferd
blant politikerne

discrete

numeric-1.0

861

912

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... C. At
det forekommer uetisk atferd blant
politikerne

128

v128

P4d (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr "et
stort problem"). D At det
forekommer korrupsjon

discrete

numeric-1.0

764

1009

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... D. At det
forekommer korrupsjon

129

v129

P5 5. Hvor stor forskjell
synes du det er mellom
partiene i din kommune?
Vil du si at forskjellene er
meget store, ganske store,
ikke særlig store eller meget
små? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1008

765

Hvor stor forskjell synes du det er
mellom partiene i din kommune? Vil du
si at forskjellene er meget store, ganske
store, ikke særlig store eller meget små?
Ett kryss

130

v130

P6a (6. Hvor ofte tror du
at de folkevalgte setter
til side sine personlige
interesser når de treffer
politiske beslutninger?) A De
folkevalgte i din kommune

discrete

numeric-1.0

984

789

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter
til side sine personlige interesser når
de treffer politiske beslutninger? Ett
kryss pr linje ... A. De folkevalgte i din
kommune

131

v131

P6b (6. Hvor ofte tror du
at de folkevalgte setter
til side sine personlige
interesser når de treffer
politiske beslutninger?) B De
folkevalgte på Stortinget

discrete

numeric-1.0

974

799

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter
til side sine personlige interesser når
de treffer politiske beslutninger? Ett
kryss pr linje ... B. De folkevalgte på
Stortinget

132

v132

P7a (7. Hvor godt informert
føler du at du er om det som
skjer i politikken på følgende
nivåer?) A Politikken i min
kommune

discrete

numeric-1.0

1057

716

Hvor godt informert føler du at du er om
det som skjer i politikken på følgende
nivåer? Ett kryss pr linje ... A. Politikken
i min kommune

133

v133

P7b (7. Hvor godt informert
føler du at du er om det som
skjer i politikken på følgende
nivåer?) B Politikken i min
fylkeskommune

discrete

numeric-1.0

1042

731

Hvor godt informert føler du at du er om
det som skjer i politikken på følgende
nivåer? Ett kryss pr linje ... B. Politikken
i min fylkeskommune

134

v134

P7c (7. Hvor godt informert
føler du at du er om det som
skjer i politikken på følgende
nivåer?) C Rikspolitikken i
Norge

discrete

numeric-1.0

1052

721

Hvor godt informert føler du at du
er om det som skjer i politikken på
følgende nivåer? Ett kryss pr linje ... C.
Rikspolitikken i Norge

135

v135

P8a (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
A Riksdekkende aviser papiraviser

discrete

numeric-1.0

1042

731

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... A. Riksdekkende aviser papiraviser
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Format
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Question

136

v136

P8b (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
B Riksdekkende aviser nettaviser

discrete

numeric-1.0

1007

766

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... B. Riksdekkende aviser nettaviser

137

v137

P8c (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) C
Lokale og regionale aviser papiraviser

discrete

numeric-1.0

1052

721

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... C. Lokale og regionale aviser papiraviser

138

v138

P8d (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) D
Lokale og regionale aviser nettaviser

discrete

numeric-1.0

1001

772

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... D. Lokale og regionale aviser nettaviser

139

v139

P8e (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) E
TV

discrete

numeric-1.0

1045

728

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... E. TV

140

v140

P8f (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) F
Radio

discrete

numeric-1.0

1040

733

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... F. Radio

141

v141

P8g (8. Hvor viktig vil
du si at følgende kilder er
for deg personlig når det
gjelder å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune? ) G Kommunale
informasjonsaviser eller blad

discrete

numeric-1.0

1002

771

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”,
og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett
kryss for hver kilde ... G. Kommunale
informasjonsaviser eller blad

142

v142

P8h (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) H
Folkemøter eller lignende

discrete

numeric-1.0

1002

771

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... H. Folkemøter eller lignende

143

v143

P8i (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) I
Møter i parti/organisasjoner/
foreninger

discrete

numeric-1.0

989

784

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... I. Møter i parti/organisasjoner/
foreninger

144

v144

P8j (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg

discrete

numeric-1.0

1019

754

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
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personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
J Direkte kontakt med
politikere

Question
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... J. Direkte kontakt med
politikere

145

v145

P8k (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) K
Samtaler med andre

discrete

numeric-1.0

1037

736

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... K. Samtaler med andre

146

v146

P8l (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) L
Kommunens hjemmeside

discrete

numeric-1.0

1001

772

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... L. Kommunens hjemmeside

147

v147

P8m (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
M Sosiale medier, f.eks
blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn

discrete

numeric-1.0

968

805

v147 question details

148

v148

P8n (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) N
Partiers nettsider

discrete

numeric-1.0

967

806

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... N. Partiers nettsider

149

v149

P9a 9a. Hvor ofte diskuterer
du lokalpolitiske spørsmål
med andre?

discrete

numeric-1.0

1062

711

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske
spørsmål med andre?

150

v150

P9b 9b. Hvis du diskuterer
lokalpolitiske spørsmål med
andre: Forsøkte du i slike
samtaler foran lokalvalgene
i år å påvirke noen til å
stemme på et bestemt parti?

discrete

numeric-1.0

1026

747

Hvis du diskuterer lokalpolitiske
spørsmål med andre: Forsøkte du i
slike samtaler foran lokalvalgene i år å
påvirke noen til å stemme på et bestemt
parti?

151

v151

P10a (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,...) A i
aviser (inkludert nettaviser)

discrete

numeric-1.0

1003

770

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss
for hver kilde ... A. i aviser (inkludert
nettaviser)

152

v152

P10b (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,...) B i
radio

discrete

numeric-1.0

977

796

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... B. i radio

153

v153

P10c (10. Under
valgkampen i høst, leste

discrete

numeric-1.0

998

775

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
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eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,...) C på
TV

Question
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... C. på TV

154

v154

P10d (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i
din bostedskommune,...)
D på valgmøte eller annet
folkemøte

discrete

numeric-1.0

1002

771

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... D. på valgmøte eller annet
folkemøte

155

v155

P10e (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i
din bostedskommune,...) E i
sosiale medier, f.eks blogg,
Facebook, Twitter, LinkedIn

discrete

numeric-1.0

991

782

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... E. i sosiale medier, f.eks
blogg, Facebook, Twitter, LinkedIn

156

v156

P10f (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i
din bostedskommune,...) F
partiers nettsider

discrete

numeric-1.0

995

778

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... F. partiers nettsider

157

v157

P11a (11. Når du ser
tilbake på valgkampen,
i hvilken grad mener du
valgkampen bidro til
å klargjøre forskjeller
mellom partiene…) A ..i din
kommune

discrete

numeric-1.0

928

845

Når du ser tilbake på valgkampen, i
hvilken grad mener du valgkampen
bidro til å klargjøre forskjeller mellom
partiene… Ett kryss pr linje ... A. ..i din
kommune

158

v158

P11b (11. Når du ser
tilbake på valgkampen,
i hvilken grad mener du
valgkampen bidro til å
klargjøre forskjeller mellom
partiene…) B ..på riksplan

discrete

numeric-1.0

983

790

Når du ser tilbake på valgkampen, i
hvilken grad mener du valgkampen
bidro til å klargjøre forskjeller mellom
partiene… Ett kryss pr linje ... B. ..på
riksplan

159

v159

P12a (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) A Internasjonale
spørsmål

discrete

numeric-1.0

1046

727

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... A. Internasjonale spørsmål

160

v160

P12b (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) B Saker på
nasjonalt nivå

discrete

numeric-1.0

1043

730

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... B. Saker på nasjonalt nivå

161

v161

P12c (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske

discrete

numeric-1.0

1042

731

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
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saker, på noen av de følgende
nivåene?) C Saker i ditt fylke

Question
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... C. Saker i ditt fylke

162

v162

P12d (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) D Saker i din
kommune

discrete

numeric-1.0

1049

724

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... D. Saker i din kommune

163

v163

P13a (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) A ..tar de
folkevalgte hensyn

discrete

numeric-1.0

1004

769

v163 question details

164

v164

P13b (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) B ..gjør
kommunen en god jobb

discrete

numeric-1.0

1006

767

v164 question details

165

v165

P13c (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) C ..har
kommunen gode rutiner

discrete

numeric-1.0

612

1161

v165 question details

166

v166

P13d (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) D ..blir
innbyggerne involvert

discrete

numeric-1.0

908

865

v166 question details

167

v167

P13e (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) E ..er de
folkevalgte flinke

discrete

numeric-1.0

976

797

v167 question details

168

v168

P13f (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala

discrete

numeric-1.0

762

1011

v168 question details
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Question

fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) F ..har
kommunen gode rutiner
169

v169

P13g (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) G ..er de
folkevalgte ærlige

discrete

numeric-1.0

856

917

I hvilken grad mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for situasjonen
i din kommune? Angi dine svar på
en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært dårlig, og 5
betyr at den passer svært godt. Ett kryss
pr linje I min kommune… ... G. ..er de
folkevalgte ærlige

170

v170

P13h (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) H ..følger
de folkevalgte sin

discrete

numeric-1.0

876

897

v170 question details

171

v171

P13i (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) I ..er det
lett å komme i

discrete

numeric-1.0

888

885

v171 question details

172

v172

P13j (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) J ..er de
folkevalgte mest

discrete

numeric-1.0

937

836

v172 question details

173

v173

P14 14. Og hvis du tenker
på rikspolitikken, hvor godt
synes du denne beskrivelsen
passer: De folkevalgte på
Stortinget tar hensyn til
befolkningens synspunkter
Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1004

769

Og hvis du tenker på rikspolitikken,
hvor godt synes du denne beskrivelsen
passer: De folkevalgte på Stortinget tar
hensyn til befolkningens synspunkter

174

v174

P15a (15. Nedenfor har
vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig
i påstandene?) A De
kommunestyrerepresentantene
vi velger, mister fort
kontakten med alminnelige
folk

discrete

numeric-1.0

981

792

Nedenfor har vi listet opp noen
utsagn om politikk. Er du helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene? Sett ett
kryss for hvert utsagn ... A. De
kommunestyrerepresentantene vi velger,
mister fort kontakten med alminnelige
folk

175

v175

P15b (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om

discrete

numeric-1.0

991

782

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
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politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?)
B Viktige spørsmål her i
kommunen bør avgjøres ved
bruk av folkeavstemninger

Question
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... B. Viktige spørsmål her i
kommunen bør avgjøres ved bruk av
folkeavstemninger

176

v176

P15c (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) C
De som har gode forbindelser
i kommunen, får lettere
ivaretatt sine interesser

discrete

numeric-1.0

960

813

Nedenfor har vi listet opp noen
utsagn om politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene? Sett ett kryss for
hvert utsagn ... C. De som har gode
forbindelser i kommunen, får lettere
ivaretatt sine interesser

177

v177

P15d (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) D
De fleste folkevalgte her i
kommunen er dyktige folk
som vanligvis vet hva de gjør

discrete

numeric-1.0

972

801

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... D. De fleste folkevalgte
her i kommunen er dyktige folk som
vanligvis vet hva de gjør

178

v178

P15e (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) E
Rikspolitikken er iblant så
innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier
seg om

discrete

numeric-1.0

1016

757

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... E. Rikspolitikken er iblant så
innviklet at folk som meg ikke forstår
hva den dreier seg om

179

v179

P15g (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?)
G Samarbeid mellom
kommunene om levering av
tjenester (interkommunalt
samarbeid) gir bedre kvalitet
enn hvis enkeltkommuner

discrete

numeric-1.0

879

894

v179 question details

180

v180

P15h (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) H
Interkommunalt samarbeid
gjør det vanskeligere for
velgerne å vite hvem som
har ansvaret for innholdet i
politikken som

discrete

numeric-1.0

896

877

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... H. Interkommunalt samarbeid
gjør det vanskeligere for velgerne å vite
hvem som har ansvaret for innholdet i
politikken som blir ført

181

v181

P16 16. Habilitetsreglene
tilsier at både
kommunalt ansatte og
kommunepolitikere ikke skal
ta del i beslutninger der de
selv kan tenkes å være en
part i saken. Hvor ofte tror du
habilitetsregelen brytes i din
kommune?

discrete

numeric-1.0

913

860

Habilitetsreglene tilsier at
både kommunalt ansatte og
kommunepolitikere ikke skal ta del i
beslutninger der de selv kan tenkes å
være en part i saken. Hvor ofte tror du
habilitetsregelen brytes i din kommune?

182

v182

P17a (er du mest enig
med A eller B?) Det er en
borgerplikt å stemme ved
valg/Man bør bare stemme

discrete

numeric-1.0

1042

731

v182 question details
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Question

når valget oppleves som
viktig for en selv
183

v183

P17b (er du mest enig med A
eller B?) Når staten overfører
penger til kommunene, er det
rimelig at staten bestemmer
hva pengene skal brukes til/
Selv om staten overfører
penger til kommunene,
bør de lokale folkevalgte
bestemme hvordan midlene
brukes

discrete

numeric-1.0

1012

761

v183 question details

184

v184

P17c (er du mest enig med
A eller B?) Kommunestyret
skal fatte den endelige
avgjørelsen om man skal
holde en folkeavstemning i
kommunen/Velgerne skal,
gjennom innsamling av et
visst antall underskrifter,
fatte den endelige
avgjørelsen om det skal
holdes en

discrete

numeric-1.0

1005

768

v184 question details

185

v185

P18a (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) A De
stortingsrepresentantene vi
velger, mister fort kontakten
med alminnelige folk

discrete

numeric-1.0

982

791

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
A. De stortingsrepresentantene vi velger,
mister fort kontakten med alminnelige
folk

186

v186

P18b (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) B Det
norske demokratiet kunne
fungert like bra uten lokalt
selvstyre

discrete

numeric-1.0

959

814

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
B. Det norske demokratiet kunne fungert
like bra uten lokalt selvstyre

187

v187

P18c (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) C
De fleste folkevalgte på
Stortinget er dyktige folk
som vanligvis vet hva de gjør

discrete

numeric-1.0

1023

750

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
C. De fleste folkevalgte på Stortinget er
dyktige folk som vanligvis vet hva de
gjør

188

v188

P18d (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) D
Kommunepolitikken her
i kommunen er iblant så
innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier
seg om

discrete

numeric-1.0

1009

764

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
D. Kommunepolitikken her i kommunen
er iblant så innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier seg om

189

v189

P18e (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.)
E Innvandring utgjør en

discrete

numeric-1.0

1012

761

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
E. Innvandring utgjør en alvorlig trussel
mot vår nasjonale egenart
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Question

alvorlig trussel mot vår
nasjonale egenart
190

v190

P18f (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) F
Jeg oppfatter meg selv som
vel kvalifisert for å delta i
lokalpolitikk

discrete

numeric-1.0

967

806

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
F. Jeg oppfatter meg selv som vel
kvalifisert for å delta i lokalpolitikk

191

v191

P18g (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) G De
folkevalgte i min kommune
holder et høyt etisk nivå

discrete

numeric-1.0

817

956

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
G. De folkevalgte i min kommune
holder et høyt etisk nivå

192

v192

P19 19. Tenk deg at
myndighetene foreslår å
slå din bostedskommune
sammen med en eller flere
nabokommuner. Synes
du dette er et svært godt
forslag, et godt forslag, et
dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville du ikke bry
deg særlig om forslaget?

discrete

numeric-1.0

1013

760

Tenk deg at myndighetene foreslår å
slå din bostedskommune sammen med
en eller flere nabokommuner. Synes du
dette er et svært godt forslag, et godt
forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville du ikke bry deg særlig
om forslaget?

193

v193

P20 20. Enkelte beregninger
tyder på at dagens
kommuneinndeling påfører
samfunnet ekstra utgifter.
Dersom du kunne velge, er
du villig til å betale 1000
kroner mer i året i skatt
for å opprettholde dagens
kommuneinndeling? Ett
kryss

discrete

numeric-1.0

866

907

Enkelte beregninger tyder på at dagens
kommuneinndeling påfører samfunnet
ekstra utgifter. Dersom du kunne velge,
er du villig til å betale 1000 kroner mer
i året i skatt for å opprettholde dagens
kommuneinndeling? Ett kryss

194

v194

P21 21. Tenk deg at din
kommune foreslår, i større
grad enn i dag, å levere
de kommunale tjenestene
i samarbeid med en eller
flere nabokommuner. Synes
du dette er et svært godt
forslag, et godt forslag, et
dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville

discrete

numeric-1.0

983

790

Tenk deg at din kommune foreslår,
i større grad enn i dag, å levere de
kommunale tjenestene i samarbeid med
en eller flere nabokommuner. Synes du
dette er et svært godt forslag, et godt
forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville du ikke bry deg særlig
om forslaget?

195

v195

P22 22. Hva tror du gir de
beste tjenestene for deg og
din kommune? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

968

805

Hva tror du gir de beste tjenestene for
deg og din kommune? Ett kryss

196

v196

P23 23. Fylkeskommunenes
framtid blir også diskutert
for tiden. I dag har vi 19
fylkeskommuner, men det er
ulike oppfatninger om disse
bør opprettholdes. Hvilket av
alternativene nedenfor er du
mest enig i? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

882

891

Fylkeskommunenes framtid blir også
diskutert for tiden. I dag har vi 19
fylkeskommuner, men det er ulike
oppfatninger om disse bør opprettholdes.
Hvilket av alternativene nedenfor er du
mest enig i? Ett kryss

197

v197

P24a (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går

discrete

numeric-2.0

1036

737

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
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fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) A Kommunestyret

Question
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... A.
Kommunestyret

198

v198

P24b (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) B Ordføreren

discrete

numeric-2.0

1032

741

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... B.
Ordføreren

199

v199

P24c (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) C Regjeringen

discrete

numeric-2.0

1044

729

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... C.
Regjeringen

200

v200

P24d (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært
stor tillit".) D De politiske
partiene

discrete

numeric-2.0

1033

740

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... D.
De politiske partiene

201

v201

P24e (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) E Stortinget

discrete

numeric-2.0

1031

742

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... E.
Stortinget

202

v202

P24f (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) F Domstolene

discrete

numeric-2.0

1030

743

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse
på en skala som går fra 0 til 10, der 0
betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært
stor tillit”. Sett ett kryss på hver linje ...
F. Domstolene

203

v203

P24g (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) G Statlig forvaltning

discrete

numeric-2.0

987

786

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... G.
Statlig forvaltning

204

v204

P24h (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært
stor tillit".) H Kommuneadministrasjonen

discrete

numeric-2.0

1023

750

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... H.
Kommuneadministrasjonen

205

v205

P24i (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige

discrete

numeric-2.0

1037

736

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
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institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) I Lokalpolitikere

Question
hvor stor tillit du har til hver av disse
på en skala som går fra 0 til 10, der 0
betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært
stor tillit”. Sett ett kryss på hver linje ...
I. Lokalpolitikere

206

v206

P24j (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) J Rikspolitikere

discrete

numeric-2.0

1019

754

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse
på en skala som går fra 0 til 10, der 0
betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært
stor tillit”. Sett ett kryss på hver linje ...
J. Rikspolitikere

207

v207

P24k (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) K Fylkestinget

discrete

numeric-2.0

906

867

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... K.
Fylkestinget

208

v208

P25a (25. Nedenfor har vi
listet tre metoder som ble
benyttet for opptelling av
stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene.)
A Manuell opptelling av
papirstemmer

discrete

numeric-1.0

1021

752

Nedenfor har vi listet tre metoder som
ble benyttet for opptelling av stemmene
ved høstens valg. Angi om du har ingen
tillit, liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene. Ett kryss
pr. linje ... A. Manuell opptelling av
papirstemmer

209

v209

P25b (25. Nedenfor har vi
listet tre metoder som ble
benyttet for opptelling av
stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene.)
B Elektronisk opptelling
av papirstemmer som blir
scannet

discrete

numeric-1.0

988

785

Nedenfor har vi listet tre metoder som
ble benyttet for opptelling av stemmene
ved høstens valg. Angi om du har ingen
tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit
til hver av metodene. Ett kryss pr.
linje ... B. Elektronisk opptelling av
papirstemmer som blir scannet (lest
elektronisk)

210

v210

P25c (25. Nedenfor har vi
listet tre metoder som ble
benyttet for opptelling av
stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene.)
c Elektronisk opptelling av
stemmer avgitt på Internett

discrete

numeric-1.0

945

828

Nedenfor har vi listet tre metoder som
ble benyttet for opptelling av stemmene
ved høstens valg. Angi om du har ingen
tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit
til hver av metodene. Ett kryss pr.
linje ... C. Elektronisk opptelling av
stemmer avgitt på Internett

211

v211

P26 26. I politikk snakker
man ofte om "venstresiden"
og "høyresiden". Nedenfor er
en skala der 0 representerer
de som står helt til venstre
politisk, og 10 representerer
de som står helt til høyre
politisk. Hvordan vil du
plassere deg selv på en slik
skala?

discrete

numeric-2.0

997

776

I politikk snakker man ofte om
“venstresiden” og “høyresiden”.
Nedenfor er en skala der 0 representerer
de som står helt til venstre politisk, og
10 representerer de som står helt til
høyre politisk. Hvordan vil du plassere
deg selv på en slik skala?

212

v212

P27 Så noen spørsmål
om valgkamp og bruk av
Internett og sosiale medier

discrete

numeric-1.0

1040

733

Hvor godt behersker du Internett og
IKT?
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Question

27. Hvor godt behersker du
Internett og IKT?
213

v213

P28 28. Hvor ofte bruker du
Internett?

discrete

numeric-1.0

1047

726

Hvor ofte bruker du Internett?

214

v214

P29 29. Kunne du tenke
deg å stemme via Internett
i stedet for i valglokalet,
dersom dette var mulig i din
kommune?

discrete

numeric-1.0

978

795

Kunne du tenke deg å stemme via
Internett i stedet for i valglokalet,
dersom dette var mulig i din kommune?

215

v215

P30 30. Som du kanskje
kjenner til, ble det
gjennomført forsøk med evalg i enkelte kommuner
ved årets lokalvalg, dvs at
det var mulig å stemme via
Internett. Vi vil gjerne vite
hva du synes om forsøket
med e-valg. Er du...

discrete

numeric-1.0

909

864

Som du kanskje kjenner til, ble det
gjennomført forsøk med e-valg i enkelte
kommuner ved årets lokalvalg, dvs at
det var mulig å stemme via Internett. Vi
vil gjerne vite hva du synes om forsøket
med e-valg. Er du…

216

v216

P31a (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) A Sosiale
medier er en viktig

discrete

numeric-1.0

938

835

v216 question details

217

v217

P31b (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) B Sosiale
medier er først og

discrete

numeric-1.0

957

816

v217 question details

218

v218

P31c (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) C Gjennom
sosiale medier kan jeg

discrete

numeric-1.0

896

877

v218 question details

219

v219

P31d (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) D Jeg vil heller
lese politikernes

discrete

numeric-1.0

1026

747

v219 question details
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Question

220

v220

P31e (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) E Jeg vil heller
delta på et

discrete

numeric-1.0

947

826

v220 question details

221

v221

P31f (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) F Sosiale
medier er mer egnet til

discrete

numeric-1.0

929

844

v221 question details

222

v222

P32a (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) A ..besøker du
din kommunes hjemmeside?

discrete

numeric-1.0

1016

757

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... A. …besøker du din
kommunes hjemmeside?

223

v223

P32b (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) B ..søker du etter
informasjon om kommunale
tjenester på internett?

discrete

numeric-1.0

1016

757

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... B. …søker du etter
informasjon om kommunale tjenester på
Internett?

224

v224

P32c (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) C ..sender du epost til en kommunepolitiker
om kommunale spørsmål?

discrete

numeric-1.0

1013

760

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... C. …sender du e-post til
en kommunepolitiker om kommunale
spørsmål?

225

v225

P32d (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) D ..sender du epost til en kommunale ansatt
om kommunale spørsmål?

discrete

numeric-1.0

1015

758

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... D. ..sender du e-post til
en kommunalt ansatt om kommunale
spørsmål?

226

v226

P32e (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) E ..sender du e-

discrete

numeric-1.0

1010

763

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... E. …sender du e-post
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post til andre innbyggere om
kommunale spørsmål?

Question
til andre innbyggere om kommunale
spørsmål?

227

v227

P32f (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) F ..deltar du i
underskrifts-kampanjer eller
andre aksjoner på Internett
som gjelder

discrete

numeric-1.0

1003

770

v227 question details

228

v228

P33 33. Hvor ofte søkte
du etter lokalt valgstoff på
Internett under valgkampen
foran lokalvalget i år?

discrete

numeric-2.0

989

784

Hvor ofte søkte du etter lokalt valgstoff
på Internett under valgkampen foran
lokalvalget i år?

229

v229

P34a (34. Noen har mye
kontakt og omgang med
andre personer som bor i det
samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg.) A ...snakker
du med personer i nabolaget?

discrete

numeric-1.0

1067

706

Noen har mye kontakt og omgang med
andre personer som bor i det samme
lokalområdet. Andre har lite kontakt og
omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det
er for deg. Sett ett kryss på hver linje
Hvor ofte… ... A. ...snakker du med
personer i nabolaget?

230

v230

P34b (34. Noen har mye
kontakt og omgang med
andre personer som bor i det
samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg.) B ...besøker
dere hverandre?

discrete

numeric-1.0

1066

707

Noen har mye kontakt og omgang med
andre personer som bor i det samme
lokalområdet. Andre har lite kontakt og
omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg. Sett ett kryss på hver
linje Hvor ofte… ... B. ...besøker dere
hverandre?

231

v231

P34c (34. Noen har mye
kontakt og omgang med
andre personer som bor i det
samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg.) C ...hjelper
dere hverandre med praktiske
oppgaver?

discrete

numeric-1.0

1067

706

Noen har mye kontakt og omgang med
andre personer som bor i det samme
lokalområdet. Andre har lite kontakt og
omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg. Sett ett kryss på hver
linje Hvor ofte… ... C. ...hjelper dere
hverandre med praktiske oppgaver?

232

v232

P35a (35. Hvor ofte reiser du
til andre kommuner for å...)
A ...gjøre innkjøp?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... A. …gjøre
innkjøp?

233

v233

P35b (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) B ...benytte kulturtilbud
(kino, teater, restauranter,
sportsarrangementer)?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... B. …benytte
kulturtilbud (kino, teater, restauranter,
sportsarrangementer)?

234

v234

P35c (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) C ...delta i lags- eller
foreningsaktiviteter?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... C. …delta i
lags- eller foreningsaktiviteter?

235

v235

P35d (35. Hvor ofte reiser du
til andre kommuner for å...)
D ...trene, drive idrett?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... D. …trene,
drive idrett?

236

v236

P35e (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) E ...besøke familie eller
venner?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... E. …besøke
familie eller venner?
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Question

237

v237

P35f (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) F ...bruke hytte eller
fritidsbolig?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... F. …bruke
hytte eller fritidsbolig?

238

v238

P36 36. Hvor interessert er
du i politiske saker i andre
kommuner enn din egen
bostedskommune?

discrete

numeric-1.0

1045

728

Hvor interessert er du i politiske
saker i andre kommuner enn din egen
bostedskommune?

239

v239

P37a (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) A ...den bydelen,
tettstedet eller bygda der du
bor

discrete

numeric-2.0

1060

713

v239 question details

240

v240

P37b (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) B ...kommunen du
bor i

discrete

numeric-2.0

1062

711

v240 question details

241

v241

P37c (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) C ...fylket

discrete

numeric-2.0

1054

719

v241 question details

242

v242

P37d (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) D ...landsdelen du
bor i

discrete

numeric-2.0

1056

717

v242 question details

243

v243

P37e (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) E ...Norge

discrete

numeric-2.0

1058

715

v243 question details

244

v244

P37f (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) F ...Norden

discrete

numeric-2.0

1041

732

v244 question details

245

v245

P37g (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) G ...Europa

discrete

numeric-2.0

1035

738

v245 question details

246

v246

P38 38. Vil du som regel si
at man kan stole på folk flest,
eller at man må passe seg i
omgang med andre? Angi din
mening på skalaen nedenfor
som går fra 0 til 10, der 0
betyr "Man må passe seg" og

discrete

numeric-2.0

1060

713

Vil du som regel si at man kan stole på
folk flest, eller at man må passe seg i
omgang med andre? Angi din mening
på skalaen nedenfor som går fra 0 til 10,
der 0 betyr “Man må passe seg” og 10
betyr “Man kan stole på folk flest”.
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Question

10 betyr "Man kan stole på
folk flest".
247

v247

P39 39. Vil du si at folk som
regel forsøker å ta hensyn til
andre og være hjelpsomme,
eller tar de stort sett bare
hensyn til seg selv? Angi din
mening på skalaen nedenfor,
der 0 betyr "Tar bare hensyn
til seg selv" og 10 betyr "Tar
hensyn til andre og er

discrete

numeric-2.0

1061

712

Vil du si at folk som regel forsøker å ta
hensyn til andre og være hjelpsomme,
eller tar de stort sett bare hensyn til
seg selv? Angi din mening på skalaen
nedenfor, der 0 betyr “Tar bare hensyn
til seg selv” og 10 betyr “Tar hensyn til
andre og er hjelpsomme”.

248

v248

P40a (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og på
Utøya den 22.juli.) A Deltok
du i offentlige markeringer i
etterkant av terrorangrepene
22.juli (f.eks rosetog)?

discrete

numeric-1.0

1061

712

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr linje ...
A. Deltok du i offentlige markeringer
i etterkant av terrorangrepene 22.juli
(f.eks rosetog)?

249

v249

P40b (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli.) B
Følger du i større grad
med på nyheter etter
terrorangrepene?

discrete

numeric-1.0

1037

736

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet
og på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr
linje ... B. Følger du i større grad med på
nyheter etter terrorangrepene?

250

v250

P40c (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli.)
C Har du blitt mer
interessert i rikspolitikk etter
terrorangrepene?

discrete

numeric-1.0

1031

742

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet
og på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr
linje ... C. Har du blitt mer interessert i
rikspolitikk etter terrorangrepene?

251

v251

P40d (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli.) D
Har du blitt mer interessert
i lokalpolitikk etter
terrorangrepene?

discrete

numeric-1.0

1026

747

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet
og på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr
linje ... D. Har du blitt mer interessert i
lokalpolitikk etter terrorangrepene?

252

v252

P41 41. Har det blitt mer
aktuelt for deg å melde deg
inn i et politisk parti etter
terrorangrepene? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1041

732

Har det blitt mer aktuelt for deg å
melde deg inn i et politisk parti etter
terrorangrepene? Ett kryss

253

v253

P42 42. Mener du at
terrorangrepene bidro til å...
Ett kryss

discrete

numeric-1.0

849

924

Mener du at terrorangrepene bidro til
å… Ett kryss

254

v254

P43a (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv
du er?) A Politisk parti

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... A. Politisk parti

255

v255

P43b (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem
i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er?) B
Arbeidstakerorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er? Sett ett kryss
for hver organisasjonstype ... B.
Arbeidstakerorganisasjon

256

v256

P43c (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
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Type
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om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) C Idretts- eller
friluftsorganisasjon

Question
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... C. Idretts- eller
friluftsorganisasjon

257

v257

P43d (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) D Humanitær
hjelpeorganisasjon (f.eks
Røde Kors, Redd Barna)

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... D. Humanitær
hjelpeorganisasjon (f.eks Røde Kors,
Redd Barna)

258

v258

P43e (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) E Religiøs
organisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for
hver organisasjonstype ... E. Religiøs
organisasjon

259

v259

P43f (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem
i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er?) F
Avholdsorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om
du er medlem i noen av disse, og
i så fall hvor aktiv du er? Sett ett
kryss for hver organisasjonstype ... F.
Avholdsorganisasjon

260

v260

P43g (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem i
noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er?) G Mållag,
riksmålsbevegelsen e.l.

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for
hver organisasjonstype ... G. Mållag,
riksmålsbevegelsen e.l.

261

v261

P43h (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem
i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er?) H
Miljøvernorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er? Sett ett kryss
for hver organisasjonstype ... H.
Miljøvernorganisasjon

262

v262

P43i (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) I Velforening/
grendelag

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... I. Velforening/
grendelag

263

v263

P43j (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv
du er?) J Kulturforening
(f.eks musikk, dans, teater,
hobby)

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... J. Kulturforening
(f.eks musikk, dans, teater, hobby)

264

v264

P43k (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv
du er?) K Jordbruks- eller
fiskeriorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... K. Jordbruks- eller
fiskeriorganisasjon
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Question

265

v265

P43l (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem i
noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er?) L Andre
organisasjoner

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for
hver organisasjonstype ... L. Andre
organisasjoner

266

v266

P44a (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) A Deltatt
i et møte vedrørende et
spørsmål om nabolaget eller
kommunen

discrete

numeric-1.0

1045

728

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke kommunale beslutninger i
din nåværende bostedskommune? Sett
ett kryss for hver aktivitet ... A. Deltatt
i et møte vedrørende et spørsmål om
nabolaget eller kommunen

267

v267

P44b (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) B Tatt
initiativ til eller støttet
initiativer til å avholde lokale
folkeavstemninger

discrete

numeric-1.0

1048

725

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke kommunale beslutninger i
din nåværende bostedskommune? Sett
ett kryss for hver aktivitet ... B. Tatt
initiativ til eller støttet initiativer til å
avholde lokale folkeavstemninger

268

v268

P44c (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) C Gitt
eller samlet inn penger til en
lokal sak

discrete

numeric-1.0

1042

731

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for å
påvirke kommunale beslutninger i din
nåværende bostedskommune? Sett ett
kryss for hver aktivitet ... C. Gitt eller
samlet inn penger til en lokal sak

269

v269

P44d (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) D
Skrevet i avisen eller tatt
kontakt med og opptrådt i
lokale media i forbindelse
med en lokal sak

discrete

numeric-1.0

1054

719

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for å
påvirke kommunale beslutninger i din
nåværende bostedskommune? Sett ett
kryss for hver aktivitet ... D. Skrevet i
avisen eller tatt kontakt med og opptrådt
i lokale media i forbindelse med en lokal
sak

270

v270

P44e (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) E
Vært tilstede ved et
kommunestyremøte, uten å
være representant

discrete

numeric-1.0

1056

717

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke kommunale beslutninger i
din nåværende bostedskommune? Sett
ett kryss for hver aktivitet ... E. Vært
tilstede ved et kommunestyremøte, uten
å være representant

271

v271

P45a (45. Har du gjort noe av
det følgende i din nåværende
bostedskommune i løpet
av de siste fire årene ?) A
Deltatt i dugnadsarbeid
eller lignende til gagn for
nabolaget ditt, bydelen din,
bygda eller kommunen din?

discrete

numeric-1.0

1051

722

Har du gjort noe av det følgende i din
nåværende bostedskommune i løpet av
de siste fire årene? Sett ett kryss for hver
aktivitet ... A. Deltatt i dugnadsarbeid
eller lignende til gagn for nabolaget ditt,
bydelen din, bygda eller kommunen din?

272

v272

P45b (45. Har du gjort noe av
det følgende i din nåværende
bostedskommune i løpet av

discrete

numeric-1.0

1049

724

v272 question details
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Question

de siste fire årene ?) B Hatt
verv i kommunale organer
som ikke er av partipolitisk
art? Vi tenker f.eks på
samarbeidsutvalg på skole,
driftsstyre for barnehage,
eldreråd,
273

v273

P46a (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
A ...deltar du i beslutninger
under et møte?

discrete

numeric-1.0

1045

728

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... A. …deltar du i
beslutninger under et møte?

274

v274

P46b (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
B ...planlegger eller leder du
et møte?

discrete

numeric-1.0

1048

725

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... B. …planlegger
eller leder du et møte?

275

v275

P46c (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
C ...holder du innlegg under
et møte?

discrete

numeric-1.0

1049

724

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... C. …holder du
innlegg under et møte?

276

v276

P46d (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
D ...skriver du en tekst på
minst et par sider? (Se bort
fra private brev)

discrete

numeric-1.0

1037

736

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... D. …skriver du
en tekst på minst et par sider? (Se bort
fra private brev)

277

v277

P47 Til slutt: 47. Hvor stor
var din egen brutto inntekt
i 2010? Med brutto inntekt
menes inntekt før fradrag og
skatt er trukket fra.

discrete

numeric-8.0

1068

705

Hvor stor var din egen brutto inntekt i
2010? Med brutto inntekt menes inntekt
før fradrag og skatt er trukket fra. Kr:
…………………………………………..

278

v278

postal Svart både på telefon
og postalt

continuous

numeric-8.2

1773

0

Svart både på telefon og postalt

279

v279

vekt_postal vekt_postal

continuous

numeric-8.2

1773

0

vekt_postal

280

v280

t24r Stemmehyppighet
omkodet

continuous

numeric-2.0

1697

76

Stemmehyppighet omkodet

281

v281

t33r Hva preget valgkampen
omkodet

continuous

numeric-2.0

1625

148

Hva preget valgkampen omkodet

282

v282

t49r Sannsynlighet for
fortsatt bosted i kommunen
omkodet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Sannsynlighet for fortsatt bosted i
kommunen omkodet

283

v283

t40a Likeverdig
tjenestetilbud foran
kommunal selvbestemmelse
-- split-half spm samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Likeverdig tjenestetilbud foran
kommunal selvbestemmelse -- split-half
spm samlet
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Question

284

v284

t40c Hensyn til vanlige folk
(sjelden) -- split-half spm
samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Hensyn til vanlige folk (sjelden) -- splithalf spm samlet

285

v285

t40e I rikspolitikken får
særinteresser gjennomslag -split-half spm samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

I rikspolitikken får særinteresser
gjennomslag -- split-half spm samlet

286

v286

t43a Midlene til å drive
lokaldemokratiet er vel
anvendte -- split-half spm
samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Midlene til å drive lokaldemokratiet er
vel anvendte -- split-half spm samlet

287

v287

t43b Her i kommunen
er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke
innbyggernes fellesinteresser

continuous

numeric-2.0

1773

0

Her i kommunen er det særinteresser
som får gjennomslag, ikke innbyggernes
fellesinteresser

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Bakgrunnsvariabler
#

Name

Label

1

v003

reg2 Kommunestrata

continuous

numeric-8.2

1773

0

Kommunestrata

2

v004

KOMMnr Fylkesenummer

continuous

numeric-4.0

1773

0

Kommunenummer kodet om til
fylkesnummer

3

v005

befolkning Befolkning i
kommunen 1 januar 2011

continuous

numeric-8.0

1773

0

Befolkning i kommunen 1 januar 2011

4

v006

FODT Fødselsår

continuous

numeric-4.0

1773

0

Fødselsår

5

v007

alder alder

continuous

numeric-8.2

1773

0

alder

6

v008

aldr_kat Aldersgrupper

continuous

numeric-8.2

1773

0

Aldersgrupper

7

v009

Kjonn Kjønn

discrete

numeric-1.0

1773

0

Kjønn

8

v099

T47 Avslutningsvis har jeg
noen bakgrunnsspørsmål 47.
Er du...

discrete

numeric-1.0

1765

8

Er du...

9

v100

T48 48. Er du født og
oppvokst i kommunen
(BOKOMMUNE) eller er du
tilflyttet?

discrete

numeric-1.0

1769

4

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

10

v101

T48B HVIS TILFLYTTET
48b. Hvilket år flyttet du til
kommunen?

continuous

numeric-4.0

931

842

Hvilket år flyttet du til kommunen?
_________ Skriv inn år

11

v102

T49 49. Hvor sannsynlig er
det at du bor i kommunen om
tre år? Er det...

discrete

numeric-1.0

1773

0

Hvor sannsynlig er det at du bor i
kommunen om tre år? Er det…

12

v103

T50 50. Hva er din høyeste
fullførte utdanning?

discrete

numeric-1.0

1773

0

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

13

v282

t49r Sannsynlighet for
fortsatt bosted i kommunen
omkodet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Sannsynlighet for fortsatt bosted i
kommunen omkodet

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-1.0

1773

0

Group Arbeid og inntekt
#
1

Name
v104

Label
T51 51. Betrakter du deg
hovedsakelig som
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#
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Type

Format

Valid

Invalid

Question

2

v105

T52 HVIS YRKESAKTIV
52. I hvilken kommune har
du din arbeidsplass?

continuous

numeric-4.0

1125

648

I hvilken kommune har du din
arbeidsplass? Navn på kommune:
…………………………………

3

v106

T53 HVIS YRKESAKTIV
53. På vanlige arbeidsdager,
hvor lang tid vil du anslå at
du bruker i gjennomsnitt på
reisen til din arbeidsplass.
(NB! Enveisreiser, ikke turreturreiser)

continuous

numeric-3.0

1125

648

På vanlige arbeidsdager, hvor lang tid
vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt
på reisen til din arbeidsplass. (NB!
Enveisreiser, ikke tur-returreiser) Antall
minutter…

4

v107

T54 HVIS YRKESAKTIV
54. 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?

discrete

numeric-1.0

1098

675

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

T55 HVIS YRKESAKTIV
55. Hvilken av disse
næringene tilhører denne
virksomheten?

discrete

numeric-2.0

1125

648

Hvilken av disse næringene tilhører
denne virksomheten? Hvis dere
ikke finner noe som passer blant
svaralternativene nedenfor, marker med
11 for annen næring

6

v109

T56 HVIS YRKESAKTIV
56. Vil du karakterisere ditt
hovedyrke som....

discrete

numeric-1.0

1096

677

Vil du karakterisere ditt hovedyrke
som....

7

v110

T57 TIL TRYGDEDE
57a. Hadde du selv
inntektsgivende arbeid inntil
det tidspunktet du begynte å
motta pensjon, trygd?

discrete

numeric-1.0

475

1298

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

8

v111

T57B TIL
HJEMMEVÆRENDE,
VERNEPLIKTIGE
ETC 57b. Har du hatt
inntektsgivende arbeid
tidligere?

discrete

numeric-1.0

164

1609

Har du hatt inntektsgivende arbeid
tidligere?

9

v112

T58 HVIS TIDLIGERE
YRKESAKTIV (JA PÅ
SPM 57a ELLER 57B) 58.
Var den virksomheten du
arbeidet i, et personlig eid
firma, et aksjeselskap, en
organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

discrete

numeric-1.0

533

1240

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

10

v113

T59 HVIS TIDLIGERE
YRKESAKTIV 59. Vil du
karakterisere ditt tidligere
hovedyrke som....

discrete

numeric-1.0

535

1238

Vil du karakterisere ditt tidligere
hovedyrke som....

11

v114

T60 60. Hva vil du anslå
husholdningens samlede
brutto inntekt til i 2010?
ANGI ANTALL 1000 KR

continuous

numeric-4.0

1421

352

Hva vil du anslå husholdningens
samlede brutto inntekt til i 2010? Angi
antall 1000 kr (f.Eks 500.000 skrives
500) hvis ingen inntekt, marker med 0

12

v277

P47 Til slutt: 47. Hvor stor
var din egen brutto inntekt
i 2010? Med brutto inntekt
menes inntekt før fradrag og
skatt er trukket fra.

discrete

numeric-8.0

1068

705

Hvor stor var din egen brutto inntekt i
2010? Med brutto inntekt menes inntekt
før fradrag og skatt er trukket fra. Kr:
…………………………………………..
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Group Stemmegivning
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v017

T4 4. Stemte du ved
kommunevalget i år?

discrete

numeric-1.0

1773

0

Stemte du ved kommunevalget i år?

2

v018

T5 HVIS JA: 5. Benyttet
du deg av muligheten til å
forhåndsstemme, eller stemte
du på valgdagen?

discrete

numeric-1.0

1509

264

Benyttet du deg av muligheten til å
forhåndsstemme, eller stemte du på
valgdagen?

3

v019

T6 HVIS
FORHÅNDSSTEMME:
6. Om det ikke hadde vært
mulig å forhåndsstemme,
ville du likevel ha stemt, eller
hadde du latt det være?

discrete

numeric-1.0

316

1457

Om det ikke hadde vært mulig å
forhåndsstemme, ville du likevel ha
stemt, eller hadde du latt det være?

4

v020

T7 7. 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, eller var det like
før valgdagen eller var det på
valgdagen?

discrete

numeric-1.0

1509

264

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, eller var det like før
valgdagen eller var det på valgdagen?

5

v021

T8 8. Hvilket parti eller liste
stemte du på?

discrete

numeric-2.0

1509

264

Hvilket parti eller liste stemte du på?

6

v022

T9 9. Ga du ved
kommunevalget en
personstemme til en eller
flere kandidater på listen som
du stemte på?

discrete

numeric-1.0

1495

278

Ga du ved kommunevalget en
personstemme til en eller flere
kandidater på listen som du stemte på?

7

v023

T10 HVIS JA 10. Omtrent
hvor mange kandidater ga
du personstemme? Var det
mellom 1 og 4 kandidater,
eller var det 5 eller flere?

discrete

numeric-1.0

675

1098

Omtrent hvor mange kandidater ga du
personstemme? Var det mellom 1 og 4
kandidater, eller var det 5 eller flere?

8

v024

T11 TIL ALLE
SOM STEMTE VED
KOMMUNEVALGET 11.
Førte du opp kandidater
fra andre partiers lister,
såkalte slengerstemmer, ved
kommunevalget?

discrete

numeric-1.0

1501

272

Førte du opp kandidater fra andre
partiers lister, såkalte slengerstemmer,
ved kommunevalget?

9

v025

T12 TIL ALLE
SOM STEMTE VED
KOMMUNEVALGET 12.
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?

discrete

numeric-1.0

1482

291

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?

10

v026

T13A (mulige grunner du
kan ha hatt for ikke å stemme
ved dette kommunevalget) a.
Forskjellene mellom partiene
er for små

discrete

numeric-1.0

238

1535

v026 question details

11

v027

T13B (mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved
dette kommunevalget) b. Det
er ingen viktige lokale saker
jeg brenner for

discrete

numeric-1.0

244

1529

v027 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

12

v028

T13C (mulige grunner du
kan ha hatt for ikke å stemme
ved dette kommunevalget)
c. Jeg kjenner for lite til hva
partiene står for

discrete

numeric-1.0

241

1532

v028 question details

13

v029

T13D (mulige grunner du
kan ha hatt for ikke å stemme
ved dette kommunevalget)
d. Jeg mangler tillit til
lokalpolitikerne her i
kommunen

discrete

numeric-1.0

243

1530

v029 question details

14

v030

T13E (mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved
dette kommunevalget) e. Jeg
hadde ikke tid og anledning

discrete

numeric-1.0

255

1518

v030 question details

15

v031

T14 Kan du nevne den
saken som var viktigst for
din stemmegivning ved
kommunevalget i år?

discrete

character-255

1508

-

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

16

v032

t140 t140

discrete

character-255

0

0

t140

17

v033

t141 t141

discrete

character-255

0

0

t141

18

v034

t142 t142

discrete

character-25

0

0

t142

19

v035

T15 STILLES TIL ALLE
BOSATT I OSLO. 15.
Stemte du ved valget til
bydelsutvalg i år?

discrete

numeric-1.0

98

1675

Stemte du ved valget til bydelsutvalg i
år?

20

v036

T16 HVIS JA: 16. Hvilket
parti eller liste stemte du på?

discrete

numeric-2.0

65

1708

Hvilket parti eller liste stemte du på?

21

v037

T17 STILLES BARE TIL
IO SOM IKKE STEMMER
I OSLO. 17. Stemte du ved
fylkestingsvalget i år?

discrete

numeric-1.0

1675

98

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

22

v038

T18 18. Hvilket parti eller
liste stemte du på?

discrete

numeric-2.0

1204

569

. Hvilket parti eller liste stemte du på?

23

v039

T19 19. Ga du ved
fylkestingsvalget en
personstemme til en eller
flere kandidater?

discrete

numeric-1.0

1191

582

Ga du ved fylkestingsvalget en
personstemme til en eller flere
kandidater?

24

v040

T20 STILL ALLE
SOM STEMTE VED
FYLKESTINGSVALGET
20. Hva hadde størst
betydning for ditt valg
av parti eller liste til
fylkestingsvalget? Var
det fylkeskommunale
saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller
allmenn tillit til partiet?

discrete

numeric-1.0

1204

569

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

25

v041

T21 21. Dersom det var
stortingsvalg i morgen,
hvilket parti ville du ha stemt
på?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Dersom det var stortingsvalg i morgen,
hvilket parti ville du ha stemt på?

26

v042

T22 TIL ALLE SOM
HADDE STEMMERETT
I 2007 (FØDT FØR
1990): 22. Stemte du ved
kommunevalget i 2007?

discrete

numeric-1.0

1702

71

Stemte du ved kommunevalget i 2007?
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

27

v043

T23 HVIS STEMT VED
KOMMUNEVALGET 2007
23. Hvilket parti stemte du
på?

discrete

numeric-2.0

1501

272

Hvilket parti stemte du på?

28

v044

T24 TIL ALLE SOM
HADDE STEMMERETT I
2007 (FØDT FØR 1990): 24.
Stemmer du alltid når det er
valg, stemmer du som oftest,
stemmer du av og til, eller
stemmer du aldri når det er
valg?

discrete

numeric-1.0

1702

71

Stemmer du alltid når det er valg,
stemmer du som oftest, stemmer du av
og til, eller stemmer du aldri når det er
valg?

29

v062

T31 31. 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?

discrete

numeric-1.0

1734

39

. 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?

30

v208

P25a (25. Nedenfor har vi
listet tre metoder som ble
benyttet for opptelling av
stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene.)
A Manuell opptelling av
papirstemmer

discrete

numeric-1.0

1021

752

Nedenfor har vi listet tre metoder som
ble benyttet for opptelling av stemmene
ved høstens valg. Angi om du har ingen
tillit, liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene. Ett kryss
pr. linje ... A. Manuell opptelling av
papirstemmer

31

v209

P25b (25. Nedenfor har vi
listet tre metoder som ble
benyttet for opptelling av
stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene.)
B Elektronisk opptelling
av papirstemmer som blir
scannet

discrete

numeric-1.0

988

785

Nedenfor har vi listet tre metoder som
ble benyttet for opptelling av stemmene
ved høstens valg. Angi om du har ingen
tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit
til hver av metodene. Ett kryss pr.
linje ... B. Elektronisk opptelling av
papirstemmer som blir scannet (lest
elektronisk)

32

v210

P25c (25. Nedenfor har vi
listet tre metoder som ble
benyttet for opptelling av
stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor
tillit til hver av metodene.)
c Elektronisk opptelling av
stemmer avgitt på Internett

discrete

numeric-1.0

945

828

Nedenfor har vi listet tre metoder som
ble benyttet for opptelling av stemmene
ved høstens valg. Angi om du har ingen
tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit
til hver av metodene. Ett kryss pr.
linje ... C. Elektronisk opptelling av
stemmer avgitt på Internett

33

v280

t24r Stemmehyppighet
omkodet

continuous

numeric-2.0

1697

76

Stemmehyppighet omkodet

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

numeric-1.0

1008

765

Hvor stor forskjell synes du det er
mellom partiene i din kommune? Vil du
si at forskjellene er meget store, ganske
store, ikke særlig store eller meget små?
Ett kryss

Group Politisk informasjon
#
1

Name
v129

Label
P5 5. Hvor stor forskjell
synes du det er mellom
partiene i din kommune?
Vil du si at forskjellene er
meget store, ganske store,
ikke særlig store eller meget
små? Ett kryss
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

2

v130

P6a (6. Hvor ofte tror du
at de folkevalgte setter
til side sine personlige
interesser når de treffer
politiske beslutninger?) A De
folkevalgte i din kommune

discrete

numeric-1.0

984

789

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter
til side sine personlige interesser når
de treffer politiske beslutninger? Ett
kryss pr linje ... A. De folkevalgte i din
kommune

3

v131

P6b (6. Hvor ofte tror du
at de folkevalgte setter
til side sine personlige
interesser når de treffer
politiske beslutninger?) B De
folkevalgte på Stortinget

discrete

numeric-1.0

974

799

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter
til side sine personlige interesser når
de treffer politiske beslutninger? Ett
kryss pr linje ... B. De folkevalgte på
Stortinget

4

v132

P7a (7. Hvor godt informert
føler du at du er om det som
skjer i politikken på følgende
nivåer?) A Politikken i min
kommune

discrete

numeric-1.0

1057

716

Hvor godt informert føler du at du er om
det som skjer i politikken på følgende
nivåer? Ett kryss pr linje ... A. Politikken
i min kommune

5

v133

P7b (7. Hvor godt informert
føler du at du er om det som
skjer i politikken på følgende
nivåer?) B Politikken i min
fylkeskommune

discrete

numeric-1.0

1042

731

Hvor godt informert føler du at du er om
det som skjer i politikken på følgende
nivåer? Ett kryss pr linje ... B. Politikken
i min fylkeskommune

6

v134

P7c (7. Hvor godt informert
føler du at du er om det som
skjer i politikken på følgende
nivåer?) C Rikspolitikken i
Norge

discrete

numeric-1.0

1052

721

Hvor godt informert føler du at du
er om det som skjer i politikken på
følgende nivåer? Ett kryss pr linje ... C.
Rikspolitikken i Norge

7

v135

P8a (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
A Riksdekkende aviser papiraviser

discrete

numeric-1.0

1042

731

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... A. Riksdekkende aviser papiraviser

8

v136

P8b (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
B Riksdekkende aviser nettaviser

discrete

numeric-1.0

1007

766

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... B. Riksdekkende aviser nettaviser

9

v137

P8c (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) C
Lokale og regionale aviser papiraviser

discrete

numeric-1.0

1052

721

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... C. Lokale og regionale aviser papiraviser

10

v138

P8d (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) D
Lokale og regionale aviser nettaviser

discrete

numeric-1.0

1001

772

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... D. Lokale og regionale aviser nettaviser

11

v139

P8e (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å

discrete

numeric-1.0

1045

728

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
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Label
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Format
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Invalid

få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) E
TV

Question
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... E. TV

12

v140

P8f (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) F
Radio

discrete

numeric-1.0

1040

733

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... F. Radio

13

v141

P8g (8. Hvor viktig vil
du si at følgende kilder er
for deg personlig når det
gjelder å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune? ) G Kommunale
informasjonsaviser eller blad

discrete

numeric-1.0

1002

771

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”,
og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett
kryss for hver kilde ... G. Kommunale
informasjonsaviser eller blad

14

v142

P8h (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) H
Folkemøter eller lignende

discrete

numeric-1.0

1002

771

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... H. Folkemøter eller lignende

15

v143

P8i (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) I
Møter i parti/organisasjoner/
foreninger

discrete

numeric-1.0

989

784

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... I. Møter i parti/organisasjoner/
foreninger

16

v144

P8j (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
J Direkte kontakt med
politikere

discrete

numeric-1.0

1019

754

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... J. Direkte kontakt med
politikere

17

v145

P8k (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) K
Samtaler med andre

discrete

numeric-1.0

1037

736

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... K. Samtaler med andre

18

v146

P8l (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) L
Kommunens hjemmeside

discrete

numeric-1.0

1001

772

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å få
informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala
der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr
“svært viktig”. Sett ett kryss for hver
kilde ... L. Kommunens hjemmeside

19

v147

P8m (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? )
M Sosiale medier, f.eks

discrete

numeric-1.0

968

805

v147 question details
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn
20

v148

P8n (8. Hvor viktig vil du si
at følgende kilder er for deg
personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) N
Partiers nettsider

discrete

numeric-1.0

967

806

Hvor viktig vil du si at følgende kilder
er for deg personlig når det gjelder å
få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? Angi din mening på
en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5
betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for
hver kilde ... N. Partiers nettsider

21

v151

P10a (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,...) A i
aviser (inkludert nettaviser)

discrete

numeric-1.0

1003

770

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss
for hver kilde ... A. i aviser (inkludert
nettaviser)

22

v152

P10b (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,...) B i
radio

discrete

numeric-1.0

977

796

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... B. i radio

23

v153

P10c (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,...) C på
TV

discrete

numeric-1.0

998

775

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... C. på TV

24

v154

P10d (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i
din bostedskommune,...)
D på valgmøte eller annet
folkemøte

discrete

numeric-1.0

1002

771

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... D. på valgmøte eller annet
folkemøte

25

v155

P10e (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i
din bostedskommune,...) E i
sosiale medier, f.eks blogg,
Facebook, Twitter, LinkedIn

discrete

numeric-1.0

991

782

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... E. i sosiale medier, f.eks
blogg, Facebook, Twitter, LinkedIn

26

v156

P10f (10. Under
valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser
fra ordførerkandidater
(i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i
din bostedskommune,...) F
partiers nettsider

discrete

numeric-1.0

995

778

Under valgkampen i høst, leste
eller hørte du uttalelser fra
ordførerkandidater (i Oslo og
Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,… Sett ett kryss for
hver kilde ... F. partiers nettsider

27

v157

P11a (11. Når du ser
tilbake på valgkampen,
i hvilken grad mener du
valgkampen bidro til

discrete

numeric-1.0

928

845

Når du ser tilbake på valgkampen, i
hvilken grad mener du valgkampen
bidro til å klargjøre forskjeller mellom
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

å klargjøre forskjeller
mellom partiene…) A ..i din
kommune

Question
partiene… Ett kryss pr linje ... A. ..i din
kommune

28

v158

P11b (11. Når du ser
tilbake på valgkampen,
i hvilken grad mener du
valgkampen bidro til å
klargjøre forskjeller mellom
partiene…) B ..på riksplan

discrete

numeric-1.0

983

790

Når du ser tilbake på valgkampen, i
hvilken grad mener du valgkampen
bidro til å klargjøre forskjeller mellom
partiene… Ett kryss pr linje ... B. ..på
riksplan

29

v212

P27 Så noen spørsmål
om valgkamp og bruk av
Internett og sosiale medier
27. Hvor godt behersker du
Internett og IKT?

discrete

numeric-1.0

1040

733

Hvor godt behersker du Internett og
IKT?

30

v213

P28 28. Hvor ofte bruker du
Internett?

discrete

numeric-1.0

1047

726

Hvor ofte bruker du Internett?

31

v214

P29 29. Kunne du tenke
deg å stemme via Internett
i stedet for i valglokalet,
dersom dette var mulig i din
kommune?

discrete

numeric-1.0

978

795

Kunne du tenke deg å stemme via
Internett i stedet for i valglokalet,
dersom dette var mulig i din kommune?

32

v215

P30 30. Som du kanskje
kjenner til, ble det
gjennomført forsøk med evalg i enkelte kommuner
ved årets lokalvalg, dvs at
det var mulig å stemme via
Internett. Vi vil gjerne vite
hva du synes om forsøket
med e-valg. Er du...

discrete

numeric-1.0

909

864

Som du kanskje kjenner til, ble det
gjennomført forsøk med e-valg i enkelte
kommuner ved årets lokalvalg, dvs at
det var mulig å stemme via Internett. Vi
vil gjerne vite hva du synes om forsøket
med e-valg. Er du…

33

v216

P31a (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) A Sosiale
medier er en viktig

discrete

numeric-1.0

938

835

v216 question details

34

v217

P31b (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) B Sosiale
medier er først og

discrete

numeric-1.0

957

816

v217 question details

35

v218

P31c (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) C Gjennom
sosiale medier kan jeg

discrete

numeric-1.0

896

877

v218 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

36

v219

P31d (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) D Jeg vil heller
lese politikernes

discrete

numeric-1.0

1026

747

v219 question details

37

v220

P31e (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) E Jeg vil heller
delta på et

discrete

numeric-1.0

947

826

v220 question details

38

v221

P31f (31. Nedenfor
har vi listet opp noen
utsagn om sosiale medier
(f.eks blogg, Facebook,
Twitter og LinkedIn) og
andre informasjons- og
debattarenaer. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig i
påstandene?) F Sosiale
medier er mer egnet til

discrete

numeric-1.0

929

844

v221 question details

39

v222

P32a (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) A ..besøker du
din kommunes hjemmeside?

discrete

numeric-1.0

1016

757

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... A. …besøker du din
kommunes hjemmeside?

40

v223

P32b (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) B ..søker du etter
informasjon om kommunale
tjenester på internett?

discrete

numeric-1.0

1016

757

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... B. …søker du etter
informasjon om kommunale tjenester på
Internett?

41

v224

P32c (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) C ..sender du epost til en kommunepolitiker
om kommunale spørsmål?

discrete

numeric-1.0

1013

760

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... C. …sender du e-post til
en kommunepolitiker om kommunale
spørsmål?

42

v225

P32d (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker

discrete

numeric-1.0

1015

758

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

du Internett til følgende
aktiviteter?) D ..sender du epost til en kommunale ansatt
om kommunale spørsmål?

Question
Hvor ofte… ... D. ..sender du e-post til
en kommunalt ansatt om kommunale
spørsmål?

43

v226

P32e (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) E ..sender du epost til andre innbyggere om
kommunale spørsmål?

discrete

numeric-1.0

1010

763

Internett kan brukes til å ta kontakt
eller søke opplysninger om forskjellige
lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte… ... E. …sender du e-post
til andre innbyggere om kommunale
spørsmål?

44

v227

P32f (32. Internett kan
brukes til å ta kontakt eller
søke opplysninger om
forskjellige lokalpolitiske
forhold. Hvor ofte bruker
du Internett til følgende
aktiviteter?) F ..deltar du i
underskrifts-kampanjer eller
andre aksjoner på Internett
som gjelder

discrete

numeric-1.0

1003

770

v227 question details

45

v228

P33 33. Hvor ofte søkte
du etter lokalt valgstoff på
Internett under valgkampen
foran lokalvalget i år?

discrete

numeric-2.0

989

784

Hvor ofte søkte du etter lokalt valgstoff
på Internett under valgkampen foran
lokalvalget i år?

46

v286

t43a Midlene til å drive
lokaldemokratiet er vel
anvendte -- split-half spm
samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Midlene til å drive lokaldemokratiet er
vel anvendte -- split-half spm samlet

Label

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-1.0

1773

0

Group Politisk interesse
#

Name

Question

1

v010

T1A 1a. Vi har registrert
at du er folkeregistrert i
<KOMMNAVN>. Er du fast
bosatt i denne kommunen nå?

2

v011

T1B 1b. Hvilken kommune
er du nå bosatt i?

continuous

numeric-4.0

50

1723

3

v012

T2 2. Hvor interessert er du
i politikk generelt? Er du
svært interessert, ganske
interessert, lite interessert,
eller er du helt uinteressert?

discrete

numeric-1.0

1769

4

Hvor interessert er du i politikk
generelt? Er du svært interessert, ganske
interessert, lite interessert, eller er du
helt uinteressert?

4

v013

T3A 3a. Av og til varierer
folks interesse mellom
ulike typer politikk. Hvor
interessert er du for eksempel
i kommunalpolitikk?

discrete

numeric-1.0

1769

4

Av og til varierer folks interesse mellom
ulike typer politikk. Hvor interessert er
du for eksempel i kommunalpolitikk? Er
du svært interessert, ganske interessert,
lite interessert, eller helt uinteressert i
kommunepolitikk?

5

v014

T3B 3b. Hva med
fylkespolitikk?

discrete

numeric-1.0

1764

9

Hva med fylkespolitikk? (Om
nødvendig: Er du.....)

6

v015

T3C 3c. Hva med
rikspolitikk?

discrete

numeric-1.0

1767

6

Hva med rikspolitikk? (Om nødvendig:
Er du.....)
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

7

v016

T3D 3d. Hva med
internasjonal politikk?

discrete

numeric-1.0

1765

8

Hva med internasjonal politikk? (Om
nødvendig: Er du.....)

8

v045

T25 25. I noen land mener
folk at valgene går riktig for
seg. I andre land mener folk
at valgene ikke går riktig
for seg. Hvis du tenker på
høstens valg, hvor vil du
plassere din oppfatning på en
skala fra 1 til 5

discrete

numeric-1.0

1737

36

v045 question details

9

v062

T31 31. 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?

discrete

numeric-1.0

1734

39

. 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?

10

v063

T32 32. 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?

discrete

numeric-1.0

1712

61

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?

11

v064

T33 TIL ALLE 33.
discrete
Hva preget valgkampen
i din kommune
(STEMMERETTSKOMMUNE)?
Var det mest lokale
saker, eller var det mest
rikspolitiske saker?

numeric-1.0

1773

0

Hva preget valgkampen i din kommune
(Stemmerettskommune)? Var det
mest lokale saker, eller var det mest
rikspolitiske saker?

12

v065

T34 34. Fra tid til annen
diskuteres det om man bør
endre kommuneinndeling
her til lands. Bør vi etter
din mening redusere, øke
eller la være å endre antallet
kommuner?

discrete

numeric-1.0

1607

166

Fra tid til annen diskuteres det om
man bør endre kommuneinndeling
her til lands. Bør vi etter din mening
redusere, øke eller la være å endre
antallet kommuner?

13

v066

T35 35. Ville du føle det som
ubehagelig å fortelle venner
eller kjente at du ikke stemte
ved et kommunevalg?

discrete

numeric-1.0

1727

46

Ville du føle det som ubehagelig å
fortelle venner eller kjente at du ikke
stemte ved et kommunevalg?

14

v067

T36 36. Dersom du fortalte
at du ikke stemte ved et
kommunevalg, ville venner
eller kjente kritisere deg for
det? Angi din oppfatning på
en skala fra 0 til 10, der 0 står
for "Overhodet ikke" og 10
står for "De ville kritisere
meg meget sterkt".

discrete

numeric-2.0

1699

74

Dersom du fortalte at du ikke stemte
ved et kommunevalg, ville venner eller
kjente kritisere deg for det? Angi din
oppfatning på en skala fra 0 til 10, der 0
står for ”Overhodet ikke” og 10 står for
”De ville kritisere meg meget sterkt”.

15

v068

T37 37. Hvor godt
gjenspeiler kommunestyret
det folk i din kommune
mener? Vil du si meget godt,
nokså godt, mindre godt,
eller ikke i det hele tatt?

discrete

numeric-1.0

1613

160

Hvor godt gjenspeiler kommunestyret
det folk i din kommune mener? Vil du
si meget godt, nokså godt, mindre godt,
eller ikke i det hele tatt?

16

v069

T38 38. Og hvor godt
gjenspeiler Stortinget det folk
i Norge mener?

discrete

numeric-1.0

1629

144

Og hvor godt gjenspeiler Stortinget det
folk i Norge mener? (Ev gjenta: vil du
si meget godt, nokså godt, mindre godt,
eller ikke i det hele tatt?)
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

17

v070

T39 39. Når du tenker på
situasjonen i din kommune,
hvor mange av de folkevalgte
tror du misbruker sin makt
til personlig fordel? Vil du si
ingen, kun et lite mindretall,
nokså mange, de aller fleste
eller samtlige?

discrete

numeric-1.0

1669

104

Når du tenker på situasjonen i din
kommune, hvor mange av de folkevalgte
tror du misbruker sin makt til personlig
fordel? Vil du si ingen, kun et lite
mindretall, nokså mange, de aller fleste
eller samtlige?

18

v117

P1 Vi begynner med noen
spørsmål om ditt syn på
forhold i din kommune 1. Vil
du si at du stort sett er meget
fornøyd, nokså fornøyd,
lite fornøyd eller overhodet
ikke fornøyd med den måten
lokaldemokratiet fungerer på
i din kommune? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1027

746

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

19

v149

P9a 9a. Hvor ofte diskuterer
du lokalpolitiske spørsmål
med andre?

discrete

numeric-1.0

1062

711

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske
spørsmål med andre?

20

v150

P9b 9b. Hvis du diskuterer
lokalpolitiske spørsmål med
andre: Forsøkte du i slike
samtaler foran lokalvalgene
i år å påvirke noen til å
stemme på et bestemt parti?

discrete

numeric-1.0

1026

747

Hvis du diskuterer lokalpolitiske
spørsmål med andre: Forsøkte du i
slike samtaler foran lokalvalgene i år å
påvirke noen til å stemme på et bestemt
parti?

21

v211

P26 26. I politikk snakker
man ofte om "venstresiden"
og "høyresiden". Nedenfor er
en skala der 0 representerer
de som står helt til venstre
politisk, og 10 representerer
de som står helt til høyre
politisk. Hvordan vil du
plassere deg selv på en slik
skala?

discrete

numeric-2.0

997

776

I politikk snakker man ofte om
“venstresiden” og “høyresiden”.
Nedenfor er en skala der 0 representerer
de som står helt til venstre politisk, og
10 representerer de som står helt til
høyre politisk. Hvordan vil du plassere
deg selv på en slik skala?

22

v229

P34a (34. Noen har mye
kontakt og omgang med
andre personer som bor i det
samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg.) A ...snakker
du med personer i nabolaget?

discrete

numeric-1.0

1067

706

Noen har mye kontakt og omgang med
andre personer som bor i det samme
lokalområdet. Andre har lite kontakt og
omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det
er for deg. Sett ett kryss på hver linje
Hvor ofte… ... A. ...snakker du med
personer i nabolaget?

23

v230

P34b (34. Noen har mye
kontakt og omgang med
andre personer som bor i det
samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg.) B ...besøker
dere hverandre?

discrete

numeric-1.0

1066

707

Noen har mye kontakt og omgang med
andre personer som bor i det samme
lokalområdet. Andre har lite kontakt og
omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg. Sett ett kryss på hver
linje Hvor ofte… ... B. ...besøker dere
hverandre?

24

v231

P34c (34. Noen har mye
kontakt og omgang med
andre personer som bor i det
samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg.) C ...hjelper
dere hverandre med praktiske
oppgaver?

discrete

numeric-1.0

1067

706

Noen har mye kontakt og omgang med
andre personer som bor i det samme
lokalområdet. Andre har lite kontakt og
omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan
det er for deg. Sett ett kryss på hver
linje Hvor ofte… ... C. ...hjelper dere
hverandre med praktiske oppgaver?
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#
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Type

Format
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Question

discrete

numeric-1.0

1045

728

Hvor interessert er du i politiske
saker i andre kommuner enn din egen
bostedskommune?
Hva preget valgkampen omkodet

25

v238

P36 36. Hvor interessert er
du i politiske saker i andre
kommuner enn din egen
bostedskommune?

26

v281

t33r Hva preget valgkampen
omkodet

continuous

numeric-2.0

1625

148

27

v285

t40e I rikspolitikken får
særinteresser gjennomslag -split-half spm samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Type

Format

Valid

Invalid

Question

I rikspolitikken får særinteresser
gjennomslag -- split-half spm samlet

Group Politisk deltakelse
#

Name

Label

1

v051

T27 27. 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?

discrete

numeric-1.0

1770

3

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?

2

v052

T28 HVIS NEI 28. Kunne du
tenke deg å motta slike verv
dersom du ble spurt om det?

discrete

numeric-1.0

1516

257

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

3

v053

T29 TIL ALLE 29.
Har du noen gang ved
et kommunevalg stått
oppført på en partiliste eller
valgliste ?

discrete

numeric-1.0

1772

1

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

4

v054

T30A (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) a)
Skrive under på opprop, eller
underskriftskampanje?

discrete

numeric-1.0

1754

19

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... A. Skrive under på opprop,
eller underskriftskampanje?

5

v055

T30A2 (HVIS JA) a2. Har
noe av dette skjedd via
internett, e-post eller sms?

discrete

numeric-1.0

612

1161

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... A2. Har noe av dette skjedd
via internett, e-post eller sms?

6

v056

T30B (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) b)
Delta i aksjon, protestmøte,
demonstrasjon?

discrete

numeric-1.0

1771

2

Det er ulike måter å øve innflytelse
på. Har du noen gang i løpet av de
siste fire årene forsøkt å påvirke
avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å .... ... B. Delta i
aksjon, protestmøte, demonstrasjon?

7

v057

T30C (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....)
c) Ta saken opp i parti,
fagforening, eller annen
organisasjon?

discrete

numeric-1.0

1769

4

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... C. Ta saken opp i parti,
fagforening, eller annen organisasjon?

8

v058

T30D (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret

discrete

numeric-1.0

1768

5

Det er ulike måter å øve innflytelse
på. Har du noen gang i løpet av de
siste fire årene forsøkt å påvirke
avgjørelsen av en sak i kommunestyret
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eller fylkestinget ved
å ....) d) Henvende deg
til kommune- eller
fylkeskommuneadministrasjonen?

Question
eller fylkestinget ved å .... ... D.
Henvende deg til kommune- eller
fylkeskommuneadministrasjonen?

9

v059

T30D2 (HVIS JA) d2) Har
noe av dette skjedd via
internett, e-post eller sms?

discrete

numeric-1.0

409

1364

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... D2. Har noe av dette skjedd
via internett, e-post eller sms?

10

v060

T30E (Har du noen gang i
løpet av de siste fire årene
forsøkt å påvirke avgjørelsen
av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....)
e) Ta kontakt med lokal
politiker?

discrete

numeric-1.0

1772

1

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... E. Ta kontakt med lokal
politiker?

11

v061

T30E2 (HVIS JA) e2) Har
noe av dette skjedd via
internett, e-post eller sms?

discrete

numeric-1.0

626

1147

Det er ulike måter å øve innflytelse på.
Har du noen gang i løpet av de siste fire
årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en
sak i kommunestyret eller fylkestinget
ved å .... ... E2. Har noe av dette skjedd
via internett, e-post eller sms?

12

v159

P12a (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) A Internasjonale
spørsmål

discrete

numeric-1.0

1046

727

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... A. Internasjonale spørsmål

13

v160

P12b (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) B Saker på
nasjonalt nivå

discrete

numeric-1.0

1043

730

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... B. Saker på nasjonalt nivå

14

v161

P12c (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) C Saker i ditt fylke

discrete

numeric-1.0

1042

731

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... C. Saker i ditt fylke

15

v162

P12d (12. Har du i løpet av
de siste fire årene engasjert
deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske
saker, på noen av de følgende
nivåene?) D Saker i din
kommune

discrete

numeric-1.0

1049

724

Har du i løpet av de siste fire årene
engasjert deg aktivt for å påvirke
politikken eller politiske saker, på noen
av de følgende nivåene? Ett kryss pr
linje ... D. Saker i din kommune

16

v266

P44a (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) A Deltatt
i et møte vedrørende et
spørsmål om nabolaget eller
kommunen

discrete

numeric-1.0

1045

728

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke kommunale beslutninger i
din nåværende bostedskommune? Sett
ett kryss for hver aktivitet ... A. Deltatt
i et møte vedrørende et spørsmål om
nabolaget eller kommunen

17

v267

P44b (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene

discrete

numeric-1.0

1048

725

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke kommunale beslutninger i
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for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) B Tatt
initiativ til eller støttet
initiativer til å avholde lokale
folkeavstemninger

Question
din nåværende bostedskommune? Sett
ett kryss for hver aktivitet ... B. Tatt
initiativ til eller støttet initiativer til å
avholde lokale folkeavstemninger

18

v268

P44c (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) C Gitt
eller samlet inn penger til en
lokal sak

discrete

numeric-1.0

1042

731

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for å
påvirke kommunale beslutninger i din
nåværende bostedskommune? Sett ett
kryss for hver aktivitet ... C. Gitt eller
samlet inn penger til en lokal sak

19

v269

P44d (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) D
Skrevet i avisen eller tatt
kontakt med og opptrådt i
lokale media i forbindelse
med en lokal sak

discrete

numeric-1.0

1054

719

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for å
påvirke kommunale beslutninger i din
nåværende bostedskommune? Sett ett
kryss for hver aktivitet ... D. Skrevet i
avisen eller tatt kontakt med og opptrådt
i lokale media i forbindelse med en lokal
sak

20

v270

P44e (44. Har du i løpet av
de siste fire årene deltatt i
noen av disse aktivitetene
for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende
bostedskommune?) E
Vært tilstede ved et
kommunestyremøte, uten å
være representant

discrete

numeric-1.0

1056

717

Har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke kommunale beslutninger i
din nåværende bostedskommune? Sett
ett kryss for hver aktivitet ... E. Vært
tilstede ved et kommunestyremøte, uten
å være representant

21

v271

P45a (45. Har du gjort noe av
det følgende i din nåværende
bostedskommune i løpet
av de siste fire årene ?) A
Deltatt i dugnadsarbeid
eller lignende til gagn for
nabolaget ditt, bydelen din,
bygda eller kommunen din?

discrete

numeric-1.0

1051

722

Har du gjort noe av det følgende i din
nåværende bostedskommune i løpet av
de siste fire årene? Sett ett kryss for hver
aktivitet ... A. Deltatt i dugnadsarbeid
eller lignende til gagn for nabolaget ditt,
bydelen din, bygda eller kommunen din?

22

v272

P45b (45. Har du gjort noe av
det følgende i din nåværende
bostedskommune i løpet av
de siste fire årene ?) B Hatt
verv i kommunale organer
som ikke er av partipolitisk
art? Vi tenker f.eks på
samarbeidsutvalg på skole,
driftsstyre for barnehage,
eldreråd,

discrete

numeric-1.0

1049

724

v272 question details

23

v273

P46a (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
A ...deltar du i beslutninger
under et møte?

discrete

numeric-1.0

1045

728

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... A. …deltar du i
beslutninger under et møte?

24

v274

P46b (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte

discrete

numeric-1.0

1048

725

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
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deltar du i slike aktiviteter?)
B ...planlegger eller leder du
et møte?

Question
aktivitet Hvor ofte… ... B. …planlegger
eller leder du et møte?

25

v275

P46c (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
C ...holder du innlegg under
et møte?

discrete

numeric-1.0

1049

724

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... C. …holder du
innlegg under et møte?

26

v276

P46d (46. Nedenfor har vi
listet opp noen oppgaver
som folk av og til utfører i
organisasjoner, foreninger,
eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?)
D ...skriver du en tekst på
minst et par sider? (Se bort
fra private brev)

discrete

numeric-1.0

1037

736

Nedenfor har vi listet opp noen
oppgaver som folk av og til utfører
i organisasjoner, foreninger, eller i
sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike
aktiviteter? Sett ett kryss for hver
aktivitet Hvor ofte… ... D. …skriver du
en tekst på minst et par sider? (Se bort
fra private brev)

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Organisasjoner
#

Name

1

v254

P43a (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv
du er?) A Politisk parti

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... A. Politisk parti

2

v255

P43b (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem
i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er?) B
Arbeidstakerorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er? Sett ett kryss
for hver organisasjonstype ... B.
Arbeidstakerorganisasjon

3

v256

P43c (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) C Idretts- eller
friluftsorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... C. Idretts- eller
friluftsorganisasjon

4

v257

P43d (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) D Humanitær
hjelpeorganisasjon (f.eks
Røde Kors, Redd Barna)

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... D. Humanitær
hjelpeorganisasjon (f.eks Røde Kors,
Redd Barna)

5

v258

P43e (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) E Religiøs
organisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for
hver organisasjonstype ... E. Religiøs
organisasjon

6

v259

P43f (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om
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organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem
i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er?) F
Avholdsorganisasjon

Question
du er medlem i noen av disse, og
i så fall hvor aktiv du er? Sett ett
kryss for hver organisasjonstype ... F.
Avholdsorganisasjon

7

v260

P43g (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem i
noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er?) G Mållag,
riksmålsbevegelsen e.l.

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for
hver organisasjonstype ... G. Mållag,
riksmålsbevegelsen e.l.

8

v261

P43h (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem
i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er?) H
Miljøvernorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så
fall hvor aktiv du er? Sett ett kryss
for hver organisasjonstype ... H.
Miljøvernorganisasjon

9

v262

P43i (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen
av disse, og i så fall hvor
aktiv du er?) I Velforening/
grendelag

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... I. Velforening/
grendelag

10

v263

P43j (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv
du er?) J Kulturforening
(f.eks musikk, dans, teater,
hobby)

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... J. Kulturforening
(f.eks musikk, dans, teater, hobby)

11

v264

P43k (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi
om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv
du er?) K Jordbruks- eller
fiskeriorganisasjon

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for hver
organisasjonstype ... K. Jordbruks- eller
fiskeriorganisasjon

12

v265

P43l (43. Nedenfor har
vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du
oppgi om du er medlem i
noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er?) L Andre
organisasjoner

discrete

numeric-1.0

1068

705

Nedenfor har vi listet opp noen typer
organisasjoner. Kan du oppgi om du
er medlem i noen av disse, og i så fall
hvor aktiv du er? Sett ett kryss for
hver organisasjonstype ... L. Andre
organisasjoner

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group 22. juli
#

Name

1

v248

P40a (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og på
Utøya den 22.juli.) A Deltok
du i offentlige markeringer i
etterkant av terrorangrepene
22.juli (f.eks rosetog)?

discrete

numeric-1.0

1061

712

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr linje ...
A. Deltok du i offentlige markeringer
i etterkant av terrorangrepene 22.juli
(f.eks rosetog)?

2

v249

P40b (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene

discrete

numeric-1.0

1037

736

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet
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i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli.) B
Følger du i større grad
med på nyheter etter
terrorangrepene?

Question
og på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr
linje ... B. Følger du i større grad med på
nyheter etter terrorangrepene?

3

v250

P40c (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli.)
C Har du blitt mer
interessert i rikspolitikk etter
terrorangrepene?

discrete

numeric-1.0

1031

742

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet
og på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr
linje ... C. Har du blitt mer interessert i
rikspolitikk etter terrorangrepene?

4

v251

P40d (40. Så noen spørsmål
knyttet til terrorangrepene
i regjeringskvartalet og
på Utøya den 22.juli.) D
Har du blitt mer interessert
i lokalpolitikk etter
terrorangrepene?

discrete

numeric-1.0

1026

747

Så noen spørsmål knyttet til
terrorangrepene i regjeringskvartalet
og på Utøya den 22.juli. Ett kryss pr
linje ... D. Har du blitt mer interessert i
lokalpolitikk etter terrorangrepene?

5

v252

P41 41. Har det blitt mer
aktuelt for deg å melde deg
inn i et politisk parti etter
terrorangrepene? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1041

732

Har det blitt mer aktuelt for deg å
melde deg inn i et politisk parti etter
terrorangrepene? Ett kryss

6

v253

P42 42. Mener du at
terrorangrepene bidro til å...
Ett kryss

discrete

numeric-1.0

849

924

Mener du at terrorangrepene bidro til
å… Ett kryss

Type

Format

Valid

Invalid

Group Politiske partier
#

Name

Label

Question

1

v046

T26A (Hvilket parti har den
beste politikken?): a) skoleog utdanningsspørsmål

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ... A.
skole- og utdanningsspørsmål

2

v047

T26B (Hvilket parti har den
beste politikken?): b) Hva
med eldreomsorg?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ...
B. Hva med eldreomsorg? (Hvis
nødvendig: Hvilket parti har den beste
politikken?)

3

v048

T26C (Hvilket parti har
den beste politikken?):
c) Hva med skatte- og
avgiftspolitikk?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ... C.
Hva med skatte- og avgiftspolitikk?
(Hvis nødvendig: Hvilket parti har den
beste politikken?)

4

v049

T26D (Hvilket parti har
den beste politikken?): d)
Hva med innvandrings- og
flyktningpolitikk?

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ...
D. Hva med innvandrings- og
flyktningpolitikk? (Hvis nødvendig:
Hvilket parti har den beste politikken?)

5

v050

T26E (Hvilket parti har den
beste politikken?): e) Og til
slutt sykehus- og helsevesen

discrete

numeric-2.0

1773

0

Hvilket politisk parti syns du har den
beste politikken når det gjelder: ... E. Og
til slutt sykehus- og helsevesen. (Hvis
nødvendig: Hvilket parti har den beste
politikken?)

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-2.0

783

990

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt

Group Kommunal politikk
#
1

Name
v071

Label
t40a1 Hensynet til et
likeverdig offentlig tilbud
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Label

Type
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Valid

Invalid

over hele landet må gå foran
hensynet til større kommunal
selvbestemmelse

Question
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... A1. Til halve utvalget:
Hensynet til et likeverdig offentlig tilbud
over hele landet må gå foran hensynet til
større kommunal selvbestemmelse.

2

v072

t40a2 Hensynet til større
kommunal selvbestemmelse
må gå foran hensynet til et
likeverdig offentlig tilbud
over hele landet

continuous

numeric-2.0

832

941

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? ... A2. Til andre
halvpart: Hensynet til større kommunal
selvbestemmelse må gå foran hensynet
til et likeverdig offentlig tilbud over hele
landet.

3

v073

t40b Jeg er godt fornøyd
med mulighetene jeg har
til å påvirke kommunale
beslutninger som engasjerer
meg

continuous

numeric-2.0

1663

110

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. Jeg er godt fornøyd
med mulighetene jeg har til å påvirke
kommunale beslutninger som engasjerer
meg.

4

v074

t40c1 De som sitter
i kommunestyret og
bestemmer tar sjelden hensyn
til det vanlige folk tror og
mener

continuous

numeric-2.0

815

958

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? ... C1. ”Split
half”. Til halve utvalget: De som sitter
i kommunestyret og bestemmer tar
sjelden hensyn til det vanlige folk tror
og mener.

5

v075

t40c2 De som sitter
i kommunestyret og
bestemmer tar som oftest
hensyn til det vanlige folk
tror og mener

continuous

numeric-2.0

871

902

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? ... C2. Til andre
halvpart: De som sitter i kommunestyret
og bestemmer tar som oftest hensyn til
det vanlige folk tror og mener.

6

v076

t40d Det lokale folkestyret
er ikke så viktig bare de
offentlige tjenestene blir
opprettholdt

continuous

numeric-2.0

1663

110

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. Det lokale
folkestyret er ikke så viktig bare de
offentlige tjenestene blir opprettholdt.

7

v077

t40e1 I rikspolitikken
er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke
innbyggernes fellesinteresser

continuous

numeric-2.0

789

984

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? ... E1. Til halve utvalget:
I rikspolitikken er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke innbyggernes
fellesinteresser.

8

v078

t40e2 I rikspolitikken er det
innbyggernes fellesinteresser
som får gjennomslag, ikke
særinteresser

continuous

numeric-2.0

801

972

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? ... E2. Til andre halvpart:
I rikspolitikken er det innbyggernes
fellesinteresser som får gjennomslag,
ikke særinteresser.

9

v088

t43b1 Her i kommunen
er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke
innbyggernes fellesinteresser

continuous

numeric-2.0

836

937

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? ... B1. Til halve utvalget: Her
i kommunen er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke innbyggernes
fellesinteresser
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

10

v089

t43b2 Her i kommunen er det
innbyggernes fellesinteresser
som får gjennomslag, ikke
særinteresser

continuous

numeric-2.0

765

1008

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? ... B2. Til andre halvpart:
Her i kommunen er det innbyggernes
fellesinteresser som får gjennomslag,
ikke særinteresser.

11

v090

t43c Kommunen min bør i
større grad kjøpe tjenester
av det private næringslivet i
stedet for å utføre dem selv

continuous

numeric-2.0

1668

105

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. Kommunen min bør i
større grad kjøpe tjenester av det private
næringslivet i stedet for å utføre dem
selv.

12

v091

t43d Det bør være mulig å
stemme via Internett ved valg
i Norge

continuous

numeric-2.0

1692

81

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. Det bør være mulig å
stemme via Internett ved valg i Norge

13

v092

t43e Stemmerettsalderen i
Norge bør senkes fra 18 til 16
år

continuous

numeric-2.0

1723

50

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. Stemmerettsalderen i Norge
bør senkes fra 18 til 16 år.

14

v093

t43f Kommunen jeg bor i bør
ta imot flere flyktninger og
asylsøkere

continuous

numeric-2.0

1665

108

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. Kommunen jeg bor i bør ta
imot flere flyktninger og asylsøkere.

15

v094

T44 44. Mener du at kvinner
i sterkere grad enn nå bør
komme med i kommunalt
styre og stell, er det bra som
det er, eller bør kvinner i
mindre grad enn nå delta i
lokalpolitisk arbeid?

discrete

numeric-1.0

1698

75

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

16

v095

T45A a. Og hva med
personer med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn?.

discrete

numeric-1.0

1575

198

Og hva med personer med ikkevestlig innvandrerbakgrunn? (Les opp
alternativer hvis nødvendig).

17

v096

T45B b) Og hva med de
unge?

discrete

numeric-1.0

1691

82

Og hva med de unge? (Les opp
alternativer hvis nødvendig).

18

v097

T45C c) Og til slutt, de
eldre?

discrete

numeric-1.0

1691

82

Og til slutt, de eldre? (Les opp
alternativer hvis nødvendig).

19

v098

T46 46. Bor det innvandrere i
ditt nabolag?

discrete

numeric-1.0

1741

32

Bor det innvandrere i ditt nabolag?

20

v192

P19 19. Tenk deg at
myndighetene foreslår å
slå din bostedskommune
sammen med en eller flere
nabokommuner. Synes
du dette er et svært godt
forslag, et godt forslag, et
dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville du ikke bry
deg særlig om forslaget?

discrete

numeric-1.0

1013

760

Tenk deg at myndighetene foreslår å
slå din bostedskommune sammen med
en eller flere nabokommuner. Synes du
dette er et svært godt forslag, et godt
forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville du ikke bry deg særlig
om forslaget?

21

v193

P20 20. Enkelte beregninger
tyder på at dagens
kommuneinndeling påfører
samfunnet ekstra utgifter.
Dersom du kunne velge, er
du villig til å betale 1000

discrete

numeric-1.0

866

907

Enkelte beregninger tyder på at dagens
kommuneinndeling påfører samfunnet
ekstra utgifter. Dersom du kunne velge,
er du villig til å betale 1000 kroner mer
i året i skatt for å opprettholde dagens
kommuneinndeling? Ett kryss
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Question

kroner mer i året i skatt
for å opprettholde dagens
kommuneinndeling? Ett
kryss
22

v194

P21 21. Tenk deg at din
kommune foreslår, i større
grad enn i dag, å levere
de kommunale tjenestene
i samarbeid med en eller
flere nabokommuner. Synes
du dette er et svært godt
forslag, et godt forslag, et
dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville

discrete

numeric-1.0

983

790

Tenk deg at din kommune foreslår,
i større grad enn i dag, å levere de
kommunale tjenestene i samarbeid med
en eller flere nabokommuner. Synes du
dette er et svært godt forslag, et godt
forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig
forslag, eller ville du ikke bry deg særlig
om forslaget?

23

v195

P22 22. Hva tror du gir de
beste tjenestene for deg og
din kommune? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

968

805

Hva tror du gir de beste tjenestene for
deg og din kommune? Ett kryss

24

v196

P23 23. Fylkeskommunenes
framtid blir også diskutert
for tiden. I dag har vi 19
fylkeskommuner, men det er
ulike oppfatninger om disse
bør opprettholdes. Hvilket av
alternativene nedenfor er du
mest enig i? Ett kryss

discrete

numeric-1.0

882

891

Fylkeskommunenes framtid blir også
diskutert for tiden. I dag har vi 19
fylkeskommuner, men det er ulike
oppfatninger om disse bør opprettholdes.
Hvilket av alternativene nedenfor er du
mest enig i? Ett kryss

25

v232

P35a (35. Hvor ofte reiser du
til andre kommuner for å...)
A ...gjøre innkjøp?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... A. …gjøre
innkjøp?

26

v233

P35b (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) B ...benytte kulturtilbud
(kino, teater, restauranter,
sportsarrangementer)?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... B. …benytte
kulturtilbud (kino, teater, restauranter,
sportsarrangementer)?

27

v234

P35c (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) C ...delta i lags- eller
foreningsaktiviteter?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... C. …delta i
lags- eller foreningsaktiviteter?

28

v235

P35d (35. Hvor ofte reiser du
til andre kommuner for å...)
D ...trene, drive idrett?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... D. …trene,
drive idrett?

29

v236

P35e (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) E ...besøke familie eller
venner?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... E. …besøke
familie eller venner?

30

v237

P35f (35. Hvor ofte reiser
du til andre kommuner for
å...) F ...bruke hytte eller
fritidsbolig?

discrete

numeric-1.0

1068

705

Hvor ofte reiser du til andre kommuner
for å… Ett kryss pr linje ... F. …bruke
hytte eller fritidsbolig?

31

v239

P37a (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) A ...den bydelen,
tettstedet eller bygda der du
bor

discrete

numeric-2.0

1060

713

v239 question details

32

v240

P37b (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert

discrete

numeric-2.0

1062

711

v240 question details
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Question

område?) B ...kommunen du
bor i
33

v241

P37c (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) C ...fylket

discrete

numeric-2.0

1054

719

v241 question details

34

v242

P37d (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) D ...landsdelen du
bor i

discrete

numeric-2.0

1056

717

v242 question details

35

v243

P37e (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) E ...Norge

discrete

numeric-2.0

1058

715

v243 question details

36

v244

P37f (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) F ...Norden

discrete

numeric-2.0

1041

732

v244 question details

37

v245

P37g (37. Nedenfor har
vi listet opp forskjellige
geografiske områder. hvor
sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert
område?) G ...Europa

discrete

numeric-2.0

1035

738

v245 question details

38

v246

P38 38. Vil du som regel si
at man kan stole på folk flest,
eller at man må passe seg i
omgang med andre? Angi din
mening på skalaen nedenfor
som går fra 0 til 10, der 0
betyr "Man må passe seg" og
10 betyr "Man kan stole på
folk flest".

discrete

numeric-2.0

1060

713

Vil du som regel si at man kan stole på
folk flest, eller at man må passe seg i
omgang med andre? Angi din mening
på skalaen nedenfor som går fra 0 til 10,
der 0 betyr “Man må passe seg” og 10
betyr “Man kan stole på folk flest”.

39

v247

P39 39. Vil du si at folk som
regel forsøker å ta hensyn til
andre og være hjelpsomme,
eller tar de stort sett bare
hensyn til seg selv? Angi din
mening på skalaen nedenfor,
der 0 betyr "Tar bare hensyn
til seg selv" og 10 betyr "Tar
hensyn til andre og er

discrete

numeric-2.0

1061

712

Vil du si at folk som regel forsøker å ta
hensyn til andre og være hjelpsomme,
eller tar de stort sett bare hensyn til
seg selv? Angi din mening på skalaen
nedenfor, der 0 betyr “Tar bare hensyn
til seg selv” og 10 betyr “Tar hensyn til
andre og er hjelpsomme”.

40

v284

t40c Hensyn til vanlige folk
(sjelden) -- split-half spm
samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Hensyn til vanlige folk (sjelden) -- splithalf spm samlet

41

v287

t43b Her i kommunen
er det særinteresser som
får gjennomslag, ikke
innbyggernes fellesinteresser

continuous

numeric-2.0

1773

0

Her i kommunen er det særinteresser
som får gjennomslag, ikke innbyggernes
fellesinteresser

Group Offentlige tjenester
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Type
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Question

1

v079

t41a 41. Har du, eller
din nære familie, brukt :
Barnehage

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... A. Barnehage?

2

v080

t41b 41. Har du, eller din
nære familie, brukt : Skole

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... B. Skole?

3

v081

t41c 41. Har du, eller
din nære familie, brukt :
Eldreomsorg

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... C. Eldreomsorg?

4

v082

t41d 41. Har du, eller din
nære familie, brukt : Andre
helse- og legetjenester

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... D. Andre helseog legetjenester?

5

v083

t41e 41. Har du, eller
din nære familie, brukt :
Har du eller din nære
familie i løpet av de to siste
årene vært i kontakt med
kommunen i forbindelse med
byggesaker,vei, vann, kloakk,
renovasjon m.m.

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... E. Har du eller
din nære familie i løpet av de to siste
årene vært i kontakt med kommunen i
forbindelse med byggesaker,vei, vann,
kloakk, renovasjon m.m.?

6

v084

t41f 41. Har du, eller din
nære familie, brukt : Nei,
ingen av dem

discrete

numeric-1.0

1773

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende tjenestene fra din
kommune eller fylkeskommune i løpet
av de siste to årene? ... F. Nei, ingen av
dem

7

v085

T42 42. 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?

discrete

numeric-1.0

1749

24

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?

8

v086

t43a1 De offentlige
midlene vi bruker til å
drive lokaldemokratiet - for
eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - er vel
anvendte penger

continuous

numeric-2.0

806

967

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? ... A1. Til halve utvalget: De
offentlige midlene vi bruker til å drive
lokaldemokratiet - for eksempel utgifter
til valg og møtegodtgjørelser - er vel
anvendte penger

9

v087

t43a2 De offentlige
midlene vi bruker til å
drive lokaldemokratiet - for
eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - kunne
med fordel vært brukt til
andre formål

continuous

numeric-2.0

856

917

v087 question details

10

v118

P2a (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) A Barnehager

discrete

numeric-1.0

816

957

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... A.
Barnehager
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Question

11

v119

P2b (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) B Skole

discrete

numeric-1.0

908

865

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... B.
Skole

12

v120

P2c (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) C Eldreomsorg

discrete

numeric-1.0

922

851

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... C.
Eldreomsorg

13

v121

P2d (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker
dem nå.) D Andre helse- og
legetjenester

discrete

numeric-1.0

1025

748

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... D.
Andre helse- og legetjenester

14

v122

P2e (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) E Kulturtilbud

discrete

numeric-1.0

992

781

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du
er tilfreds med noen tjenester fra
din kommune eller fylkeskommune.
Vennligst svar selv om du eller din nære
familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr
linje Er du meget tilfreds, tilfreds, lite
tilfreds eller ikke tilfreds med… ... E.
Kulturtilbud

15

v123

P2f (2. Vi vil gjerne
vite i hvilken grad du er
tilfreds med noen tjenester
fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst
svar selv om du eller din
nære familie ikke bruker dem
nå.) F Tekniske tjenester
knyttet til byggesaker,
vei ,vann, kloakk, renovasjon

discrete

numeric-1.0

967

806

v123 question details

16

v124

P3 3. Sammenlignet med
dine erfaringer med kjøp
av tjenester fra private
firmaer, hvilken behandling
synes du at du får fra din
bostedskommune? Vil du si
at du får... Ett kryss

discrete

numeric-1.0

764

1009

Sammenlignet med dine erfaringer med
kjøp av tjenester fra private firmaer,
hvilken behandling synes du at du får
fra din bostedskommune? Vil du si at du
får… Ett kryss

17

v125

P4a (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr
"et stort problem"). A At
personopplysninger kommer
på avveie

discrete

numeric-1.0

854

919

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... A. At
personopplysninger kommer på avveie

18

v126

P4b (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din

discrete

numeric-1.0

838

935

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
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bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr "et
stort problem"). B At det
forekommer uetisk atferd
blant de ansatte

Question
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... B. At
det forekommer uetisk atferd blant de
ansatte

19

v127

P4c (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr "et
stort problem"). C At det
forekommer uetisk atferd
blant politikerne

discrete

numeric-1.0

861

912

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... C. At
det forekommer uetisk atferd blant
politikerne

20

v128

P4d (4. I hvilken grad
mener du følgende forhold
utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi
dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr "Ikke
et problem" og 5 betyr "et
stort problem"). D At det
forekommer korrupsjon

discrete

numeric-1.0

764

1009

I hvilken grad mener du følgende
forhold utgjør et problem i din
bostedskommune? Angi dine svar
på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr “
Ikke et problem” og 5 betyr “et stort
problem”. Ett kryss pr linje ... D. At det
forekommer korrupsjon

21

v197

P24a (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) A Kommunestyret

discrete

numeric-2.0

1036

737

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... A.
Kommunestyret

22

v198

P24b (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) B Ordføreren

discrete

numeric-2.0

1032

741

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... B.
Ordføreren

23

v199

P24c (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) C Regjeringen

discrete

numeric-2.0

1044

729

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... C.
Regjeringen

24

v200

P24d (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært
stor tillit".) D De politiske
partiene

discrete

numeric-2.0

1033

740

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... D.
De politiske partiene

25

v201

P24e (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går

discrete

numeric-2.0

1031

742

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
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fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) E Stortinget

Question
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... E.
Stortinget

26

v202

P24f (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) F Domstolene

discrete

numeric-2.0

1030

743

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse
på en skala som går fra 0 til 10, der 0
betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært
stor tillit”. Sett ett kryss på hver linje ...
F. Domstolene

27

v203

P24g (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) G Statlig forvaltning

discrete

numeric-2.0

987

786

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... G.
Statlig forvaltning

28

v204

P24h (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært
stor tillit".) H Kommuneadministrasjonen

discrete

numeric-2.0

1023

750

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... H.
Kommuneadministrasjonen

29

v205

P24i (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) I Lokalpolitikere

discrete

numeric-2.0

1037

736

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse
på en skala som går fra 0 til 10, der 0
betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært
stor tillit”. Sett ett kryss på hver linje ...
I. Lokalpolitikere

30

v206

P24j (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) J Rikspolitikere

discrete

numeric-2.0

1019

754

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse
på en skala som går fra 0 til 10, der 0
betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært
stor tillit”. Sett ett kryss på hver linje ...
J. Rikspolitikere

31

v207

P24k (24. Nedenfor har vi
listet opp noen offentlige
institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går
fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen
tillit" og 10 betyr "Svært stor
tillit".) K Fylkestinget

discrete

numeric-2.0

906

867

Nedenfor har vi listet opp noen
offentlige institusjoner og aktører. Angi
hvor stor tillit du har til hver av disse på
en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr
“Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor
tillit”. Sett ett kryss på hver linje ... K.
Fylkestinget

32

v283

t40a Likeverdig
tjenestetilbud foran
kommunal selvbestemmelse
-- split-half spm samlet

continuous

numeric-2.0

1773

0

Likeverdig tjenestetilbud foran
kommunal selvbestemmelse -- split-half
spm samlet

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Folkevalgte
#

Name

Label

- 64 -

Local Election Survey 2011 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v163

P13a (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) A ..tar de
folkevalgte hensyn

discrete

numeric-1.0

1004

769

v163 question details

2

v164

P13b (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) B ..gjør
kommunen en god jobb

discrete

numeric-1.0

1006

767

v164 question details

3

v165

P13c (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) C ..har
kommunen gode rutiner

discrete

numeric-1.0

612

1161

v165 question details

4

v166

P13d (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) D ..blir
innbyggerne involvert

discrete

numeric-1.0

908

865

v166 question details

5

v167

P13e (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) E ..er de
folkevalgte flinke

discrete

numeric-1.0

976

797

v167 question details

6

v168

P13f (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) F ..har
kommunen gode rutiner

discrete

numeric-1.0

762

1011

v168 question details

7

v169

P13g (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?

discrete

numeric-1.0

856

917

I hvilken grad mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for situasjonen
i din kommune? Angi dine svar på
en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at
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Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) G ..er de
folkevalgte ærlige

Question
beskrivelsen passer svært dårlig, og 5
betyr at den passer svært godt. Ett kryss
pr linje I min kommune… ... G. ..er de
folkevalgte ærlige

8

v170

P13h (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) H ..følger
de folkevalgte sin

discrete

numeric-1.0

876

897

v170 question details

9

v171

P13i (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) I ..er det
lett å komme i

discrete

numeric-1.0

888

885

v171 question details

10

v172

P13j (13. I hvilken grad
mener du at følgende
beskrivelser er dekkende for
situasjonen i din kommune?
Angi dine svar på en skala
fra 1 til 5, der 1 betyr at
beskrivelsen passer svært
dårlig, og 5 betyr at den
passer svært godt.) J ..er de
folkevalgte mest

discrete

numeric-1.0

937

836

v172 question details

11

v173

P14 14. Og hvis du tenker
på rikspolitikken, hvor godt
synes du denne beskrivelsen
passer: De folkevalgte på
Stortinget tar hensyn til
befolkningens synspunkter
Ett kryss

discrete

numeric-1.0

1004

769

Og hvis du tenker på rikspolitikken,
hvor godt synes du denne beskrivelsen
passer: De folkevalgte på Stortinget tar
hensyn til befolkningens synspunkter

12

v174

P15a (15. Nedenfor har
vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt
enig, nokså enig, nokså
uenig eller helt uenig
i påstandene?) A De
kommunestyrerepresentantene
vi velger, mister fort
kontakten med alminnelige
folk

discrete

numeric-1.0

981

792

Nedenfor har vi listet opp noen
utsagn om politikk. Er du helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene? Sett ett
kryss for hvert utsagn ... A. De
kommunestyrerepresentantene vi velger,
mister fort kontakten med alminnelige
folk

13

v175

P15b (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?)
B Viktige spørsmål her i
kommunen bør avgjøres ved
bruk av folkeavstemninger

discrete

numeric-1.0

991

782

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... B. Viktige spørsmål her i
kommunen bør avgjøres ved bruk av
folkeavstemninger

14

v176

P15c (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,

discrete

numeric-1.0

960

813

Nedenfor har vi listet opp noen
utsagn om politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
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nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) C
De som har gode forbindelser
i kommunen, får lettere
ivaretatt sine interesser

Question
uenig i påstandene? Sett ett kryss for
hvert utsagn ... C. De som har gode
forbindelser i kommunen, får lettere
ivaretatt sine interesser

15

v177

P15d (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) D
De fleste folkevalgte her i
kommunen er dyktige folk
som vanligvis vet hva de gjør

discrete

numeric-1.0

972

801

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... D. De fleste folkevalgte
her i kommunen er dyktige folk som
vanligvis vet hva de gjør

16

v178

P15e (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) E
Rikspolitikken er iblant så
innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier
seg om

discrete

numeric-1.0

1016

757

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... E. Rikspolitikken er iblant så
innviklet at folk som meg ikke forstår
hva den dreier seg om

17

v179

P15g (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?)
G Samarbeid mellom
kommunene om levering av
tjenester (interkommunalt
samarbeid) gir bedre kvalitet
enn hvis enkeltkommuner

discrete

numeric-1.0

879

894

v179 question details

18

v180

P15h (15. Nedenfor har vi
listet opp noen utsagn om
politikk. Er du helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) H
Interkommunalt samarbeid
gjør det vanskeligere for
velgerne å vite hvem som
har ansvaret for innholdet i
politikken som

discrete

numeric-1.0

896

877

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn
om politikk. Er du helt enig, nokså
enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene? Sett ett kryss for hvert
utsagn ... H. Interkommunalt samarbeid
gjør det vanskeligere for velgerne å vite
hvem som har ansvaret for innholdet i
politikken som blir ført

19

v181

P16 16. Habilitetsreglene
tilsier at både
kommunalt ansatte og
kommunepolitikere ikke skal
ta del i beslutninger der de
selv kan tenkes å være en
part i saken. Hvor ofte tror du
habilitetsregelen brytes i din
kommune?

discrete

numeric-1.0

913

860

Habilitetsreglene tilsier at
både kommunalt ansatte og
kommunepolitikere ikke skal ta del i
beslutninger der de selv kan tenkes å
være en part i saken. Hvor ofte tror du
habilitetsregelen brytes i din kommune?

20

v182

P17a (er du mest enig
med A eller B?) Det er en
borgerplikt å stemme ved
valg/Man bør bare stemme
når valget oppleves som
viktig for en selv

discrete

numeric-1.0

1042

731

v182 question details

21

v183

P17b (er du mest enig med A
eller B?) Når staten overfører
penger til kommunene, er det
rimelig at staten bestemmer
hva pengene skal brukes til/
Selv om staten overfører
penger til kommunene,

discrete

numeric-1.0

1012

761

v183 question details
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Question

bør de lokale folkevalgte
bestemme hvordan midlene
brukes
22

v184

P17c (er du mest enig med
A eller B?) Kommunestyret
skal fatte den endelige
avgjørelsen om man skal
holde en folkeavstemning i
kommunen/Velgerne skal,
gjennom innsamling av et
visst antall underskrifter,
fatte den endelige
avgjørelsen om det skal
holdes en

discrete

numeric-1.0

1005

768

v184 question details

23

v185

P18a (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) A De
stortingsrepresentantene vi
velger, mister fort kontakten
med alminnelige folk

discrete

numeric-1.0

982

791

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
A. De stortingsrepresentantene vi velger,
mister fort kontakten med alminnelige
folk

24

v186

P18b (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) B Det
norske demokratiet kunne
fungert like bra uten lokalt
selvstyre

discrete

numeric-1.0

959

814

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
B. Det norske demokratiet kunne fungert
like bra uten lokalt selvstyre

25

v187

P18c (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) C
De fleste folkevalgte på
Stortinget er dyktige folk
som vanligvis vet hva de gjør

discrete

numeric-1.0

1023

750

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
C. De fleste folkevalgte på Stortinget er
dyktige folk som vanligvis vet hva de
gjør

26

v188

P18d (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) D
Kommunepolitikken her
i kommunen er iblant så
innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier
seg om

discrete

numeric-1.0

1009

764

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
D. Kommunepolitikken her i kommunen
er iblant så innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier seg om

27

v189

P18e (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.)
E Innvandring utgjør en
alvorlig trussel mot vår
nasjonale egenart

discrete

numeric-1.0

1012

761

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
E. Innvandring utgjør en alvorlig trussel
mot vår nasjonale egenart

28

v190

P18f (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) F
Jeg oppfatter meg selv som

discrete

numeric-1.0

967

806

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
F. Jeg oppfatter meg selv som vel
kvalifisert for å delta i lokalpolitikk
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

P18g (18. Nedenfor har vi
listet opp noen flere utsagn.
Igjen vil vi vite om du er
helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) G De
folkevalgte i min kommune
holder et høyt etisk nivå

discrete

numeric-1.0

817

956

Nedenfor har vi listet opp noen flere
utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt
uenig. Sett ett kryss for hvert utsagn ...
G. De folkevalgte i min kommune
holder et høyt etisk nivå

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

vel kvalifisert for å delta i
lokalpolitikk
29

v191

Group Vekter
#

Name

1

v116

vekt vekt

continuous

numeric-8.2

1773

0

vekt

2

v279

vekt_postal vekt_postal

continuous

numeric-8.2

1773

0

vekt_postal

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-7.0

1773

0

Resp_ID

Group Intervjutekniske variabler
#

Name

Label

Question

1

v001

Resp_ID Resp_ID

2

v002

mnd_dato mnd_dato

discrete

numeric-4.0

1773

0

mnd_dato

3

v115

T61 61. Da har jeg ikke flere
spørsmål. Om kort tid vil vi
sende deg et spørreskjema i
posten. Nå vil jeg bare sjekke
at vi har din riktige adresse.
Stemmer det at din adresse
er...

discrete

numeric-1.0

1773

0

Da har jeg ikke flere spørsmål. Om kort
tid vil vi sende deg et spørreskjema i
posten. Nå vil jeg bare sjekke at vi har
din riktige adresse. Stemmer det at din
adresse er…

4

v278

postal Svart både på telefon
og postalt

continuous

numeric-8.2

1773

0

Svart både på telefon og postalt
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Variables Description
Dataset contains 287 variable(s)
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File : NSD2028
# v001:

Resp_ID Resp_ID

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 100002-105002] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Resp_ID

# v002:

mnd_dato mnd_dato

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 103-1220] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

mnd_dato

# v003:

reg2 Kommunestrata

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kommunestrata

Post-question

1 - Under 2500 innbyggere
2 - 2501 - 5000
3 - 5001 - 10000
4 - 10001 - 20000
5 - 20 001 - 60 000
6 - Over 60 000

Concepts

Place of residence

Value

Label

1

Stratum 1

2

Stratum 2

3

Stratum 3

4

Stratum 4

5

Stratum 5

6

Stratum 6

Cases

Percentage

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

# v004:

KOMMnr Fylkesenummer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kommunenummer kodet om til fylkesnummer

Concepts

Place of residence

Value

Label

1

Østfold

2

Akershus

3

Oslo

4

Hedmark

5

Oppland

6

Buskerud

7

Vestfold

8

Telemark

9

Aust-Agder

10

Vest-Agder

11

Rogaland

Cases
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Percentage

File : NSD2028
# v004:

KOMMnr Fylkesenummer
Cases

Value

Label

12

Hordaland

14

Sogn og Fjordane

15

Møre og Romsdal

16

Sør-Trøndelag

17

Nord-Trøndelag

18

Nordland

19

Troms

20

Finmark

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:

befolkning Befolkning i kommunen 1 januar 2011

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 216-599230] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Befolkning i kommunen 1 januar 2011

Concepts

Place of residence

# v006:

FODT Fødselsår

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1918-1993] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Fødselsår

Concepts

Age

# v007:

alder alder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18-93] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

alder

Concepts

Age

# v008:

aldr_kat Aldersgrupper

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Aldersgrupper

Concepts

Age
Cases

Value

Label

1

Under 30 år

2

30-44 år

3

45-59 år

4

60 år og eldre

Warning: 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:

Kjonn Kjønn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kjønn
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Percentage

File : NSD2028
# v009:

Kjonn Kjønn
Gender

Concepts
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.

# v010:

T1A 1a. Vi har registrert at du er folkeregistrert i <KOMMNAVN>. Er du fast bosatt i denne kommunen nå?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Spørreskjema - telefondelen

Literal question

Vi har registrert at du er folkeregistrert i (KOMMUNENAVN) Er du fast bosatt i denne kommunen nå?
Kommunenummer kodet om til fylkesnummer

Post-question

Hvis ja =>gå til spørsmål 2
Hvis nei= >gå til spørsmål 1b

Concepts

Place of residence

Value

Label

0

Nei

1

Ja

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.

# v011:

T1B 1b. Hvilken kommune er du nå bosatt i?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=50 /-] [Invalid=1723 /-]

Literal question

Hvilken kommune er du bosatt i?
Kommunenummer kodet om til fylkesnummer

Interviewer's instructions

Skriv inn navn på kommune nb! bruk store bokstaver (caps lock på)

Concepts

Place of residence

Value

Label

1

Østfold

2

Akershus

3

Oslo

4

Hedmark

5

Oppland

6

Buskerud

7

Vestfold

8

Telemark

9

Aust-Agder

10

Vest-Agder

11

Rogaland

12

Hordaland

14

Sogn og Fjordane

15

Møre og Romsdal

16

Sør-Trøndelag

Cases

- 73 -

Percentage

File : NSD2028
# v011:

T1B 1b. Hvilken kommune er du nå bosatt i?
Cases

Value

Label

17

Nord-Trøndelag

18

Nordland

19

Troms

20

Finmark

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:

T2 2. Hvor interessert er du i politikk generelt? Er du svært interessert, ganske interessert, lite interessert,
eller er du helt uinteressert?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1769 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvor interessert er du i politikk generelt? Er du svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller er du helt
uinteressert?

Concepts

Political interest
Cases

Value

Label

0

Helt uinteressert

1

Lite interessert

2

Ganske interessert

3

Svært interessert

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T3A 3a. Av og til varierer folks interesse mellom ulike typer politikk. Hvor interessert er du for eksempel i
kommunalpolitikk?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1769 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Av og til varierer folks interesse mellom ulike typer politikk. Hvor interessert er du for eksempel i kommunalpolitikk? Er du
svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller helt uinteressert i kommunepolitikk?

Concepts

Political interest
Cases

Value

Label

0

Helt uinteressert

1

Lite interessert

2

Ganske interessert

3

Svært interessert

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T3B 3b. Hva med fylkespolitikk?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1764 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hva med fylkespolitikk? (Om nødvendig: Er du.....)

Concepts

Political interest

Value

Label

0

Helt uinteressert

1

Lite interessert

Cases
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Percentage

File : NSD2028
# v014:

T3B 3b. Hva med fylkespolitikk?
Cases

Value

Label

2

Ganske interessert

3

Svært interessert

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T3C 3c. Hva med rikspolitikk?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1767 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hva med rikspolitikk? (Om nødvendig: Er du.....)

Concepts

Political interest
Cases

Value

Label

0

Helt uinteressert

1

Lite interessert

2

Ganske interessert

3

Svært interessert

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T3D 3d. Hva med internasjonal politikk?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1765 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Hva med internasjonal politikk? (Om nødvendig: Er du.....)

Concepts

Political interest
Cases

Value

Label

0

Helt uinteressert

1

Lite interessert

2

Ganske interessert

3

Svært interessert

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T4 4. Stemte du ved kommunevalget i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Stemte du ved kommunevalget i år?

Interviewer's instructions

Hvis ja=>gå til spørsmål 5
Hvis nei=>gå til spørsmål 13

Concepts

Elections, Voting

Value

Label

0

Nei

1

Ja

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 : NSD2028
# v018:

T5 HVIS JA: 5. Benyttet du deg av muligheten til å forhåndsstemme, eller stemte du på valgdagen?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1509 /-] [Invalid=264 /-]

Pre-question

Hvis ja:

Literal question

Benyttet du deg av muligheten til å forhåndsstemme, eller stemte du på valgdagen?

Post-question

Hvis forhåndsstemte=>gå til spørsmål 6
Hvis stemte på valgdagen=>gå til spørsmål 7

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

0

Stemte på valgdagen

1

Forhåndsstemte

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.

# v019:

T6 HVIS FORHÅNDSSTEMME: 6. Om det ikke hadde vært mulig å forhåndsstemme, ville du likevel ha
stemt, eller hadde du latt det være?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=316 /-] [Invalid=1457 /-]

Pre-question

Hvis forhåndsstemme:

Literal question

Om det ikke hadde vært mulig å forhåndsstemme, ville du likevel ha stemt, eller hadde du latt det være?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Ville likevel ha stemt

2

Ville ha latt være å stemme

9

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.

# v020:

T7 7. 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, eller var det like før valgdagen eller var det på valgdagen?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1509 /-] [Invalid=264 /-]

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, eller var det like før valgdagen eller var det på valgdagen?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Lenge før

2

Under valgkampen

3

Like før valgdagen

4

På valgdagen

5

Ikke sikker

Warning: 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:

T8 8. Hvilket parti eller liste stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1509 /-] [Invalid=264 /-]

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Concepts

Elections, Voting
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Percentage

File : NSD2028
# v021:

T8 8. Hvilket parti eller liste stemte du på?
Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ubesvart/Vil ikke si

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:

T9 9. Ga du ved kommunevalget en personstemme til en eller flere kandidater på listen som du stemte på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1495 /-] [Invalid=278 /-]

Literal question

Ga du ved kommunevalget en personstemme til en eller flere kandidater på listen som du stemte på?

Post-question

Hvis ja=>gå til spørsmål 10
Hvis nei=>gå til spørsmål 11
Hvis vet ikke/husker ikke=>gå til spørsmål 11

Interviewer's instructions

Til intervjuer, hvis IO er usikker på hva vi mener: vi spør om du kumulerte noen, altså ga dem en ekstra stemme)

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T10 HVIS JA 10. Omtrent hvor mange kandidater ga du personstemme? Var det mellom 1 og 4 kandidater,
eller var det 5 eller flere?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=675 /-] [Invalid=1098 /-]

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Omtrent hvor mange kandidater ga du personstemme? Var det mellom 1 og 4 kandidater, eller var det 5 eller flere?

Concepts

Elections, Voting

Value

Label

0

1-4

1

5 eller flere

9

Ikke sikker/ubesvart

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 : NSD2028
# v024:

T11 TIL ALLE SOM STEMTE VED KOMMUNEVALGET 11. Førte du opp kandidater fra andre partiers
lister, såkalte slengerstemmer, ved kommunevalget?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1501 /-] [Invalid=272 /-]

Pre-question

Til alle som stemte ved kommunevalget

Literal question

Førte du opp kandidater fra andre partiers lister, såkalte slengerstemmer, ved kommunevalget?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v025:

T12 TIL ALLE SOM STEMTE VED KOMMUNEVALGET 12. 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?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1482 /-] [Invalid=291 /-]

Pre-question

Still alle som stemte ved kommunevalget

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?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Lokale saker

2

Personer på listen

3

Rikspolitiske saker

4

Allmenn tillit til partiet

5

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T13A (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) a. Forskjellene mellom
partiene er for små
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=238 /-] [Invalid=1535 /-]

Pre-question

Stilles med filter: de som ikke har stemt ved komm.valg

Literal question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg. Jeg skal lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget. For hver grunn vil jeg be deg si om den var svært viktig, nokså viktig,
mindre viktig, eller ikke viktig.
... A. Forskjellene mellom partiene er for små
Elections, Voting

Concepts
Value

Label

0

Ikke viktig

1

Mindre viktig

2

Nokså viktig

Cases
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Percentage

File : NSD2028
# v026:

T13A (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) a. Forskjellene mellom
partiene er for små
Cases

Value

Label

3

Svært viktig

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v027:

T13B (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) b. Det er ingen viktige
lokale saker jeg brenner for
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=244 /-] [Invalid=1529 /-]

Literal question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg. Jeg skal lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget. For hver grunn vil jeg be deg si om den var svært viktig, nokså viktig,
mindre viktig, eller ikke viktig.
... B. Det er ingen viktige lokale saker jeg brenner for
Elections, Voting

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke viktig

1

Mindre viktig

2

Nokså viktig

3

Svært viktig

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v028:

T13C (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) c. Jeg kjenner for lite til
hva partiene står for
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=241 /-] [Invalid=1532 /-]

Literal question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg. Jeg skal lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget. For hver grunn vil jeg be deg si om den var svært viktig, nokså viktig,
mindre viktig, eller ikke viktig.
... C. Jeg kjenner for lite til hva partiene står for
Elections, Voting

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke viktig

1

Mindre viktig

2

Nokså viktig

3

Svært viktig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T13D (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) d. Jeg mangler tillit til
lokalpolitikerne her i kommunen
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=243 /-] [Invalid=1530 /-]

Literal question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg. Jeg skal lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget. For hver grunn vil jeg be deg si om den var svært viktig, nokså viktig,
mindre viktig, eller ikke viktig.
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# v029:

T13D (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) d. Jeg mangler tillit til
lokalpolitikerne her i kommunen
... D. Jeg mangler tillit til lokalpolitikerne her i kommunen
Elections, Voting

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke viktig

1

Mindre viktig

2

Nokså viktig

3

Svært viktig

9

Ikke sikker/ubesvart

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.

# v030:

T13E (mulige grunner du kan ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget) e. Jeg hadde ikke tid og
anledning
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=255 /-] [Invalid=1518 /-]

Literal question

Det kan være mange grunner til at folk ikke stemmer ved et kommunevalg. Jeg skal lese opp noen mulige grunner du kan
ha hatt for ikke å stemme ved dette kommunevalget. For hver grunn vil jeg be deg si om den var svært viktig, nokså viktig,
mindre viktig, eller ikke viktig.
... E. Jeg hadde ikke tid og anledning
Elections, Voting

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke viktig

1

Mindre viktig

2

Nokså viktig

3

Svært viktig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T14 Kan du nevne den saken som var viktigst for din stemmegivning ved kommunevalget i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1508 /-]

Pre-question

Til alle som stemte ved kommunevalget

Literal question

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

Interviewer's instructions

Åpent spørsmål, intervjuer skriver inn saken som IO nevner

Concepts

Elections, Voting

# v032:

t140 t140

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

t140

Concepts

Elections, Voting

# v033:

t141 t141

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# v033:

t141 t141

Literal question

t141

Concepts

Elections, Voting

# v034:

t142 t142

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

t142

Concepts

Elections, Voting

# v035:

T15 STILLES TIL ALLE BOSATT I OSLO. 15. Stemte du ved valget til bydelsutvalg i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=98 /-] [Invalid=1675 /-]

Pre-question

Stilles til alle bosatt i Oslo.

Literal question

Stemte du ved valget til bydelsutvalg i år?

Post-question

Hvis ja=>gå til spørsmål 16
Hvis nei=>gå til spørsmål 21

Concepts

Elections, Voting

Value

Label

0

Nei

1

Ja

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:

T16 HVIS JA: 16. Hvilket parti eller liste stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=65 /-] [Invalid=1708 /-]

Pre-question

Hvis ja:

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ubesvart/Vil ikke si

Percentage

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

# v037:

T17 STILLES BARE TIL IO SOM IKKE STEMMER I OSLO. 17. Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
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# v037:

T17 STILLES BARE TIL IO SOM IKKE STEMMER I OSLO. 17. Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

Statistics [NW/ W]

[Valid=1675 /-] [Invalid=98 /-]

Pre-question

Stilles bare til IO som ikke stemmer i Oslo.

Literal question

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

Post-question

Hvis ja=>gå til spørsmål 18
Hvis nei=>gå til spørsmål 21

Concepts

Elections, Voting

Value

Label

0

Nei

1

Ja

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:

T18 18. Hvilket parti eller liste stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1204 /-] [Invalid=569 /-]

Literal question

. Hvilket parti eller liste stemte du på?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ubesvart/Vil ikke si

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:

T19 19. Ga du ved fylkestingsvalget en personstemme til en eller flere kandidater?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1191 /-] [Invalid=582 /-]

Literal question

Ga du ved fylkestingsvalget en personstemme til en eller flere kandidater?

Concepts

Elections, Voting

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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 : NSD2028
# v040:

T20 STILL ALLE SOM STEMTE VED FYLKESTINGSVALGET 20. Hva hadde størst betydning for ditt
valg av parti eller liste til fylkestingsvalget? Var det fylkeskommunale saker, personer på listen, rikspolitiske saker
eller allmenn tillit til partiet?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1204 /-] [Invalid=569 /-]

Pre-question

Still alle som stemte ved fylkestingsvalget

Literal question

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

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Lokale saker

2

Personer på listen

3

Rikspolitiske saker

4

Allmenn tillit til partiet

5

Ikke sikker/Ubesvart

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.

# v041:

T21 21. Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du ha stemt på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du ha stemt på?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Andre partier

11

Ubesvart/Vil ikke si

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:

T22 TIL ALLE SOM HADDE STEMMERETT I 2007 (FØDT FØR 1990): 22. Stemte du ved kommunevalget

i 2007?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1702 /-] [Invalid=71 /-]

Pre-question

Til alle som hadde stemmerett i 2007 (født før 1990):

Literal question

Stemte du ved kommunevalget i 2007?

Post-question

Hvis ja=>gå til spørsmål 23
Hvis nei=>gå til spørsmål 24

Concepts

Elections, Voting

- 83 -

File : NSD2028
# v042:

T22 TIL ALLE SOM HADDE STEMMERETT I 2007 (FØDT FØR 1990): 22. Stemte du ved kommunevalget

i 2007?
Value

Label

0

Nei

1

Ja

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:

T23 HVIS STEMT VED KOMMUNEVALGET 2007 23. Hvilket parti stemte du på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1501 /-] [Invalid=272 /-]

Literal question

Hvilket parti stemte du på?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Andre partier

11

Ubesvart/Vil ikke si

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:

T24 TIL ALLE SOM HADDE STEMMERETT I 2007 (FØDT FØR 1990): 24. Stemmer du alltid når det er
valg, stemmer du som oftest, stemmer du av og til, eller stemmer du aldri når det er valg?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1702 /-] [Invalid=71 /-]

Pre-question

Til alle som hadde stemmerett i 2007 (født før 1990):

Literal question

Stemmer du alltid når det er valg, stemmer du som oftest, stemmer du av og til, eller stemmer du aldri når det er valg?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Jeg stemmer alltid

2

Jeg stemmer som oftest

3

Jeg stemmer av og til

4

Jeg stemmer aldri

5

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.

# v045:

T25 25. I noen land mener folk at valgene går riktig for seg. I andre land mener folk at valgene ikke går riktig
for seg. Hvis du tenker på høstens valg, hvor vil du plassere din oppfatning på en skala fra 1 til 5
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1737 /-] [Invalid=36 /-]
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# v045:

T25 25. I noen land mener folk at valgene går riktig for seg. I andre land mener folk at valgene ikke går riktig
for seg. Hvis du tenker på høstens valg, hvor vil du plassere din oppfatning på en skala fra 1 til 5
Literal question

I noen land mener folk at valgene går riktig for seg. I andre land mener folk at valgene ikke går riktig for seg. Hvis du tenker
på høstens valg, hvor vil du plassere din oppfatning på en skala fra 1 til 5 der 1 betyr at siste valg gikk riktig for seg og 5
betyr at siste valg ikke gikk riktig for seg?

Concepts

Elections, Voting
Cases

Value

Label

1

Riktig for seg

Percentage

2
3
4
5

Ikke riktig for seg

8

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.

# v046:

T26A (Hvilket parti har den beste politikken?): a) skole- og utdanningsspørsmål

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk parti syns du har den beste politikken når det gjelder:
... A. skole- og utdanningsspørsmål
Political parties, Political party policies

Concepts

Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ikke sikker

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:

T26B (Hvilket parti har den beste politikken?): b) Hva med eldreomsorg?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk parti syns du har den beste politikken når det gjelder:
... B. Hva med eldreomsorg? (Hvis nødvendig: Hvilket parti har den beste politikken?)
Political parties, Political party policies

Concepts
Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

Cases
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Percentage

File : NSD2028
# v047:

T26B (Hvilket parti har den beste politikken?): b) Hva med eldreomsorg?
Cases

Value

Label

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ikke sikker

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:

T26C (Hvilket parti har den beste politikken?): c) Hva med skatte- og avgiftspolitikk?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk parti syns du har den beste politikken når det gjelder:
... C. Hva med skatte- og avgiftspolitikk? (Hvis nødvendig: Hvilket parti har den beste politikken?)
Political parties, Political party policies

Concepts

Cases

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ikke sikker

Percentage

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

# v049:

T26D (Hvilket parti har den beste politikken?): d) Hva med innvandrings- og flyktningpolitikk?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk parti syns du har den beste politikken når det gjelder:
... D. Hva med innvandrings- og flyktningpolitikk? (Hvis nødvendig: Hvilket parti har den beste politikken?)
Political parties, Political party policies

Concepts
Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

Cases
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Percentage

File : NSD2028
# v049:

T26D (Hvilket parti har den beste politikken?): d) Hva med innvandrings- og flyktningpolitikk?
Cases

Value

Label

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ikke sikker

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:

T26E (Hvilket parti har den beste politikken?): e) Og til slutt sykehus- og helsevesen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk parti syns du har den beste politikken når det gjelder:
... E. Og til slutt sykehus- og helsevesen. (Hvis nødvendig: Hvilket parti har den beste politikken?)
Political parties, Political party policies

Concepts
Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (SV)

3

Arbeiderpartiet (Ap)

4

Senterpartiet (Sp)

5

Kristelig folkeparti (KrF)

6

Venstre

7

Høyre

8

Fremskrittspartiet (Frp)

9

Kystpartiet

10

Felleslister

11

Andre lister

12

Ikke sikker

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.

- 87 -

Percentage

# v051:

T27 27. 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?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1770 /-] [Invalid=3 /-]

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?

Concepts

Political participation
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T28 HVIS NEI 28. Kunne du tenke deg å motta slike verv dersom du ble spurt om det?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1516 /-] [Invalid=257 /-]

Pre-question

Hvis nei

Literal question

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

Concepts

Political participation
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T29 TIL ALLE 29. Har du noen gang ved et kommunevalg stått oppført på en partiliste eller valgliste ?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1772 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Til alle

Literal question

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

Concepts

Political participation
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v054:

T30A (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) a) Skrive under på opprop, eller underskriftskampanje?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1754 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... A. Skrive under på opprop, eller underskriftskampanje?
Political participation

Concepts
Value

Label

0

Nei

Cases
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Percentage

# v054:

T30A (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) a) Skrive under på opprop, eller underskriftskampanje?
Cases

Value

Label

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T30A2 (HVIS JA) a2. Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=612 /-] [Invalid=1161 /-]

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... A2. Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?
Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T30B (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) b) Delta i aksjon, protestmøte, demonstrasjon?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1771 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... B. Delta i aksjon, protestmøte, demonstrasjon?
Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v057:

T30C (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) c) Ta saken opp i parti, fagforening, eller annen organisasjon?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1769 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... C. Ta saken opp i parti, fagforening, eller annen organisasjon?
Political participation

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Cases
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Percentage

# v057:

T30C (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) c) Ta saken opp i parti, fagforening, eller annen organisasjon?
Warning: 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:

T30D (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) d) Henvende deg til kommune- eller fylkeskommuneadministrasjonen?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1768 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... D. Henvende deg til kommune- eller fylkeskommuneadministrasjonen?
Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T30D2 (HVIS JA) d2) Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=409 /-] [Invalid=1364 /-]

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... D2. Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?
Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T30E (Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak i kommunestyret
eller fylkestinget ved å ....) e) Ta kontakt med lokal politiker?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1772 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... E. Ta kontakt med lokal politiker?
Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Warning: 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:

T30E2 (HVIS JA) e2) Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?

Information

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

# v061:

T30E2 (HVIS JA) e2) Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?

Statistics [NW/ W]

[Valid=626 /-] [Invalid=1147 /-]

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Det er ulike måter å øve innflytelse på. Har du noen gang i løpet av de siste fire årene forsøkt å påvirke avgjørelsen av en sak
i kommunestyret eller fylkestinget ved å ....
... E2. Har noe av dette skjedd via internett, e-post eller sms?
Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T31 31. 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?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1734 /-] [Invalid=39 /-]

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?

Concepts

Policy, Political, social and economic issues, Electoral issues
Cases

Value

Label

0

Liten eller ingen betydning

1

Viss betydning

2

Stor betydning

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T32 32. 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?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1712 /-] [Invalid=61 /-]

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?

Concepts

Policy, Political, social and economic issues, Electoral issues
Cases

Value

Label

0

Liten eller ingen betydning

1

Viss betydning

2

Stor betydning

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v064:

T33 TIL ALLE 33. Hva preget valgkampen i din kommune (STEMMERETTSKOMMUNE)? Var det mest
lokale saker, eller var det mest rikspolitiske saker?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Til alle

Literal question

Hva preget valgkampen i din kommune (Stemmerettskommune)? Var det mest lokale saker, eller var det mest rikspolitiske
saker?
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# v064:

T33 TIL ALLE 33. Hva preget valgkampen i din kommune (STEMMERETTSKOMMUNE)? Var det mest
lokale saker, eller var det mest rikspolitiske saker?
Policy, Political, social and economic issues, Electoral issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

For det meste lokale saker

2

For det meste rikspolitiske saker

3

Blanding

4

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T34 34. Fra tid til annen diskuteres det om man bør endre kommuneinndeling her til lands. Bør vi etter din
mening redusere, øke eller la være å endre antallet kommuner?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/7]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1607 /-] [Invalid=166 /-]

Literal question

Fra tid til annen diskuteres det om man bør endre kommuneinndeling her til lands. Bør vi etter din mening redusere, øke eller
la være å endre antallet kommuner?

Concepts

Local government
Cases

Value

Label

1

Redusere

2

Øke

3

La være å endre

7

Ingen mening om spørsmålet

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:

T35 35. Ville du føle det som ubehagelig å fortelle venner eller kjente at du ikke stemte ved et kommunevalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1727 /-] [Invalid=46 /-]

Literal question

Ville du føle det som ubehagelig å fortelle venner eller kjente at du ikke stemte ved et kommunevalg?

Concepts

Local government elections
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T36 36. Dersom du fortalte at du ikke stemte ved et kommunevalg, ville venner eller kjente kritisere deg for
det? Angi din oppfatning på en skala fra 0 til 10, der 0 står for "Overhodet ikke" og 10 står for "De ville kritisere meg
meget sterkt".
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1699 /-] [Invalid=74 /-]

Literal question

Dersom du fortalte at du ikke stemte ved et kommunevalg, ville venner eller kjente kritisere deg for det? Angi din oppfatning
på en skala fra 0 til 10, der 0 står for ”Overhodet ikke” og 10 står for ”De ville kritisere meg meget sterkt”.

Concepts

Local government elections

Value

Label

0

Overhodet ikke

Cases

1
2
3
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Percentage

# v067:

T36 36. Dersom du fortalte at du ikke stemte ved et kommunevalg, ville venner eller kjente kritisere deg for
det? Angi din oppfatning på en skala fra 0 til 10, der 0 står for "Overhodet ikke" og 10 står for "De ville kritisere meg
meget sterkt".
Value

Cases

Label

Percentage

4
5
6
7
8
9
10

De ville kritisere meg meget sterkt

99

Ikke sikker/ubesvart

Warning: 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:

T37 37. Hvor godt gjenspeiler kommunestyret det folk i din kommune mener? Vil du si meget godt, nokså
godt, mindre godt, eller ikke i det hele tatt?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1613 /-] [Invalid=160 /-]

Literal question

Hvor godt gjenspeiler kommunestyret det folk i din kommune mener? Vil du si meget godt, nokså godt, mindre godt, eller
ikke i det hele tatt?

Concepts

Local government elections, Politicians
Cases

Value

Label

0

Ikke i det hele tatt

1

Mindre godt

2

Nokså godt

3

Meget godt

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T38 38. Og hvor godt gjenspeiler Stortinget det folk i Norge mener?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1629 /-] [Invalid=144 /-]

Literal question

Og hvor godt gjenspeiler Stortinget det folk i Norge mener? (Ev gjenta: vil du si meget godt, nokså godt, mindre godt, eller
ikke i det hele tatt?)

Concepts

Politicians
Cases

Value

Label

0

Ikke i det hele tatt

1

Mindre godt

2

Nokså godt

3

Meget godt

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T39 39. Når du tenker på situasjonen i din kommune, hvor mange av de folkevalgte tror du misbruker sin
makt til personlig fordel? Vil du si ingen, kun et lite mindretall, nokså mange, de aller fleste eller samtlige?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1669 /-] [Invalid=104 /-]

Literal question

Når du tenker på situasjonen i din kommune, hvor mange av de folkevalgte tror du misbruker sin makt til personlig fordel?
Vil du si ingen, kun et lite mindretall, nokså mange, de aller fleste eller samtlige?
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# v070:

T39 39. Når du tenker på situasjonen i din kommune, hvor mange av de folkevalgte tror du misbruker sin
makt til personlig fordel? Vil du si ingen, kun et lite mindretall, nokså mange, de aller fleste eller samtlige?
Corruption, Political corruption

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ingen

1

Kun et lite mindretall

2

Nokså mange

3

De aller fleste

4

Samtlige

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t40a1 Hensynet til et likeverdig offentlig tilbud over hele landet må gå foran hensynet til større kommunal
selvbestemmelse
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=783 /-] [Invalid=990 /-]

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?
... A1. Til halve utvalget: Hensynet til et likeverdig offentlig tilbud over hele landet må gå foran hensynet til større
kommunal selvbestemmelse.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t40a2 Hensynet til større kommunal selvbestemmelse må gå foran hensynet til et likeverdig offentlig tilbud
over hele landet
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=832 /-] [Invalid=941 /-]

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?
... A2. Til andre halvpart: Hensynet til større kommunal selvbestemmelse må gå foran hensynet til et likeverdig offentlig
tilbud over hele landet.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t40b Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer meg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]
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# v073:

t40b Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer meg

Statistics [NW/ W]

[Valid=1663 /-] [Invalid=110 /-]

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. Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer meg.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t40c1 De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar sjelden hensyn til det vanlige folk tror og mener

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=815 /-] [Invalid=958 /-]

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?
... C1. ”Split half”. Til halve utvalget: De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar sjelden hensyn til det vanlige folk
tror og mener.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t40c2 De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar som oftest hensyn til det vanlige folk tror og mener

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=871 /-] [Invalid=902 /-]

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?
... C2. Til andre halvpart: De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar som oftest hensyn til det vanlige folk tror og
mener.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v076:

t40d Det lokale folkestyret er ikke så viktig bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]
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# v076:

t40d Det lokale folkestyret er ikke så viktig bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt

Statistics [NW/ W]

[Valid=1663 /-] [Invalid=110 /-]

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. Det lokale folkestyret er ikke så viktig bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v077:

t40e1 I rikspolitikken er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=789 /-] [Invalid=984 /-]

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?
... E1. Til halve utvalget: I rikspolitikken er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t40e2 I rikspolitikken er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke særinteresser

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=801 /-] [Invalid=972 /-]

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?
... E2. Til andre halvpart: I rikspolitikken er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke særinteresser.
Policy, Local government policy, Political, social and economic issues

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

Warning: 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:

t41a 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Barnehage

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]
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Percentage

# v079:

t41a 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Barnehage
Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet av de siste
to årene?

Literal question

... A. Barnehage?
Post-question

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services

Value

Label

0

Nei

1

Ja

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.

# v080:

t41b 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Skole

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet av de siste
to årene?
... B. Skole?
Public services

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

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.

# v081:

t41c 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Eldreomsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet av de siste
to årene?
... C. Eldreomsorg?
Public services

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

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:

t41d 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Andre helse- og legetjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet av de siste
to årene?
... D. Andre helse- og legetjenester?
Public services

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

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

# v083:

t41e 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Har du eller din nære familie i løpet av de to siste årene vært i
kontakt med kommunen i forbindelse med byggesaker,vei, vann, kloakk, renovasjon m.m.
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet av de siste
to årene?
... E. Har du eller din nære familie i løpet av de to siste årene vært i kontakt med kommunen i forbindelse med
byggesaker,vei, vann, kloakk, renovasjon m.m.?
Public services

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

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:

t41f 41. Har du, eller din nære familie, brukt : Nei, ingen av dem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende tjenestene fra din kommune eller fylkeskommune i løpet av de siste
to årene?
... F. Nei, ingen av dem
Public services

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

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:

T42 42. 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?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1749 /-] [Invalid=24 /-]

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?

Concepts

Public services
Cases

Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43a1 De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet - for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - er vel anvendte penger
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=806 /-] [Invalid=967 /-]

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?
... A1. Til halve utvalget: De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet - for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - er vel anvendte penger
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# v086:

t43a1 De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet - for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - er vel anvendte penger
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43a2 De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet - for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - kunne med fordel vært brukt til andre formål
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=856 /-] [Invalid=917 /-]

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?
... A2. Til andre halvpart: De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet - for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser - kunne med fordel vært brukt til andre formål.
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43b1 Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=836 /-] [Invalid=937 /-]

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?
... B1. Til halve utvalget: Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser
Policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43b2 Her i kommunen er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke særinteresser

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=765 /-] [Invalid=1008 /-]

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?
... B2. Til andre halvpart: Her i kommunen er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke særinteresser.

Concepts

Policy
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# v089:

t43b2 Her i kommunen er det innbyggernes fellesinteresser som får gjennomslag, ikke særinteresser
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v090:

t43c Kommunen min bør i større grad kjøpe tjenester av det private næringslivet i stedet for å utføre dem selv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1668 /-] [Invalid=105 /-]

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. Kommunen min bør i større grad kjøpe tjenester av det private næringslivet i stedet for å utføre dem selv.
Policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43d Det bør være mulig å stemme via Internett ved valg i Norge

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1692 /-] [Invalid=81 /-]

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. Det bør være mulig å stemme via Internett ved valg i Norge
Elections, Voting

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43e Stemmerettsalderen i Norge bør senkes fra 18 til 16 år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1723 /-] [Invalid=50 /-]

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. Stemmerettsalderen i Norge bør senkes fra 18 til 16 år.
Elections, Voting

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

Cases
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Percentage

# v092:

t43e Stemmerettsalderen i Norge bør senkes fra 18 til 16 år
Cases

Value

Label

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

t43f Kommunen jeg bor i bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1665 /-] [Invalid=108 /-]

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. Kommunen jeg bor i bør ta imot flere flyktninger og asylsøkere.
Immigration policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/ubesvart

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.

# v094:

T44 44. Mener du at kvinner i sterkere grad enn nå bør komme med i kommunalt styre og stell, er det bra som
det er, eller bør kvinner i mindre grad enn nå delta i lokalpolitisk arbeid?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1698 /-] [Invalid=75 /-]

Literal question

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

Concepts

Local government, Women
Cases

Value

Label

1

Bør komme mer med

2

Forholdene er bra som de er

3

Bør delta mindre enn nå

4

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T45A a. Og hva med personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn?.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1575 /-] [Invalid=198 /-]

Literal question

Og hva med personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn? (Les opp alternativer hvis nødvendig).

Concepts

Local government, Immigrants

Value

Label

1

Bør komme mer med

2

Forholdene er bra som de er

3

Bør delta mindre enn nå

4

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

Cases
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Percentage

# v095:

T45A a. Og hva med personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn?.

Warning: 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:

T45B b) Og hva med de unge?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1691 /-] [Invalid=82 /-]

Literal question

Og hva med de unge? (Les opp alternativer hvis nødvendig).

Concepts

Local government, Adolescents
Cases

Value

Label

1

Bør komme mer med

2

Forholdene er bra som de er

3

Bør delta mindre enn nå

4

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T45C c) Og til slutt, de eldre?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1691 /-] [Invalid=82 /-]

Literal question

Og til slutt, de eldre? (Les opp alternativer hvis nødvendig).

Concepts

Local government, Elderly
Cases

Value

Label

1

Bør komme mer med

2

Forholdene er bra som de er

3

Bør delta mindre enn nå

4

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

Percentage

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

# v098:

T46 46. Bor det innvandrere i ditt nabolag?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1741 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

Bor det innvandrere i ditt nabolag?

Interviewer's instructions

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

Concepts

Immigrants
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Warning: 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:

T47 Avslutningsvis har jeg noen bakgrunnsspørsmål 47. Er du...

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1765 /-] [Invalid=8 /-]

Pre-question

Sosiale bakgrunnsvariabler
Avslutningsvis har jeg noen bakgrunnsspørsmål
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Percentage

# v099:

T47 Avslutningsvis har jeg noen bakgrunnsspørsmål 47. Er du...

Literal question

Er du...

Concepts

Marital status
Cases

Value

Label

1

Gift/registrert partner

2

Samboende

3

Ugift

4

Enke/enkemann/gjenlevende partner

5

Separert/skilt/separert partner/skilt partner

6

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T48 48. Er du født og oppvokst i kommunen (BOKOMMUNE) eller er du tilflyttet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1769 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

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

Concepts

Place of residence

Value

Label

1

Født og oppvokst innen kommunen

2

Tilflyttet

3

Ikke sikker/ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T48B HVIS TILFLYTTET 48b. Hvilket år flyttet du til kommunen?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1935-2011] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=931 /-] [Invalid=842 /-]

Pre-question

Hvis tilflyttet

Literal question

Hvilket år flyttet du til kommunen? _________ Skriv inn år

Concepts

Place of residence

# v102:

T49 49. Hvor sannsynlig er det at du bor i kommunen om tre år? Er det...

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor sannsynlig er det at du bor i kommunen om tre år? Er det…

Interviewer's instructions

Les opp 1-4

Concepts

Place of residence
Cases

Value

Label

1

Svært sannsynlig

2

Nokså sannsynlig

3

Lite sannsynlig

4

Ikke sannsynlig

5

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.

# v103:

T50 50. Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Concepts

Education
Cases

Value

Label

0

Ingen utdanning

1

Barneskole/folkeskole

2

Ungdomskole/framhaldskole/grunnskole, ettårig og toårig

3

Videregående grunnutdanning, avsluttet etter et år, for

4

Videregående avsluttende utdanning, tre årig, vk ii og vk

5

Påbygging til videregående utdanning, teknisk fagskole

6

Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen,

7

Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen, hovedfag,

8

Forskernivå, dr grad

Percentage

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

# v104:

T51 51. Betrakter du deg hovedsakelig som

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Betrakter du deg hovedsakelig som

Concepts

Labour and employment, Education

Value

Label

1

Yrkesaktiv

2

Student eller skoleelev

Cases
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Percentage

# v104:

T51 51. Betrakter du deg hovedsakelig som
Cases

Value

Label

3

Alderspensjonist

4

Førtidspensjonist

5

Uføretrygdet

6

Hjemmearbeidende

7

Arbeidsledig eller

8

Vernepliktig

9

Annet (ikke les opp)

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:

T52 HVIS YRKESAKTIV 52. I hvilken kommune har du din arbeidsplass?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1125 /-] [Invalid=648 /-]

Pre-question

Hvis yrkesaktiv

Literal question

I hvilken kommune har du din arbeidsplass?
Navn på kommune: …………………………………
Labour and employment, Occupations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Østfold

2

Akershus

3

Oslo

4

Hedmark

5

Oppland

6

Buskerud

7

Vestfold

8

Telemark

9

Aust-Agder

10

Vest-Agder

11

Rogaland

12

Hordaland

14

Sogn og Fjordane

15

Møre og Romsdal

16

Sør-Trøndelag

17

Nord-Trøndelag

18

Nordland

19

Troms

20

Finmark

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.

# v106:

T53 HVIS YRKESAKTIV 53. På vanlige arbeidsdager, hvor lang tid vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt
på reisen til din arbeidsplass. (NB! Enveisreiser, ikke tur-returreiser)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1125 /-] [Invalid=648 /-]

Pre-question

Hvis yrkesaktiv

Literal question

På vanlige arbeidsdager, hvor lang tid vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt på reisen til din arbeidsplass. (NB!
Enveisreiser, ikke tur-returreiser)
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# v106:

T53 HVIS YRKESAKTIV 53. På vanlige arbeidsdager, hvor lang tid vil du anslå at du bruker i gjennomsnitt
på reisen til din arbeidsplass. (NB! Enveisreiser, ikke tur-returreiser)
Antall minutter…
Labour and employment, Occupations

Concepts
# v107:

T54 HVIS YRKESAKTIV 54. 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?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1098 /-] [Invalid=675 /-]

Pre-question

Hvis yrkesaktiv

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?

Concepts

Labour and employment, Occupations
Cases

Value

Label

1

Personlig eid firma

2

Aksjeselskap

3

Organisasjon, stiftelse

4

Kommunal virksomhet

5

Fylkeskommunal virksomhet

6

Statlig virksomhet

7

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T55 HVIS YRKESAKTIV 55. Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1125 /-] [Invalid=648 /-]

Pre-question

Hvis yrkesaktiv

Literal question

Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten?
Hvis dere ikke finner noe som passer blant svaralternativene nedenfor, marker med 11 for annen næring
Labour and employment, Occupations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Jordbruk, skogbruk

2

Fiske, fangst

3

Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg

4

Handel, bank, forsikring

5

Privat tjenesteyting, f.eks. hotell, restaurant, frisør,

6

Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon

7

Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat

8

Undervisning, forskning

9

Helsevesen

10

Annen offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, kirker

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:

T56 HVIS YRKESAKTIV 56. Vil du karakterisere ditt hovedyrke som....

Information

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

# v109:

T56 HVIS YRKESAKTIV 56. Vil du karakterisere ditt hovedyrke som....

Statistics [NW/ W]

[Valid=1096 /-] [Invalid=677 /-]

Pre-question

Hvis yrkesaktiv

Literal question

Vil du karakterisere ditt hovedyrke som....

Concepts

Labour and employment, Occupations
Cases

Value

Label

1

Arbeider

2

Funksjonær

3

Gardbruker, fisker

4

Annet selvstendig

5

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

Percentage

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

# v110:

T57 TIL TRYGDEDE 57a. Hadde du selv inntektsgivende arbeid inntil det tidspunktet du begynte å motta
pensjon, trygd?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=475 /-] [Invalid=1298 /-]

Pre-question

Til trygdede

Literal question

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

Concepts

Social security benefits
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

Percentage

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

# v111:

T57B TIL HJEMMEVÆRENDE, VERNEPLIKTIGE ETC 57b. Har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=164 /-] [Invalid=1609 /-]

Pre-question

Til hjemmeværende, vernepliktige etc

Literal question

Har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?

Concepts

Labour and employment
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

9

Ikke sikker/ubesvart

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:

T58 HVIS TIDLIGERE YRKESAKTIV (JA PÅ SPM 57a ELLER 57B) 58. Var den virksomheten du arbeidet
i, et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=1240 /-]

Pre-question

Hvis tidligere yrkesaktiv (ja på spm 57a eller 57b)

Literal question

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

Concepts

Labour and employment
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# v112:

T58 HVIS TIDLIGERE YRKESAKTIV (JA PÅ SPM 57a ELLER 57B) 58. 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 firma

2

Aksjeselskap

3

Organisasjon, stiftelse

4

Kommunal virksomhet

5

Fylkeskommunal virksomhet

6

Statlig virksomhet

7

Ikke sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T59 HVIS TIDLIGERE YRKESAKTIV 59. Vil du karakterisere ditt tidligere hovedyrke som....

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=535 /-] [Invalid=1238 /-]

Pre-question

Hvis tidligere yrkesaktiv

Literal question

Vil du karakterisere ditt tidligere hovedyrke som....

Concepts

Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Arbeider

2

Funksjonær

3

Gardbruker, fisker

4

Annet selvstendig

5

Ikker sikker/Ubesvart

9

Ikke sikker/Ubesvart

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:

T60 60. Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2010? ANGI ANTALL 1000 KR

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9990] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1421 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2010?
Angi antall 1000 kr (f.Eks 500.000 skrives 500)
hvis ingen inntekt, marker med 0
Income

Concepts
# v115:

T61 61. Da har jeg ikke flere spørsmål. Om kort tid vil vi sende deg et spørreskjema i posten. Nå vil jeg bare
sjekke at vi har din riktige adresse. Stemmer det at din adresse er...
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Da har jeg ikke flere spørsmål. Om kort tid vil vi sende deg et spørreskjema i posten. Nå vil jeg bare sjekke at vi har din
riktige adresse. Stemmer det at din adresse er…

Concepts

Place of residence

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

# v116:

vekt vekt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.142857142857143-2.76470588235294] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

vekt

# v117:

P1 Vi begynner med noen spørsmål om ditt syn på forhold i din kommune 1. Vil du si at du stort sett er meget
fornøyd, nokså fornøyd, lite fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med den måten lokaldemokratiet fungerer på i din
kommune? Ett kryss
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1027 /-] [Invalid=746 /-]

Pre-question

Postalt skjema
Vi begynner med noen spørsmål om ditt syn på forhold i din kommune

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 på i din kommune?
Ett kryss

Concepts

Public services
Cases

Value

Label

0

Overhodet ikke fornøyd

1

Lite fornøyd

2

Nokså fornøyd

3

Meget fornøyd

8

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.

# v118:

P2a (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) A Barnehager
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=816 /-] [Invalid=957 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller fylkeskommune. Vennligst svar selv
om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr linje
Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds med…
... A. Barnehager
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

8

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.

# v119:

P2b (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) B Skole
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=908 /-] [Invalid=865 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller fylkeskommune. Vennligst svar selv
om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr linje
Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds med…
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# v119:

P2b (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) B Skole
... B. Skole
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

8

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.

# v120:

P2c (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) C Eldreomsorg
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=922 /-] [Invalid=851 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller fylkeskommune. Vennligst svar selv
om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr linje
Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds med…
... C. Eldreomsorg
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

8

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.

# v121:

P2d (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) D Andre helse- og legetjenester
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1025 /-] [Invalid=748 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller fylkeskommune. Vennligst svar selv
om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr linje
Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds med…
... D. Andre helse- og legetjenester
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

8

Vet ikke

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

# v122:

P2e (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) E Kulturtilbud
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=992 /-] [Invalid=781 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller fylkeskommune. Vennligst svar selv
om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr linje
Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds med…
... E. Kulturtilbud
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

8

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.

# v123:

P2f (2. Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller
fylkeskommune. Vennligst svar selv om du eller din nære familie ikke bruker dem nå.) F Tekniske tjenester knyttet til
byggesaker, vei ,vann, kloakk, renovasjon
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=967 /-] [Invalid=806 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite i hvilken grad du er tilfreds med noen tjenester fra din kommune eller fylkeskommune. Vennligst svar selv
om du eller din nære familie ikke bruker dem nå. Ett kryss pr linje
Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds med…
... F. Tekniske tjenester knyttet til byggesaker, vei ,vann, kloakk , renovasjon m.m
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke tilfreds

1

Lite tilfreds

2

Tilfreds

3

Meget tilfreds

8

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.

# v124:

P3 3. Sammenlignet med dine erfaringer med kjøp av tjenester fra private firmaer, hvilken behandling synes
du at du får fra din bostedskommune? Vil du si at du får... Ett kryss
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=764 /-] [Invalid=1009 /-]

Literal question

Sammenlignet med dine erfaringer med kjøp av tjenester fra private firmaer, hvilken behandling synes du at du får fra din
bostedskommune? Vil du si at du får…
Ett kryss
Public services

Concepts
Value

Label

1

..mye dårligere behandling fra din kommune

2

..noe dårligere behandling fra din kommune

Cases
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Percentage

# v124:

P3 3. Sammenlignet med dine erfaringer med kjøp av tjenester fra private firmaer, hvilken behandling synes
du at du får fra din bostedskommune? Vil du si at du får... Ett kryss
Cases

Value

Label

3

..omtrent samme behandling

4

..noe bedre behandling fra din kommune

5

..mye bedre behandling fra din kommune enn fra private

8

..Vet ikke / ingen formening

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:

P4a (4. I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på
en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "Ikke et problem" og 5 betyr "et stort problem"). A At personopplysninger kommer
på avveie
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=854 /-] [Invalid=919 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på en skala fra 1 til 5, der
1 betyr “ Ikke et problem” og 5 betyr “et stort problem”.
Ett kryss pr linje
... A. At personopplysninger kommer på avveie
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke et problem

Percentage

2
3
4
5

Et stort problem

8

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.

# v126:

P4b (4. I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på
en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "Ikke et problem" og 5 betyr "et stort problem"). B At det forekommer uetisk atferd
blant de ansatte
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=838 /-] [Invalid=935 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på en skala fra 1 til 5, der
1 betyr “ Ikke et problem” og 5 betyr “et stort problem”.
Ett kryss pr linje
... B. At det forekommer uetisk atferd blant de ansatte
Public services

Concepts
Value

Label

1

Ikke et problem

Cases

2
3
4
5

Et stort problem

8

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.
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Percentage

# v127:

P4c (4. I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på
en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "Ikke et problem" og 5 betyr "et stort problem"). C At det forekommer uetisk atferd
blant politikerne
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=861 /-] [Invalid=912 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på en skala fra 1 til 5, der
1 betyr “ Ikke et problem” og 5 betyr “et stort problem”.
Ett kryss pr linje
... C. At det forekommer uetisk atferd blant politikerne
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke et problem

Percentage

2
3
4
5

Et stort problem

8

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.

# v128:

P4d (4. I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på
en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "Ikke et problem" og 5 betyr "et stort problem"). D At det forekommer korrupsjon
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=764 /-] [Invalid=1009 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du følgende forhold utgjør et problem i din bostedskommune? Angi dine svar på en skala fra 1 til 5, der
1 betyr “ Ikke et problem” og 5 betyr “et stort problem”.
Ett kryss pr linje
... D. At det forekommer korrupsjon
Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke et problem

Percentage

2
3
4
5

Et stort problem

8

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.

# v129:

P5 5. Hvor stor forskjell synes du det er mellom partiene i din kommune? Vil du si at forskjellene er meget
store, ganske store, ikke særlig store eller meget små? Ett kryss
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1008 /-] [Invalid=765 /-]

Literal question

Hvor stor forskjell synes du det er mellom partiene i din kommune? Vil du si at forskjellene er meget store, ganske store,
ikke særlig store eller meget små? Ett kryss

Concepts

Local government elections, Political parties, Political party policies

Value

Label

0

Meget små

1

Ikke særlig store

2

Ganske store

Cases
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Percentage

# v129:

P5 5. Hvor stor forskjell synes du det er mellom partiene i din kommune? Vil du si at forskjellene er meget
store, ganske store, ikke særlig store eller meget små? Ett kryss
Value

Label

3

Meget store

8

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.

# v130:

P6a (6. Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter til side sine personlige interesser når de treffer politiske
beslutninger?) A De folkevalgte i din kommune
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=789 /-]

Literal question

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter til side sine personlige interesser når de treffer politiske beslutninger? Ett kryss pr
linje
... A. De folkevalgte i din kommune
Political corruption

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjelden

2

Av og til

3

Som regel

4

Alltid

8

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.

# v131:

P6b (6. Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter til side sine personlige interesser når de treffer politiske
beslutninger?) B De folkevalgte på Stortinget
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=974 /-] [Invalid=799 /-]

Literal question

Hvor ofte tror du at de folkevalgte setter til side sine personlige interesser når de treffer politiske beslutninger? Ett kryss pr
linje
... B. De folkevalgte på Stortinget
Political corruption

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjelden

2

Av og til

3

Som regel

4

Alltid

8

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.

# v132:

P7a (7. Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer?) A Politikken i
min kommune
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1057 /-] [Invalid=716 /-]

Pre-question

Så noen spørsmål om den informasjonen du har om politikk

Literal question

Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer? Ett kryss pr linje
... A. Politikken i min kommune
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# v132:

P7a (7. Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer?) A Politikken i
min kommune
Policy, Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke informert i det hele tatt

1

Lite informert

2

Noe informert

3

Godt informert

4

Svært godt informert

8

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.

# v133:

P7b (7. Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer?) B Politikken i
min fylkeskommune
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1042 /-] [Invalid=731 /-]

Pre-question

Så noen spørsmål om den informasjonen du har om politikk

Literal question

Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer? Ett kryss pr linje
... B. Politikken i min fylkeskommune
Policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ikke informert i det hele tatt

1

Lite informert

2

Noe informert

3

Godt informert

4

Svært godt informert

8

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.

# v134:

P7c (7. Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer?) C
Rikspolitikken i Norge
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1052 /-] [Invalid=721 /-]

Pre-question

Så noen spørsmål om den informasjonen du har om politikk

Literal question

Hvor godt informert føler du at du er om det som skjer i politikken på følgende nivåer? Ett kryss pr linje
... C. Rikspolitikken i Norge
Policy, National policy

Concepts
Value

Label

0

Ikke informert i det hele tatt

1

Lite informert

2

Noe informert

3

Godt informert

4

Svært godt informert

8

Vet ikke

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

# v135:

P8a (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) A Riksdekkende aviser - papiraviser
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1042 /-] [Invalid=731 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... A. Riksdekkende aviser - papiraviser
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v136:

P8b (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) B Riksdekkende aviser - nettaviser
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1007 /-] [Invalid=766 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... B. Riksdekkende aviser - nettaviser
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v137:

P8c (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) C Lokale og regionale aviser - papiraviser
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1052 /-] [Invalid=721 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... C. Lokale og regionale aviser - papiraviser
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

2
3
4
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Percentage

# v137:

P8c (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) C Lokale og regionale aviser - papiraviser
Value

Label

5

Svært viktig

8

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.

# v138:

P8d (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) D Lokale og regionale aviser - nettaviser
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1001 /-] [Invalid=772 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... D. Lokale og regionale aviser - nettaviser
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v139:

P8e (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) E TV
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1045 /-] [Invalid=728 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... E. TV
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v140:

P8f (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) F Radio
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1040 /-] [Invalid=733 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... F. Radio
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# v140:

P8f (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) F Radio
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v141:

P8g (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) G Kommunale informasjonsaviser eller blad
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1002 /-] [Invalid=771 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... G. Kommunale informasjonsaviser eller blad
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v142:

P8h (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) H Folkemøter eller lignende
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1002 /-] [Invalid=771 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... H. Folkemøter eller lignende
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.
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Percentage

# v143:

P8i (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) I Møter i parti/organisasjoner/foreninger
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=989 /-] [Invalid=784 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... I. Møter i parti/organisasjoner/foreninger
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v144:

P8j (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) J Direkte kontakt med politikere
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1019 /-] [Invalid=754 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... J. Direkte kontakt med politikere
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v145:

P8k (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) K Samtaler med andre
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1037 /-] [Invalid=736 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... K. Samtaler med andre
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

2
3
4
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Percentage

# v145:

P8k (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) K Samtaler med andre
Value

Label

5

Svært viktig

8

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.

# v146:

P8l (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske
spørsmål i din kommune? ) L Kommunens hjemmeside
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1001 /-] [Invalid=772 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... L. Kommunens hjemmeside
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v147:

P8m (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) M Sosiale medier, f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=968 /-] [Invalid=805 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... M. Sosiale medier, f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v148:

P8n (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) N Partiers nettsider
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=967 /-] [Invalid=806 /-]

Literal question

Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune? Angi din mening på en skala der 1 betyr “Ikke viktig”, og 5 betyr “svært viktig”. Sett ett kryss for hver kilde
... N. Partiers nettsider
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# v148:

P8n (8. Hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig når det gjelder å få informasjon om
politiske spørsmål i din kommune? ) N Partiers nettsider
Information use, Political interest

Concepts
Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

Percentage

2
3
4
5

Svært viktig

8

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.

# v149:

P9a 9a. Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske spørsmål med andre?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1062 /-] [Invalid=711 /-]

Literal question

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske spørsmål med andre?

Concepts

Local government policy, Political interest
Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Mer sjelden

2

Noen ganger i måneden

3

Noen ganger i uka

4

Daglig

8

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.

# v150:

P9b 9b. Hvis du diskuterer lokalpolitiske spørsmål med andre: Forsøkte du i slike samtaler foran lokalvalgene
i år å påvirke noen til å stemme på et bestemt parti?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1026 /-] [Invalid=747 /-]

Literal question

Hvis du diskuterer lokalpolitiske spørsmål med andre: Forsøkte du i slike samtaler foran lokalvalgene i år å påvirke noen til å
stemme på et bestemt parti?

Concepts

Local government policy, Political interest

Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker ikke

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

# v151:

P10a (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) A i aviser (inkludert nettaviser)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1003 /-] [Invalid=770 /-]

Literal question

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,…
Sett ett kryss for hver kilde
... A. i aviser (inkludert nettaviser)
Local government policy, Information use, Information materials

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v152:

P10b (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) B i radio
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=977 /-] [Invalid=796 /-]

Literal question

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,…
Sett ett kryss for hver kilde
... B. i radio
Local government policy, Information use, Information materials

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v153:

P10c (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) C på TV
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=998 /-] [Invalid=775 /-]

Literal question

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,…
Sett ett kryss for hver kilde
... C. på TV
Local government policy, Information use, Information materials

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v154:

P10d (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) D på valgmøte eller annet folkemøte
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]
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# v154:

P10d (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) D på valgmøte eller annet folkemøte
Statistics [NW/ W]

[Valid=1002 /-] [Invalid=771 /-]

Literal question

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,…
Sett ett kryss for hver kilde
... D. på valgmøte eller annet folkemøte
Local government policy, Information use, Information materials

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v155:

P10e (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) E i sosiale medier, f.eks blogg, Facebook, Twitter, LinkedIn
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=991 /-] [Invalid=782 /-]

Literal question

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,…
Sett ett kryss for hver kilde
... E. i sosiale medier, f.eks blogg, Facebook, Twitter, LinkedIn
Local government policy, Information use, Information materials

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v156:

P10f (10. Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen
byrådslederkandidater) i din bostedskommune,...) F partiers nettsider
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=995 /-] [Invalid=778 /-]

Literal question

Under valgkampen i høst, leste eller hørte du uttalelser fra ordførerkandidater (i Oslo og Bergen byrådslederkandidater) i din
bostedskommune,…
Sett ett kryss for hver kilde
... F. partiers nettsider
Local government policy, Information use, Information materials

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v157:

P11a (11. Når du ser tilbake på valgkampen, i hvilken grad mener du valgkampen bidro til å klargjøre
forskjeller mellom partiene…) A ..i din kommune
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=928 /-] [Invalid=845 /-]

Literal question

Når du ser tilbake på valgkampen, i hvilken grad mener du valgkampen bidro til å klargjøre
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# v157:

P11a (11. Når du ser tilbake på valgkampen, i hvilken grad mener du valgkampen bidro til å klargjøre
forskjeller mellom partiene…) A ..i din kommune
forskjeller mellom partiene…
Ett kryss pr linje
... A. ..i din kommune
Electoral issues

Concepts

Cases

Value

Label

0

I svært liten grad

1

I nokså liten grad

2

I nokså stor grad

3

I svært stor grad

8

Vet ikke, ingen mening

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.

# v158:

P11b (11. Når du ser tilbake på valgkampen, i hvilken grad mener du valgkampen bidro til å klargjøre
forskjeller mellom partiene…) B ..på riksplan
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=983 /-] [Invalid=790 /-]

Literal question

Når du ser tilbake på valgkampen, i hvilken grad mener du valgkampen bidro til å klargjøre
forskjeller mellom partiene…
Ett kryss pr linje
... B. ..på riksplan
Electoral issues

Concepts

Cases

Value

Label

0

I svært liten grad

1

I nokså liten grad

2

I nokså stor grad

3

I svært stor grad

8

Vet ikke, ingen mening

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.

# v159:

P12a (12. Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker,
på noen av de følgende nivåene?) A Internasjonale spørsmål
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1046 /-] [Invalid=727 /-]

Pre-question

Så noen flere spørsmål om lokaldemokratiet og om politikk generelt

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker, på noen av de følgende
nivåene?
Ett kryss pr linje
... A. Internasjonale spørsmål
Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker ikke

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

# v160:

P12b (12. Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker,
på noen av de følgende nivåene?) B Saker på nasjonalt nivå
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1043 /-] [Invalid=730 /-]

Pre-question

Så noen flere spørsmål om lokaldemokratiet og om politikk generelt

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker, på noen av de følgende
nivåene?
Ett kryss pr linje
... B. Saker på nasjonalt nivå
Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v161:

P12c (12. Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker,
på noen av de følgende nivåene?) C Saker i ditt fylke
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1042 /-] [Invalid=731 /-]

Pre-question

Så noen flere spørsmål om lokaldemokratiet og om politikk generelt

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker, på noen av de følgende
nivåene?
Ett kryss pr linje
... C. Saker i ditt fylke
Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v162:

P12d (12. Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker,
på noen av de følgende nivåene?) D Saker i din kommune
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1049 /-] [Invalid=724 /-]

Pre-question

Så noen flere spørsmål om lokaldemokratiet og om politikk generelt

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene engasjert deg aktivt for å påvirke politikken eller politiske saker, på noen av de følgende
nivåene?
Ett kryss pr linje
... D. Saker i din kommune
Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker ikke

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

# v163:

P13a (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
A ..tar de folkevalgte hensyn
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1004 /-] [Invalid=769 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... A. ..tar de folkevalgte hensyn til innbyggernes synspunkter
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v164:

P13b (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
B ..gjør kommunen en god jobb
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1006 /-] [Invalid=767 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... B. ..gjør kommunen en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v165:

P13c (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
C ..har kommunen gode rutiner
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=612 /-] [Invalid=1161 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
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# v165:

P13c (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
C ..har kommunen gode rutiner
... C. ..har kommunen gode rutiner for å avdekke og håndtere uetisk atferd blant de ansatte og politikere
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v166:

P13d (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
D ..blir innbyggerne involvert
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=908 /-] [Invalid=865 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... D. ..blir innbyggerne involvert i forsøk på å finne løsninger på kommunale problemer
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v167:

P13e (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
E ..er de folkevalgte flinke
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=976 /-] [Invalid=797 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... E. ..er de folkevalgte flinke til å begrunne sine beslutninger overfor innbyggerne
Local government policy

Concepts
Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Cases

2
3
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Percentage

# v167:

P13e (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
E ..er de folkevalgte flinke
Value

Cases

Label

Percentage

4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v168:

P13f (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
F ..har kommunen gode rutiner
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=762 /-] [Invalid=1011 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... F. ..har kommunen gode rutiner for å ta i mot innbyggernes forslag om forbedringer i kommunal virksomhet
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v169:

P13g (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
G ..er de folkevalgte ærlige
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=856 /-] [Invalid=917 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... G. ..er de folkevalgte ærlige
Local government policy

Concepts
Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Cases

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.
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Percentage

# v170:

P13h (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
H ..følger de folkevalgte sin
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=876 /-] [Invalid=897 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... H. ..følger de folkevalgte sin egen overbevisning uten å legge for mye vekt på folkemeningen
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v171:

P13i (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
I ..er det lett å komme i
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=888 /-] [Invalid=885 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
... I. ..er det lett å komme i kontakt med de folkevalgte
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v172:

P13j (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
J ..er de folkevalgte mest
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=836 /-]

Literal question

I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi dine svar på en skala fra
1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt. Ett kryss pr linje
I min kommune…
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# v172:

P13j (13. I hvilken grad mener du at følgende beskrivelser er dekkende for situasjonen i din kommune? Angi
dine svar på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr at beskrivelsen passer svært dårlig, og 5 betyr at den passer svært godt.)
J ..er de folkevalgte mest
... J. ..er de folkevalgte mest opptatt av hva som er til fellesskapets beste
Local government policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v173:

P14 14. Og hvis du tenker på rikspolitikken, hvor godt synes du denne beskrivelsen passer: De folkevalgte på
Stortinget tar hensyn til befolkningens synspunkter Ett kryss
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1004 /-] [Invalid=769 /-]

Literal question

Og hvis du tenker på rikspolitikken, hvor godt synes du denne beskrivelsen passer: De folkevalgte på Stortinget tar hensyn til
befolkningens synspunkter

Concepts

National policy
Cases

Value

Label

1

Beskrivelsen passer svært dårlig

Percentage

2
3
4
5

Beskrivelsen passer svært godt

8

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.

# v174:

P15a (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) A De kommunestyrerepresentantene vi velger, mister fort kontakten med alminnelige folk
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=981 /-] [Invalid=792 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... A. De kommunestyrerepresentantene vi velger, mister fort kontakten med alminnelige folk
Policy, Elections

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v175:

P15b (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) B Viktige spørsmål her i kommunen bør avgjøres ved bruk av folkeavstemninger
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]
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# v175:

P15b (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) B Viktige spørsmål her i kommunen bør avgjøres ved bruk av folkeavstemninger
Statistics [NW/ W]

[Valid=991 /-] [Invalid=782 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... B. Viktige spørsmål her i kommunen bør avgjøres ved bruk av folkeavstemninger
Policy, Elections

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v176:

P15c (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) C De som har gode forbindelser i kommunen, får lettere ivaretatt sine interesser
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=960 /-] [Invalid=813 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... C. De som har gode forbindelser i kommunen, får lettere ivaretatt sine interesser
Policy, Elections

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v177:

P15d (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) D De fleste folkevalgte her i kommunen er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=972 /-] [Invalid=801 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... D. De fleste folkevalgte her i kommunen er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør
Policy, Elections

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

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

# v178:

P15e (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) E Rikspolitikken er iblant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1016 /-] [Invalid=757 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... E. Rikspolitikken er iblant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om
Policy, Elections

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v179:

P15g (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i påstandene?) G Samarbeid mellom kommunene om levering av tjenester (interkommunalt samarbeid) gir
bedre kvalitet enn hvis enkeltkommuner
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=879 /-] [Invalid=894 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... G. Samarbeid mellom kommunene om levering av tjenester (interkommunalt samarbeid) gir bedre kvalitet enn hvis
enkeltkommuner leverer tjenestene på egen hånd
Policy, Elections

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v180:

P15h (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) H Interkommunalt samarbeid gjør det vanskeligere for velgerne å vite hvem som har ansvaret
for innholdet i politikken som
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=896 /-] [Invalid=877 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... H. Interkommunalt samarbeid gjør det vanskeligere for velgerne å vite hvem som har ansvaret for innholdet i politikken
som blir ført
Policy, Elections

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

Cases
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Percentage

# v180:

P15h (15. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om politikk. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i påstandene?) H Interkommunalt samarbeid gjør det vanskeligere for velgerne å vite hvem som har ansvaret
for innholdet i politikken som
Value

Label

4

Helt uenig

8

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.

# v181:

P16 16. Habilitetsreglene tilsier at både kommunalt ansatte og kommunepolitikere ikke skal ta del i
beslutninger der de selv kan tenkes å være en part i saken. Hvor ofte tror du habilitetsregelen brytes i din kommune?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=913 /-] [Invalid=860 /-]

Literal question

Habilitetsreglene tilsier at både kommunalt ansatte og kommunepolitikere ikke skal ta del i beslutninger der de selv kan
tenkes å være en part i saken. Hvor ofte tror du habilitetsregelen brytes i din kommune?

Concepts

Local government policy
Cases

Value

Label

1

Ofte

2

Av og til

3

Sjelden

4

Aldri

8

Vet ikke/Usikker

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.

# v182:

P17a (er du mest enig med A eller B?) Det er en borgerplikt å stemme ved valg/Man bør bare stemme når
valget oppleves som viktig for en selv
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1042 /-] [Invalid=731 /-]

Literal question

Tenk deg at to personer diskuterer ulike spørsmål. Kan du angi for hvert tema nedenfor om du er mest enig med person A
eller person B.
Sett ett kryss for hvert tema
... A. Person A sier: Det er en borgerplikt å stemme ved valg. Person B sier: Man bør bare stemme når valget oppleves som
viktig for en selv
Elections, Local government elections, Referendums

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig med A

2

Litt enig med begge, men mest med A

3

Litt enig med begge, men mest med B

4

Helt enig med B

8

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.

# v183:

P17b (er du mest enig med A eller B?) Når staten overfører penger til kommunene, er det rimelig at staten
bestemmer hva pengene skal brukes til/Selv om staten overfører penger til kommunene, bør de lokale folkevalgte
bestemme hvordan midlene brukes
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1012 /-] [Invalid=761 /-]

Literal question

Tenk deg at to personer diskuterer ulike spørsmål. Kan du angi for hvert tema nedenfor om du er mest enig med person A
eller person B.
Sett ett kryss for hvert tema
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# v183:

P17b (er du mest enig med A eller B?) Når staten overfører penger til kommunene, er det rimelig at staten
bestemmer hva pengene skal brukes til/Selv om staten overfører penger til kommunene, bør de lokale folkevalgte
bestemme hvordan midlene brukes
... B. Person A sier: Når staten overfører penger til kommunene, er det rimelig at staten bestemmer hva pengene skal brukes
til. Person B sier: Selv om staten overfører penger til kommunene, bør de lokale folkevalgte bestemme hvordan midlene
brukes
Elections, Local government elections, Referendums

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig med A

2

Litt enig med begge, men mest med A

3

Litt enig med begge, men mest med B

4

Helt enig med B

8

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.

# v184:

P17c (er du mest enig med A eller B?) Kommunestyret skal fatte den endelige avgjørelsen om man skal holde
en folkeavstemning i kommunen/Velgerne skal, gjennom innsamling av et visst antall underskrifter, fatte den endelige
avgjørelsen om det skal holdes en
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1005 /-] [Invalid=768 /-]

Literal question

Tenk deg at to personer diskuterer ulike spørsmål. Kan du angi for hvert tema nedenfor om du er mest enig med person A
eller person B.
Sett ett kryss for hvert tema
... C. Person A sier: Kommunestyret skal fatte den endelige avgjørelsen om man skal holde en folkeavstemning i kommunen.
Person B sier: Velgerne skal, gjennom innsamling av et visst antall underskrifter, fatte den endelige avgjørelsen om det skal
holdes en folkeavstemning i kommunen
Elections, Local government elections, Referendums

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig med A

2

Litt enig med begge, men mest med A

3

Litt enig med begge, men mest med B

4

Helt enig med B

8

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.

# v185:

P18a (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) A De stortingsrepresentantene vi velger, mister fort kontakten med alminnelige folk
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=982 /-] [Invalid=791 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... A. De stortingsrepresentantene vi velger, mister fort kontakten med alminnelige folk
Policy, Elections, Local government

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

Vet ikke

Cases
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Percentage

# v185:

P18a (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) A De stortingsrepresentantene vi velger, mister fort kontakten med alminnelige folk
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v186:

P18b (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) B Det norske demokratiet kunne fungert like bra uten lokalt selvstyre
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=959 /-] [Invalid=814 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... B. Det norske demokratiet kunne fungert like bra uten lokalt selvstyre
Policy, Elections, Local government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v187:

P18c (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) C De fleste folkevalgte på Stortinget er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1023 /-] [Invalid=750 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... C. De fleste folkevalgte på Stortinget er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør
Policy, Elections, Local government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v188:

P18d (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) D Kommunepolitikken her i kommunen er iblant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva
den dreier seg om
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1009 /-] [Invalid=764 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... D. Kommunepolitikken her i kommunen er iblant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om
Policy, Elections, Local government

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

Cases
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Percentage

# v188:

P18d (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) D Kommunepolitikken her i kommunen er iblant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva
den dreier seg om
Cases

Value

Label

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v189:

P18e (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) E Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1012 /-] [Invalid=761 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... E. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart
Policy, Elections, Local government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v190:

P18f (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) F Jeg oppfatter meg selv som vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=967 /-] [Invalid=806 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... F. Jeg oppfatter meg selv som vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk
Policy, Elections, Local government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v191:

P18g (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) G De folkevalgte i min kommune holder et høyt etisk nivå
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=817 /-] [Invalid=956 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig, eller helt uenig.
Sett ett kryss for hvert utsagn
... G. De folkevalgte i min kommune holder et høyt etisk nivå
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# v191:

P18g (18. Nedenfor har vi listet opp noen flere utsagn. Igjen vil vi vite om du er helt enig, nokså enig, nokså
uenig, eller helt uenig.) G De folkevalgte i min kommune holder et høyt etisk nivå
Policy, Elections, Local government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

8

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.

# v192:

P19 19. Tenk deg at myndighetene foreslår å slå din bostedskommune sammen med en eller flere
nabokommuner. Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig forslag, eller
ville du ikke bry deg særlig om forslaget?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1013 /-] [Invalid=760 /-]

Literal question

Tenk deg at myndighetene foreslår å slå din bostedskommune sammen med en eller flere nabokommuner. Synes du dette er
et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig forslag, eller ville du ikke bry deg særlig om forslaget?

Concepts

Policy, Local government
Cases

Value

Label

0

Svært dårlig forslag

1

Dårlig forslag

2

Godt forslag

3

Svært godt forslag

7

Ikke bry meg særlig om forslaget

8

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.

# v193:

P20 20. Enkelte beregninger tyder på at dagens kommuneinndeling påfører samfunnet ekstra utgifter. Dersom
du kunne velge, er du villig til å betale 1000 kroner mer i året i skatt for å opprettholde dagens kommuneinndeling?
Ett kryss
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=866 /-] [Invalid=907 /-]

Literal question

Enkelte beregninger tyder på at dagens kommuneinndeling påfører samfunnet ekstra utgifter. Dersom du kunne velge, er du
villig til å betale 1000 kroner mer i året i skatt for å opprettholde dagens kommuneinndeling?
Ett kryss
Policy, Local government

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

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.

# v194:

P21 21. Tenk deg at din kommune foreslår, i større grad enn i dag, å levere de kommunale tjenestene i
samarbeid med en eller flere nabokommuner. Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag,
et svært dårlig forslag, eller ville
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=983 /-] [Invalid=790 /-]
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# v194:

P21 21. Tenk deg at din kommune foreslår, i større grad enn i dag, å levere de kommunale tjenestene i
samarbeid med en eller flere nabokommuner. Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag,
et svært dårlig forslag, eller ville
Literal question

Tenk deg at din kommune foreslår, i større grad enn i dag, å levere de kommunale tjenestene i samarbeid med en eller flere
nabokommuner. Synes du dette er et svært godt forslag, et godt forslag, et dårlig forslag, et svært dårlig forslag, eller ville du
ikke bry deg særlig om forslaget?

Concepts

Policy, Local government
Cases

Value

Label

0

Svært dårlig forslag

1

Dårlig forslag

2

Godt forslag

3

Svært godt forslag

7

Ikke bry meg særlig om forslaget

8

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.

# v195:

P22 22. Hva tror du gir de beste tjenestene for deg og din kommune? Ett kryss

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=968 /-] [Invalid=805 /-]

Literal question

Hva tror du gir de beste tjenestene for deg og din kommune?
Ett kryss

Concepts

Local government, Regional government
Cases

Value

Label

1

At kommunen leverer tjenestene selv

2

At kommunen samarbeider med andre kommuner

3

At kommunen slår seg sammen med andre kommuner

8

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.

# v196:

P23 23. Fylkeskommunenes framtid blir også diskutert for tiden. I dag har vi 19 fylkeskommuner, men det er
ulike oppfatninger om disse bør opprettholdes. Hvilket av alternativene nedenfor er du mest enig i? Ett kryss
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=882 /-] [Invalid=891 /-]

Literal question

Fylkeskommunenes framtid blir også diskutert for tiden. I dag har vi 19 fylkeskommuner, men det er ulike oppfatninger om
disse bør opprettholdes. Hvilket av alternativene nedenfor er du mest enig i?
Ett kryss
Local government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Fylkeskommunene bør beholdes omtrent som i dag

2

Vi bør slå sammen dagens fylkeskommuner til 10-12 regioner

3

Vi bør slå sammen dagens fylkeskommune til 5-7 regioner

4

Vi bør avskaffe fylkeskommunene

8

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.

# v197:

P24a (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) A Kommunestyret
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1036 /-] [Invalid=737 /-]
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# v197:

P24a (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) A Kommunestyret
Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje

Literal question

... A. Kommunestyret
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.

# v198:

P24b (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til
hver av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) B Ordføreren
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1032 /-] [Invalid=741 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... B. Ordføreren
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.
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Percentage

# v199:

P24c (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) C Regjeringen
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1044 /-] [Invalid=729 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... C. Regjeringen
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.

# v200:

P24d (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til
hver av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) D De politiske
partiene
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1033 /-] [Invalid=740 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... D. De politiske partiene
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.
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Percentage

# v201:

P24e (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) E Stortinget
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1031 /-] [Invalid=742 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... E. Stortinget
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.

# v202:

P24f (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) F Domstolene
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1030 /-] [Invalid=743 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... F. Domstolene
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.
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Percentage

# v203:

P24g (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) G Statlig forvaltning
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=987 /-] [Invalid=786 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... G. Statlig forvaltning
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.

# v204:

P24h (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til
hver av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) H Kommuneadministrasjonen
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1023 /-] [Invalid=750 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... H. Kommuneadministrasjonen
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.
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Percentage

# v205:

P24i (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) I Lokalpolitikere
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1037 /-] [Invalid=736 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... I. Lokalpolitikere
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.

# v206:

P24j (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver
av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) J Rikspolitikere
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1019 /-] [Invalid=754 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... J. Rikspolitikere
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.
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Percentage

# v207:

P24k (24. Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til
hver av disse på en skala som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Ingen tillit" og 10 betyr "Svært stor tillit".) K Fylkestinget
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=906 /-] [Invalid=867 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen offentlige institusjoner og aktører. Angi hvor stor tillit du har til hver av disse på en skala
som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Ingen tillit” og 10 betyr “Svært stor tillit”.
Sett ett kryss på hver linje
... K. Fylkestinget
Public services

Concepts
Value

Label

0

Ingen tillit

Cases

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært stor tillit

98

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.

# v208:

P25a (25. Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens
valg. Angi om du har ingen tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.) A Manuell opptelling av
papirstemmer
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1021 /-] [Invalid=752 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens valg. Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.
Ett kryss pr. linje
... A. Manuell opptelling av papirstemmer
Elections

Concepts
Value

Label

1

Ingen tillit

2

Liten tillit

3

Noe tillit

4

Stor tillit

8

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.

# v209:

P25b (25. Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.) B Elektronisk opptelling av
papirstemmer som blir scannet
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=785 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens valg. Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.
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# v209:

P25b (25. Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.) B Elektronisk opptelling av
papirstemmer som blir scannet
Ett kryss pr. linje
... B. Elektronisk opptelling av papirstemmer som blir scannet (lest elektronisk)
Elections

Concepts
Value

Label

1

Ingen tillit

2

Liten tillit

3

Noe tillit

4

Stor tillit

8

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.

# v210:

P25c (25. Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens valg.
Angi om du har ingen tillit, liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.) c Elektronisk opptelling av
stemmer avgitt på Internett
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=945 /-] [Invalid=828 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet tre metoder som ble benyttet for opptelling av stemmene ved høstens valg. Angi om du har ingen tillit,
liten tillit, noe tillit eller stor tillit til hver av metodene.
Ett kryss pr. linje
... C. Elektronisk opptelling av stemmer avgitt på Internett
Elections

Concepts
Value

Label

1

Ingen tillit

2

Liten tillit

3

Noe tillit

4

Stor tillit

8

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.

# v211:

P26 26. I politikk snakker man ofte om "venstresiden" og "høyresiden". Nedenfor er en skala der 0
representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk. Hvordan vil
du plassere deg selv på en slik skala?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=997 /-] [Invalid=776 /-]

Literal question

I politikk snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. Nedenfor er en skala der 0 representerer de som står helt til
venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk. Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?

Concepts

Policy

Value

Label

0

Venstre

Cases

1
2
3
4
5
6
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Percentage

# v211:

P26 26. I politikk snakker man ofte om "venstresiden" og "høyresiden". Nedenfor er en skala der 0
representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk. Hvordan vil
du plassere deg selv på en slik skala?
Value

Cases

Label

Percentage

7
8
9
10

Høyre

98

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.

# v212:

P27 Så noen spørsmål om valgkamp og bruk av Internett og sosiale medier 27. Hvor godt behersker du
Internett og IKT?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1040 /-] [Invalid=733 /-]

Pre-question

Så noen spørsmål om valgkamp og bruk av Internett og sosiale medier

Literal question

Hvor godt behersker du Internett og IKT?

Concepts

Internet, Internet use, Policy
Cases

Value

Label

0

Svært dårlig

1

Nokså dårlig

2

Nokså godt

3

Svært godt

8

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.

# v213:

P28 28. Hvor ofte bruker du Internett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1047 /-] [Invalid=726 /-]

Literal question

Hvor ofte bruker du Internett?

Concepts

Internet, Internet use, Policy
Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v214:

P29 29. Kunne du tenke deg å stemme via Internett i stedet for i valglokalet, dersom dette var mulig i din
kommune?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=978 /-] [Invalid=795 /-]

Literal question

Kunne du tenke deg å stemme via Internett i stedet for i valglokalet, dersom dette var mulig i din kommune?

Concepts

Internet, Internet use, Policy

Value

Label

0

Nei

Cases
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Percentage

# v214:

P29 29. Kunne du tenke deg å stemme via Internett i stedet for i valglokalet, dersom dette var mulig i din
kommune?
Value

Label

1

Ja

8

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.

# v215:

P30 30. Som du kanskje kjenner til, ble det gjennomført forsøk med e-valg i enkelte kommuner ved årets
lokalvalg, dvs at det var mulig å stemme via Internett. Vi vil gjerne vite hva du synes om forsøket med e-valg. Er du...
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=909 /-] [Invalid=864 /-]

Literal question

Som du kanskje kjenner til, ble det gjennomført forsøk med e-valg i enkelte kommuner ved årets lokalvalg, dvs at det var
mulig å stemme via Internett. Vi vil gjerne vite hva du synes om forsøket med e-valg. Er du…

Concepts

Internet, Internet use, Policy
Cases

Value

Label

1

Svært positiv

2

Nokså positiv

3

Nokså negativ

4

Svært negativ

8

Har ingen mening

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.

# v216:

P31a (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) A Sosiale medier er en viktig
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=938 /-] [Invalid=835 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn) og andre
informasjons- og debattarenaer.
Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... A. Sosiale medier er en viktig arena i politiske valgkamper
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt uenig

2

Nokså uenig

3

Nokså enig

4

Helt enig

8

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.

# v217:

P31b (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) B Sosiale medier er først og
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=957 /-] [Invalid=816 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn) og andre
informasjons- og debattarenaer.
Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
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# v217:

P31b (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) B Sosiale medier er først og
Sett ett kryss for hvert utsagn
... B. Sosiale medier er først og fremst en arena for private samtaler
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt uenig

2

Nokså uenig

3

Nokså enig

4

Helt enig

8

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.

# v218:

P31c (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) C Gjennom sosiale medier kan jeg
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=896 /-] [Invalid=877 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn) og andre
informasjons- og debattarenaer.
Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... C. Gjennom sosiale medier kan jeg som velger få god informasjon om politikernes/partienes synspunkter
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt uenig

2

Nokså uenig

3

Nokså enig

4

Helt enig

8

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.

# v219:

P31d (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) D Jeg vil heller lese politikernes
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1026 /-] [Invalid=747 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn) og andre
informasjons- og debattarenaer.
Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... D. Jeg vil heller lese politikernes leserinnlegg i lokalavisen enn i sosiale medier
Internet, Internet use, Policy

Concepts
Value

Label

1

Helt uenig

2

Nokså uenig

Cases
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Percentage

# v219:

P31d (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) D Jeg vil heller lese politikernes
Value

Label

3

Nokså enig

4

Helt enig

8

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.

# v220:

P31e (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) E Jeg vil heller delta på et
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=947 /-] [Invalid=826 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn) og andre
informasjons- og debattarenaer.
Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... E. Jeg vil heller delta på et folkemøte enn å delta i en debatt i sosiale medier
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt uenig

2

Nokså uenig

3

Nokså enig

4

Helt enig

8

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.

# v221:

P31f (31. Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og
LinkedIn) og andre informasjons- og debattarenaer. Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
påstandene?) F Sosiale medier er mer egnet til
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=929 /-] [Invalid=844 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen utsagn om sosiale medier (f.eks blogg, Facebook, Twitter og LinkedIn) og andre
informasjons- og debattarenaer.
Er du helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i påstandene?
Sett ett kryss for hvert utsagn
... F. Sosiale medier er mer egnet til underholdning enn til politisk debatt
Internet, Internet use, Policy

Concepts
Value

Label

1

Helt uenig

2

Nokså uenig

3

Nokså enig

4

Helt enig

8

Vet ikke

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

# v222:

P32a (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) A ..besøker du din kommunes hjemmeside?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1016 /-] [Invalid=757 /-]

Literal question

Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker du
Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... A. …besøker du din kommunes hjemmeside?
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i måneden

3

Minst en gang i uken

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v223:

P32b (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) B ..søker du etter informasjon om kommunale tjenester på
internett?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1016 /-] [Invalid=757 /-]

Literal question

Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker du
Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... B. …søker du etter informasjon om kommunale tjenester på Internett?
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i måneden

3

Minst en gang i uken

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v224:

P32c (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) C ..sender du e-post til en kommunepolitiker om kommunale
spørsmål?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1013 /-] [Invalid=760 /-]

Literal question

Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker du
Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
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# v224:

P32c (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) C ..sender du e-post til en kommunepolitiker om kommunale
spørsmål?
... C. …sender du e-post til en kommunepolitiker om kommunale spørsmål?
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i måneden

3

Minst en gang i uken

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v225:

P32d (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) D ..sender du e-post til en kommunale ansatt om kommunale
spørsmål?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1015 /-] [Invalid=758 /-]

Literal question

Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker du
Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... D. ..sender du e-post til en kommunalt ansatt om kommunale spørsmål?
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i måneden

3

Minst en gang i uken

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v226:

P32e (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) E ..sender du e-post til andre innbyggere om kommunale
spørsmål?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1010 /-] [Invalid=763 /-]

Literal question

Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker du
Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... E. …sender du e-post til andre innbyggere om kommunale spørsmål?
Internet, Internet use, Policy

Concepts
Value

Label

0

Aldri

Cases
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Percentage

# v226:

P32e (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) E ..sender du e-post til andre innbyggere om kommunale
spørsmål?
Cases

Value

Label

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i måneden

3

Minst en gang i uken

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v227:

P32f (32. Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold.
Hvor ofte bruker du Internett til følgende aktiviteter?) F ..deltar du i underskrifts-kampanjer eller andre aksjoner på
Internett som gjelder
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1003 /-] [Invalid=770 /-]

Literal question

Internett kan brukes til å ta kontakt eller søke opplysninger om forskjellige lokalpolitiske forhold. Hvor ofte bruker du
Internett til følgende aktiviteter?
Merk: Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... F. …deltar du i underskrifts-kampanjer eller andre aksjoner på Internett som gjelder spørsmål i din egen kommune?
Internet, Internet use, Policy

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i måneden

3

Minst en gang i uken

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v228:

P33 33. Hvor ofte søkte du etter lokalt valgstoff på Internett under valgkampen foran lokalvalget i år?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*/8/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=989 /-] [Invalid=784 /-]

Literal question

Hvor ofte søkte du etter lokalt valgstoff på Internett under valgkampen foran lokalvalget i år?

Concepts

Internet, Internet use, Policy
Cases

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Minst en gang i uken

3

Daglig

98

Har ikke tilgang til internett

8

Husker ikke

9

Har ikke tilgang til internett

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.

# v229:

P34a (34. Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.) A ...snakker du med personer i nabolaget?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]
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# v229:

P34a (34. Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.) A ...snakker du med personer i nabolaget?
Statistics [NW/ W]

[Valid=1067 /-] [Invalid=706 /-]

Pre-question

Noen spørsmål om din tilknytning til lokalsamfunnet

Literal question

Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.
Sett ett kryss på hver linje
Hvor ofte…
... A. ...snakker du med personer i nabolaget?
Personal contact

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjelden

2

Av og til

3

Ofte

8

Husker 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.

# v230:

P34b (34. Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.) B ...besøker dere hverandre?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1066 /-] [Invalid=707 /-]

Literal question

Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.
Sett ett kryss på hver linje
Hvor ofte…
... B. ...besøker dere hverandre?
Personal contact

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjelden

2

Av og til

3

Ofte

8

Husker 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.

# v231:

P34c (34. Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.) C ...hjelper dere hverandre med praktiske
oppgaver?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1067 /-] [Invalid=706 /-]

Literal question

Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre har lite kontakt og omgang.
Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.
Sett ett kryss på hver linje
Hvor ofte…
... C. ...hjelper dere hverandre med praktiske oppgaver?

Concepts

Personal contact
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# v231:

P34c (34. Noen har mye kontakt og omgang med andre personer som bor i det samme lokalområdet. Andre
har lite kontakt og omgang. Nå ønsker vi å vite hvordan det er for deg.) C ...hjelper dere hverandre med praktiske
oppgaver?
Value

Label

0

Aldri

1

Sjelden

2

Av og til

3

Ofte

8

Husker 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.

# v232:

P35a (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) A ...gjøre innkjøp?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Literal question

Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å…
Ett kryss pr linje
... A. …gjøre innkjøp?
Travel

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

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.

# v233:

P35b (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) B ...benytte kulturtilbud (kino, teater, restauranter,
sportsarrangementer)?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Literal question

Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å…
Ett kryss pr linje
... B. …benytte kulturtilbud (kino, teater, restauranter, sportsarrangementer)?
Travel

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

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.

# v234:

P35c (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) C ...delta i lags- eller foreningsaktiviteter?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Literal question

Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å…
Ett kryss pr linje
... C. …delta i lags- eller foreningsaktiviteter?
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# v234:

P35c (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) C ...delta i lags- eller foreningsaktiviteter?
Travel

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

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.

# v235:

P35d (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) D ...trene, drive idrett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Literal question

Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å…
Ett kryss pr linje
... D. …trene, drive idrett?
Travel

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

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.

# v236:

P35e (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) E ...besøke familie eller venner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Literal question

Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å…
Ett kryss pr linje
... E. …besøke familie eller venner?
Travel

Concepts
Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

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.

# v237:

P35f (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) F ...bruke hytte eller fritidsbolig?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Literal question

Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å…
Ett kryss pr linje
... F. …bruke hytte eller fritidsbolig?

Concepts

Travel
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# v237:

P35f (35. Hvor ofte reiser du til andre kommuner for å...) F ...bruke hytte eller fritidsbolig?

Value

Label

0

Aldri

1

Sjeldnere

2

Månedlig

3

Ukentlig

4

Daglig

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.

# v238:

P36 36. Hvor interessert er du i politiske saker i andre kommuner enn din egen bostedskommune?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1045 /-] [Invalid=728 /-]

Literal question

Hvor interessert er du i politiske saker i andre kommuner enn din egen bostedskommune?

Concepts

Local government policy, Place of residence
Cases

Value

Label

0

Helt uinteressert

1

Lite interessert

2

Ganske interessert

3

Svært interessert

4

Helt uinteressert

9

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.

# v239:

P37a (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) A ...den bydelen, tettstedet eller bygda der du bor
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1060 /-] [Invalid=713 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... A. …den bydelen, tettstedet eller bygda der du bor
Geographical data

Concepts
Value

Label

0

Ingen tilknytning

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært sterk tilknytning

98

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.
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Percentage

# v240:

P37b (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) B ...kommunen du bor i
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1062 /-] [Invalid=711 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... B. …kommunen der du bor
Geographical data

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ingen tilknytning

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært sterk tilknytning

98

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.

# v241:

P37c (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) C ...fylket
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=719 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... C. …fylket der du bor
Geographical data

Concepts
Value

Label

0

Ingen tilknytning

Cases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
- 157 -

Percentage

# v241:

P37c (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) C ...fylket
Cases

Value

Label

10

Svært sterk tilknytning

98

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.

# v242:

P37d (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) D ...landsdelen du bor i
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1056 /-] [Invalid=717 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... D. …landsdelen der du bor
Geographical data

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ingen tilknytning

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært sterk tilknytning

98

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.

# v243:

P37e (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) E ...Norge
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1058 /-] [Invalid=715 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... E. …Norge som helhet
Geographical data

Concepts
Value

Label

0

Ingen tilknytning

Cases

1
2
3
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Percentage

# v243:

P37e (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) E ...Norge
Value

Cases

Label

Percentage

4
5
6
7
8
9
10

Svært sterk tilknytning

98

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.

# v244:

P37f (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) F ...Norden
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1041 /-] [Invalid=732 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... F. …Norden
Geographical data

Concepts

Cases

Value

Label

0

Ingen tilknytning

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært sterk tilknytning

98

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.

# v245:

P37g (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) G ...Europa
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1035 /-] [Invalid=738 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. På en skala fra 0 til 10, der 0 står for “Ingen tilknytning” og 10
står for “Svært sterk tilknytning”, hvor sterk tilknytning opplever du personlig i forhold til hvert område?
Sett ett kryss på hver linje
Hvor sterkt er du tilknyttet…
... G. …Europa

Concepts

Geographical data
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# v245:

P37g (37. Nedenfor har vi listet opp forskjellige geografiske områder. hvor sterk tilknytning opplever du
personlig i forhold til hvert område?) G ...Europa
Cases

Value

Label

0

Ingen tilknytning

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Svært sterk tilknytning

98

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.

# v246:

P38 38. Vil du som regel si at man kan stole på folk flest, eller at man må passe seg i omgang med andre? Angi
din mening på skalaen nedenfor som går fra 0 til 10, der 0 betyr "Man må passe seg" og 10 betyr "Man kan stole på
folk flest".
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1060 /-] [Invalid=713 /-]

Literal question

Vil du som regel si at man kan stole på folk flest, eller at man må passe seg i omgang med andre? Angi din mening på
skalaen nedenfor som går fra 0 til 10, der 0 betyr “Man må passe seg” og 10 betyr “Man kan stole på folk flest”.

Concepts

Interpersonal trust
Cases

Value

Label

0

Man må passe seg

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Man kan stole på folk flest

98

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.

# v247:

P39 39. Vil du si at folk som regel forsøker å ta hensyn til andre og være hjelpsomme, eller tar de stort sett
bare hensyn til seg selv? Angi din mening på skalaen nedenfor, der 0 betyr "Tar bare hensyn til seg selv" og 10 betyr
"Tar hensyn til andre og er
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/98]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1061 /-] [Invalid=712 /-]

Literal question

Vil du si at folk som regel forsøker å ta hensyn til andre og være hjelpsomme, eller tar de stort sett bare hensyn til seg selv?
Angi din mening på skalaen nedenfor, der 0 betyr “Tar bare hensyn til seg selv” og 10 betyr “Tar hensyn til andre og er
hjelpsomme”.

Concepts

Interpersonal trust
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# v247:

P39 39. Vil du si at folk som regel forsøker å ta hensyn til andre og være hjelpsomme, eller tar de stort sett
bare hensyn til seg selv? Angi din mening på skalaen nedenfor, der 0 betyr "Tar bare hensyn til seg selv" og 10 betyr
"Tar hensyn til andre og er
Cases

Value

Label

0

Tar bare hensyn til seg selv

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tar hensyn til andre og er hjelpsomme

98

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.

# v248:

P40a (40. Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.) A Deltok
du i offentlige markeringer i etterkant av terrorangrepene 22.juli (f.eks rosetog)?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1061 /-] [Invalid=712 /-]

Literal question

Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.
Ett kryss pr linje
... A. Deltok du i offentlige markeringer i etterkant av terrorangrepene 22.juli (f.eks rosetog)?
Terrorism, Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

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.

# v249:

P40b (40. Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.) B Følger
du i større grad med på nyheter etter terrorangrepene?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1037 /-] [Invalid=736 /-]

Literal question

Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.
Ett kryss pr linje
... B. Følger du i større grad med på nyheter etter terrorangrepene?
Terrorism, Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Vet ikke

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

# v250:

P40c (40. Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.) C Har
du blitt mer interessert i rikspolitikk etter terrorangrepene?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1031 /-] [Invalid=742 /-]

Literal question

Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.
Ett kryss pr linje
... C. Har du blitt mer interessert i rikspolitikk etter terrorangrepene?
Terrorism, Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Vet ikke

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

# v251:

P40d (40. Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.) D Har
du blitt mer interessert i lokalpolitikk etter terrorangrepene?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1026 /-] [Invalid=747 /-]

Literal question

Så noen spørsmål knyttet til terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22.juli.
Ett kryss pr linje
... D. Har du blitt mer interessert i lokalpolitikk etter terrorangrepene?
Terrorism, Policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

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.

# v252:

P41 41. Har det blitt mer aktuelt for deg å melde deg inn i et politisk parti etter terrorangrepene? Ett kryss

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1041 /-] [Invalid=732 /-]

Literal question

Har det blitt mer aktuelt for deg å melde deg inn i et politisk parti etter terrorangrepene?
Ett kryss

Concepts

Policy, Political parties, Terrorism
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja, det er mer aktuelt

2

Ja, har meldt meg inn i politisk parti

7

Allerede medlem før 22. juli

8

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.

# v253:

P42 42. Mener du at terrorangrepene bidro til å... Ett kryss

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=849 /-] [Invalid=924 /-]

Literal question

Mener du at terrorangrepene bidro til å…
Ett kryss

Concepts

Terrorism
Cases

Value

Label

1

...svekke motsetninger mellom etniske nordmenn og

2

...øke motsetninger mellom etniske nordmenn og

3

...hadde ingen betydning

8

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.

# v254:

P43a (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) A Politisk parti
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
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# v254:

P43a (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) A Politisk parti
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... A. Politisk parti
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v255:

P43b (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv du er?) B Arbeidstakerorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... B. Arbeidstakerorganisasjon
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v256:

P43c (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) C Idretts- eller friluftsorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... C. Idretts- eller friluftsorganisasjon
Organizations

Concepts
Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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

# v257:

P43d (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv du er?) D Humanitær hjelpeorganisasjon (f.eks Røde Kors, Redd Barna)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... D. Humanitær hjelpeorganisasjon (f.eks Røde Kors, Redd Barna)
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v258:

P43e (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) E Religiøs organisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... E. Religiøs organisasjon
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v259:

P43f (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) F Avholdsorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... F. Avholdsorganisasjon
Organizations

Concepts
Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

Cases
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Percentage

# v259:

P43f (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) F Avholdsorganisasjon
Cases

Value

Label

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v260:

P43g (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) G Mållag, riksmålsbevegelsen e.l.
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... G. Mållag, riksmålsbevegelsen e.l.
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v261:

P43h (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv du er?) H Miljøvernorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... H. Miljøvernorganisasjon
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v262:

P43i (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) I Velforening/grendelag
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
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# v262:

P43i (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) I Velforening/grendelag
... I. Velforening/grendelag
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v263:

P43j (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) J Kulturforening (f.eks musikk, dans, teater, hobby)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... J. Kulturforening (f.eks musikk, dans, teater, hobby)
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v264:

P43k (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av
disse, og i så fall hvor aktiv du er?) K Jordbruks- eller fiskeriorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... K. Jordbruks- eller fiskeriorganisasjon
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v265:

P43l (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) L Andre organisasjoner
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
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# v265:

P43l (43. Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse,
og i så fall hvor aktiv du er?) L Andre organisasjoner
Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt noen spørsmål om din deltakelse i organisasjoner og i lokalsamfunnet

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen typer organisasjoner. Kan du oppgi om du er medlem i noen av disse, og i så fall hvor aktiv
du er?
Sett ett kryss for hver organisasjonstype
... L. Andre organisasjoner
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke medlem

2

Passivt medlem

3

Aktivt medlem uten tillitsverv

4

Aktivt medlem med tillitsverv

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.

# v266:

P44a (44. Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende bostedskommune?) A Deltatt i et møte vedrørende et spørsmål om nabolaget eller
kommunen
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1045 /-] [Invalid=728 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale beslutninger i din nåværende
bostedskommune?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... A. Deltatt i et møte vedrørende et spørsmål om nabolaget eller kommunen
Local government services, Local government policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v267:

P44b (44. Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende bostedskommune?) B Tatt initiativ til eller støttet initiativer til å avholde lokale
folkeavstemninger
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1048 /-] [Invalid=725 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale beslutninger i din nåværende
bostedskommune?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... B. Tatt initiativ til eller støttet initiativer til å avholde lokale folkeavstemninger
Local government services, Local government policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker ikke

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.

- 168 -

Percentage

# v268:

P44c (44. Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende bostedskommune?) C Gitt eller samlet inn penger til en lokal sak
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1042 /-] [Invalid=731 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale beslutninger i din nåværende
bostedskommune?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... C. Gitt eller samlet inn penger til en lokal sak
Local government services, Local government policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v269:

P44d (44. Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende bostedskommune?) D Skrevet i avisen eller tatt kontakt med og opptrådt i lokale media
i forbindelse med en lokal sak
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=719 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale beslutninger i din nåværende
bostedskommune?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... D. Skrevet i avisen eller tatt kontakt med og opptrådt i lokale media i forbindelse med en lokal sak
Local government services, Local government policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v270:

P44e (44. Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale
beslutninger i din nåværende bostedskommune?) E Vært tilstede ved et kommunestyremøte, uten å være representant
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1056 /-] [Invalid=717 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke kommunale beslutninger i din nåværende
bostedskommune?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... E. Vært tilstede ved et kommunestyremøte, uten å være representant
Local government services, Local government policy

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v271:

P45a (45. Har du gjort noe av det følgende i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene ?) A
Deltatt i dugnadsarbeid eller lignende til gagn for nabolaget ditt, bydelen din, bygda eller kommunen din?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]
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# v271:

P45a (45. Har du gjort noe av det følgende i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene ?) A
Deltatt i dugnadsarbeid eller lignende til gagn for nabolaget ditt, bydelen din, bygda eller kommunen din?
Statistics [NW/ W]

[Valid=1051 /-] [Invalid=722 /-]

Literal question

Har du gjort noe av det følgende i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... A. Deltatt i dugnadsarbeid eller lignende til gagn for nabolaget ditt, bydelen din, bygda eller kommunen din?
Place of residence

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v272:

P45b (45. Har du gjort noe av det følgende i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene ?)
B Hatt verv i kommunale organer som ikke er av partipolitisk art? Vi tenker f.eks på samarbeidsutvalg på skole,
driftsstyre for barnehage, eldreråd,
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1049 /-] [Invalid=724 /-]

Literal question

Har du gjort noe av det følgende i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene?
Sett ett kryss for hver aktivitet
... B. Hatt verv i kommunale organer som ikke er av partipolitisk art? Vi tenker f.eks på samarbeidsutvalg på skole,
driftsstyre for barnehage, eldreråd, ungdomsråd, kontaktutvalg o.l.
Place of residence

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

8

Husker 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.

# v273:

P46a (46. Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller
i sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike aktiviteter?) A ...deltar du i beslutninger under et møte?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1045 /-] [Invalid=728 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?
Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... A. …deltar du i beslutninger under et møte?
Organizations

Concepts
Value

Label

0

Aldri eller nesten aldri

1

Noen ganger i året

2

Noen ganger i måneden

3

Noen ganger i uka

8

Husker ikke

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

# v274:

P46b (46. Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller
i sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike aktiviteter?) B ...planlegger eller leder du et møte?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1048 /-] [Invalid=725 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?
Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... B. …planlegger eller leder du et møte?
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri eller nesten aldri

1

Noen ganger i året

2

Noen ganger i måneden

3

Noen ganger i uka

8

Husker 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.

# v275:

P46c (46. Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller
i sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike aktiviteter?) C ...holder du innlegg under et møte?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1049 /-] [Invalid=724 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?
Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... C. …holder du innlegg under et møte?
Organizations

Concepts

Cases

Value

Label

0

Aldri eller nesten aldri

1

Noen ganger i året

2

Noen ganger i måneden

3

Noen ganger i uka

8

Husker 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.

# v276:

P46d (46. Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller
i sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike aktiviteter?) D ...skriver du en tekst på minst et par sider? (Se bort fra private
brev)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/8]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1037 /-] [Invalid=736 /-]

Literal question

Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller i sitt arbeid. Hvor ofte
deltar du i slike aktiviteter?
Sett ett kryss for hver aktivitet
Hvor ofte…
... D. …skriver du en tekst på minst et par sider? (Se bort fra private brev)

Concepts

Organizations
- 171 -

# v276:

P46d (46. Nedenfor har vi listet opp noen oppgaver som folk av og til utfører i organisasjoner, foreninger, eller
i sitt arbeid. Hvor ofte deltar du i slike aktiviteter?) D ...skriver du en tekst på minst et par sider? (Se bort fra private
brev)
Cases

Value

Label

0

Aldri eller nesten aldri

1

Noen ganger i året

2

Noen ganger i måneden

3

Noen ganger i uka

8

Husker 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.

# v277:

P47 Til slutt: 47. Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2010? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag
og skatt er trukket fra.
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2000000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1068 /-] [Invalid=705 /-]

Pre-question

Til slutt:

Literal question

Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2010? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra.
Kr:…………………………………………..

Post-question

Tusen takk for hjelpen!

Concepts

Income

# v278:

postal Svart både på telefon og postalt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Svart både på telefon og postalt

Value

Label

0

Nei

1

Ja

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.

# v279:

vekt_postal vekt_postal

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4.66666666666667] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

vekt_postal

# v280:

t24r Stemmehyppighet omkodet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1697 /-] [Invalid=76 /-]

Literal question

Stemmehyppighet omkodet

Concepts

Voting

Value

Label

0

Jeg stemmer aldri

1

Jeg stemmer av og til

2

Jeg stemmer som oftest

3

Jeg stemmer alltid

9

Vet ikke

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.

- 172 -

Percentage

# v281:

t33r Hva preget valgkampen omkodet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1625 /-] [Invalid=148 /-]

Literal question

Hva preget valgkampen omkodet

Concepts

Electoral issues
Cases

Value

Label

1

For det meste lokale saker

2

Blanding

3

For det meste rikspolitiske saker

9

Ikke sikker/Ubesvart

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.

# v282:

t49r Sannsynlighet for fortsatt bosted i kommunen omkodet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Sannsynlighet for fortsatt bosted i kommunen omkodet

Concepts

Place of residence
Cases

Value

Label

0

Ikke sannsynlig

1

Lite sannsynlig

2

Nokså sannsynlig

3

Svært sannsynlig

9

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.

# v283:

t40a Likeverdig tjenestetilbud foran kommunal selvbestemmelse -- split-half spm samlet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Likeverdig tjenestetilbud foran kommunal selvbestemmelse -- split-half spm samlet
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/Ubesvart

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.

# v284:

t40c Hensyn til vanlige folk (sjelden) -- split-half spm samlet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hensyn til vanlige folk (sjelden) -- split-half spm samlet

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/Ubesvart

Cases
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Percentage

# v284:

t40c Hensyn til vanlige folk (sjelden) -- split-half spm samlet

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

# v285:

t40e I rikspolitikken får særinteresser gjennomslag -- split-half spm samlet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

I rikspolitikken får særinteresser gjennomslag -- split-half spm samlet
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/Ubesvart

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.

# v286:

t43a Midlene til å drive lokaldemokratiet er vel anvendte -- split-half spm samlet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Midlene til å drive lokaldemokratiet er vel anvendte -- split-half spm samlet

Concepts

Local government
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/Ubesvart

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.

# v287:

t43b Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1773 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser

Concepts

Local government

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

9

Ikke sikker/Ubesvart

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.

- 174 -

Percentage

