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Local Election Survey 2015
Overview
Type

Norwegian Election Studies

Identification

NSD2436

Version

Production Date: 2017-06-14
Notes
Original data from Institute for Social Research are documented and prepared, first NSD-version.

Series

The "Local Election Survey 2015" have previously been conducted five times, in 1995, 1999,
2003, 2007 and 2011. The purpose of the surveys have been to focus on different aspects of local
democracy; voting, electoral participation, local party systems, the municipality as a political arena,
'outcome democracy', the role of the parties in local politics, participation among the elderly and
their representation in local politics, election campaign and media as well as measures for increased
electoral participation.

Abstract
The "Local Election Survey 2015" was intended to contribute to increased knowledge regarding the local election in in 2015
in particular, and local democracy's manner of operation and legitimacy in general. This is a continuation of similar surveys
conducted for every election since 1995. Previously, these surveys consisted of a telephone interview and a subsequent postal
part. In this survey, only a telephone interview was carried out. The project carried out a voter survey, which, together with
previous surveys, can map development trends over time. More specifically, the following topics were studied: Voting,
electoral participation, local party systems, the municipality as a political arena, 'outcome democracy', the role of the political
parties in local politics, municipal reform, elderly participation and representation in local politics, election campaign and
media, and measures for increased electoral participation.
The sample was divided into quotas according to 6 strata, which made municipalities with small populations overrepresented
compared to municipalities with larger populations. Therefore it is absolutely necessary to use weights when analyzing the
material, if you want to say anything about the country as a whole.
The survey was conducted by the Institute for Social Research, the University of Oslo and Uni Research Rokkan Centre in
Bergen. These institutes worked in turn on behalf of the Ministry of Local Government and Modernisation. The Institute for
Social Research held the project manager responsibility, and contact person and project manager at ISF was Jo Saglie.
For access to the dataset, use the NSD application form:
http://www.nsd.uib.no/nsd/english/orderform.html
Kind of Data

Survey data

Unit of Analysis

Individual

Scope & Coverage
Keywords

Politics, Elections, Local government elections, Internal politics, Local government, Political
attitudes, Administrative reform, Administrative areas

Topics

Politics, Elections, Domestic political issues

Time Period(s)

2015-2016

Countries

Norway

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

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Saglie, Jo, Institute for Social Research

Other Producer(s)

Institute for Social Research (ISF)
Respons Analyse AS
Uni Research Rokkan Centre
University of Oslo (UiO)

Funding Agency/ies

Institute for Social Research (ISF)
Ministry of Local Government and Modernisation (KMD)
Uni Research Rokkan Centre
University of Oslo (UiO )

Sampling
Sampling Procedure
The gross sample for this survey was drawn from 'Det sentrale folkeregister', after permission from the Directorate of
Taxes. The sampling was done by Evry. A gross sample was drawn to a total of 4700 respondents aged 18 years and older,
throughout the country. This sample was divided into quotas after 6 strata, so that population-sized municipalities were
overrepresented compared to larger municipalities. The sampling was thus divided into quotas, but randomly drawn within
the various quotas. This was to ensure representativeness within the various quotas in the surveys.
Gross sample: 4700 persons
Net sample: 1343 persons
Response rate: 28,6 percent
Weighting
The sample was divided into quotas according to 6 strata, which made municipalities with small populations overrepresented
compared to municipalities with larger populations. The sampling was thus divided into quotas, but randomly drawn within
the various quotas. This was to ensure representativeness within the various quotas in the surveys. Thus, it is absolutely
necessary to use weights when analyzing the material, if you want to say something about the country as a whole.

Data Collection
Data Collection Dates start 2015-09-17
end 2016-01-29
Time Period(s)

start 2015-09-17
end 2016-01-29

Data Collection Mode Telephone interview
Data Collector(s)

Respons Analyse AS

Accessibility
Distributor(s)

NSD – Norwegian Centre for Research Data

Access Conditions
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The order form has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing and 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 2015". The survey was
financed by Institute for Social Research, Ministry of Local Government and Modernisation, Uni Research Rokkan Centre
and University of Oslo. The data are provided by Institute for Social Research, and prepared and made available by the
NSD – Norwegian Centre for Research Data. Neither Institute for Social Research, Ministry of Local Government and
Modernisation, Respons Analyse AS, Uni Research Rokkan Centre, University of Oslo nor NSD are responsible for the
analyses/interpretation of the data presented here.”

Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither Institute for Social Research, Ministry of Local Government and Modernisation, Respons Analyse AS, Uni Research
Rokkan Centre, University of Oslo nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 2015 Institute for Social Research
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

Lokalvalg 2015
# Cases

1343

# Variable(s)

124
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Variables Group(s)
Dataset contains 10 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

Respid

Resp_id

continuous

numeric-7.0

1343

0

Resp_id

2

Dato

Dato for intervjuet

continuous

numeric-4.0

1343

0

Dato for intervjuet

3

Mnd

Måned intervjuet

discrete

numeric-8.2

1343

0

Måned intervjuet

4

Reg2

Kommunestrata

discrete

numeric-8.0

1343

0

Kommunestrata

5

Kommnr

Kommunenummer

continuous

numeric-4.0

1343

0

Kommunenummer

6

Aldr_kat

Alder i 4 kategorier

discrete

numeric-8.2

1343

0

Alder i 4 kategorier

7

Alderskategori7

Alder i 7 kategorier

discrete

numeric-8.2

1342

1

Alder i 7 kategorier

8

Kjonn

Kjønn

discrete

numeric-1.0

1343

0

Kjønn

9

T01a

Vi har registrert at
du er folkeregistrert i
<kommnavn>. Er du fast
bosatt i denne kommunen nå?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Vi har registrert at du er folkeregistrert i
*? kommnavn. Er du fast bosatt i denne
kommunen nå?

10

T01b

Hvilken kommune er du nå
bosatt i?

continuous

numeric-4.0

38

1305

11

T02

Hvor interessert er du i
politikk generelt?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

12

T03a

Hvor interessert er du i
kommunepolitikk?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvor interessert er du for eksempel
i kommunepolitikk? er du svært
interessert, ganske interessert, lite
interessert, eller helt uinteressert i
kommunepolitikk?

13

T03b

Hvor interessert er du i
fylkespolitikk?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva med fylkespolitikk?

14

T03c

Hvor interessert er du i
rikspolitikk?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva med rikspolitikk?

15

T04

Stemte du ved
kommunevalget i år?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Stemte du ved kommunevalget i år?

16

T05

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

discrete

numeric-1.0

1190

153

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

17

T06

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

1190

153

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?

18

T07

Hvilket parti eller liste stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

1190

153

Hvilket parti eller liste stemte du på?

19

T08

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

discrete

numeric-1.0

1190

153

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

20

T09

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

discrete

numeric-1.0

1190

153

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

21

T10a

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) a)
kandidatens standpunkt i
viktige spørsmål

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... A. Kandidatens
standpunkt i viktige spørsmål

22

T10b

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?)
b) kandidatens
kommunalpolitiske erfaring

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... B. Kandidatens
kommunalpolitiske erfaring

23

T10c

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) c)
kandidatens bosted

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... C. Kandidatens
bosted

24

T10d

(hvilken rolle spilte følgende
grunner til at du endret
stemmeseddelen ved
kommunevalget?) d)
kandidatens kjønn

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... D. Kandidatens
kjønn

25

T10e

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) e)
kandidatens alder

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... E. Kandidatens
alder

26

T10f

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) f)
kandidatens etniske bakgrunn

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... F. Kandidatens
etniske bakgrunn

27

T10g

(hvilken rolle spilte følgende
grunner til at du endret
stemmeseddelen ved
kommunevalget?) g)
kandidatens opptreden i
mediene

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... G. Kandidatens
opptreden i mediene

28

T10h

(hvilken rolle spilte følgende
grunner til at du endret
stemmeseddelen ved
kommunevalget?) h)
personlig kjennskap til
kandidaten

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... H. Personlig
kjennskap til kandidaten

29

T11

Hva hadde størst betydning
for ditt valg av parti eller

discrete

numeric-1.0

1190

153

Hva hadde størst betydning for ditt valg
av parti eller liste til kommunevalget?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

liste til kommunevalget? var
det lokale saker, personer
på listen, rikspolitiske saker
eller allmenn tillit til partiet?

Question
var det lokale saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller allmenn tillit til
partiet?

30

T12

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

discrete

numeric-2.0

1190

153

31

Annet_t12

Viktigst for stemmegivning,
andre saker

discrete

character-82

156

0

32

T13

Hvis bosatt i oslo: stemte du
ved valget til bydelsutvalg i
år?

discrete

numeric-1.0

79

1264

Stemte du ved valget til bydelsutvalg i
år?

33

T14

Hvis bosatt i oslo og stemte
ved bydelsvalg: hvilket parti
eller liste stemte du på?

discrete

numeric-2.0

60

1283

Hvilket parti eller liste stemte du på?

34

T15

Hvis ikke bosatt i
oslo: stemte du ved
fylkestingsvalget i år?

discrete

numeric-1.0

1264

79

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

35

T16

Hvis ikke bosatt i oslo og
stemte ved fylkesvalg:
hvilket parti eller liste stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

965

378

Hvilket parti eller liste stemte du på?

36

T17

Ga du ved fylkestingsvalget
personstemme til en eller
flere kandidater?

discrete

numeric-1.0

965

378

Ga du ved fylkestingsvalget
personstemme til en eller flere
kandidater?

37

T18

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

965

378

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?

38

T19

Stemte du ved
kommunevalget i 2011?

discrete

numeric-1.0

1296

47

Stemte du ved kommunevalget i 2011?

39

T20

Hvilket parti stemte du på?

discrete

numeric-2.0

1188

155

Hvilket parti stemte du på?

40

T21

Har du hatt noe kommunalt
verv i din nåværende
bostedskommune i løpet av
de siste fire årene? i tillegg til
kommunestyret tenker vi f.
Eks. På samarbeidsutvalg på
skole, eldreråd, ungdomsråd,
kontaktutvalg og lignende.

discrete

numeric-1.0

1343

0

41

T22

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

discrete

numeric-1.0

1236

107

42

T23

Er du medlem av et politisk
parti?

discrete

numeric-1.0

1343

0

43

T24

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

discrete

numeric-1.0

1142

201

44

T25a

(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

1343

0
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Kan du nevne den saken som var
viktigst for din stemmegivning ved
kommunevalget i år?
Viktigst for stemmegivning, andre saker

Har du hatt noe kommunalt verv i din
nåværende bostedskommune i løpet av
de siste fire årene?

Kunne du tenke deg å ta på deg slike
verv dersom du ble spurt om det?
Er du medlem av et politisk parti?
Kunne du tenke deg å bli medlem av et
politisk parti?
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?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

45

T25b

(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

1343

0

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?

46

T25c

(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

1343

0

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?

47

T25d

(har du noen gang i løpet av
discrete
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

1343

0

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?

48

T25e

(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

1343

0

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?

49

T26a

(har du i løpet av de siste fire
årene deltatt i noen av disse
aktivitetene for å påvirke
beslutninger i kommunen der
du bor?) a) deltatt i et møte
om en sak i nabolaget eller
kommunen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for å
påvirke beslutninger i kommunen der du
bor? ... A. Deltatt i et møte om en sak i
nabolaget eller kommunen?

50

T26b

(har du i løpet av de siste fire
årene deltatt i noen av disse
aktivitetene for å påvirke
beslutninger i kommunen
der du bor?) b) skrevet i
avisen eller tatt kontakt med
og opptrådt i lokale media i
forbindelse med en lokal sak?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke beslutninger i kommunen der
du bor? ... B. Skrevet i avisen eller tatt
kontakt med og opptrådt i lokale media i
forbindelse med en lokal sak?

51

T26c

(har du i løpet av de siste fire
årene deltatt i noen av disse
aktivitetene for å påvirke
beslutninger i kommunen der
du bor?) c) vært tilstede ved
et kommunestyremøte, uten å
være representant?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke beslutninger i kommunen
der du bor? ... C. Vært tilstede ved
et kommunestyremøte, uten å være
representant?

52

T27

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

1343

0

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

53

T28

Tror du at resultatet av
kommunevalget i høst vil
få stor betydning, en viss
betydning eller liten eller
ingen betydning for hva som

discrete

numeric-1.0

1343

0

Tror du at resultatet av kommunevalget
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?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

vil skje i kommunen i de
kommende fire år?
54

T29

Hva preget valgkampen i
din kommune? var det mest
lokale saker, eller var det
mest rikspolitiske saker?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

55

T30

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?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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?

56

T31

Har du arbeidet – betalt eller
ubetalt – for et parti eller en
liste i løpet av valgkampen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Har du arbeidet - betalt eller ubetalt
- for et parti eller en liste i løpet av
valgkampen?

57

T32a

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) a) riksdekkende
aviser (også nettaviser)

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? ... A. Riksdekkende
aviser (også nettaviser)

58

T32b

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i
din kommune?) b) lokale
og regionale aviser (også
nettaviser)

discrete

numeric-1.0

1343

0

T32b question details

59

T32c

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) c) tv

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... C. Tv

60

T32d

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) d) radio

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... D. Radio

61

T32e

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i
din kommune?) e) direkte
kontakt med politikere

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? ... E. Direkte kontakt
med politikere

62

T32f

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) f) samtaler med
andre

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... F. Samtaler med andre

63

T32g

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
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om politiske spørsmål i din
kommune?) g) sosiale medier

Question
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... G. Sosiale medier

64

T33

Hvor ofte diskuterer du
lokalpolitiske spørsmål med
andre? vil du si daglig, noen
ganger i uka, noen ganger i
måneden, mer sjelden eller
aldri?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske
spørsmål med andre? vil du si daglig,
noen ganger i uka, noen ganger i
måneden, mer sjelden eller aldri?

65

T34

Regjeringen har tatt
initiativ til å endre
kommuneinndelingen i
norge. Hvor interessert
er du i dette? er du
svært interessert, ganske
interessert, lite interessert,
eller er du helt uinteressert?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Regjeringen har tatt initiativ til å endre
kommuneinndelingen i norge. Hvor
interessert er du i dette? er du svært
interessert, ganske interessert, lite
interessert, eller er du helt uinteressert?

66

T35

Bør vi etter din mening
redusere, øke eller la være å
endre antallet kommuner?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Bør vi etter din mening redusere, øke
eller la være å endre antallet kommuner?

67

T36

Vil du støtte at din egen
kommune blir slått
sammen med en eller flere
nabokommuner?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Vil du støtte at din egen kommune
blir slått sammen med en eller flere
nabokommuner?

68

T37a

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller
flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det
vil ha når det gjelder.... a)
kvaliteten på kommunens
tjenestetilbud?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller flere
nabokommuner, hvilke konsekvenser
tror du det vil ha når det gjelder.... ...
A. Kvaliteten på kommunens
tjenestetilbud? ville det føre til…

69

T37b

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller
flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det
vil ha når det gjelder.... b)
opplevelsen av fellesskap
mellom innbyggerne?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller flere
nabokommuner, hvilke konsekvenser
tror du det vil ha når det gjelder.... ...
B. Opplevelsen av fellesskap mellom
innbyggerne? ville det føre til…

70

T38a

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) a) reiseavstanden
til kommunale tjenester? ville
det føre til en forbedring,
forverring eller ikke ha noen
konsekvenser?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ... A.
Reiseavstanden til kommunale tjenester?

71

T38b

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) b) din opplevelse
av lokal tilhørighet?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg og
din husstand, når det gjelder... ... B. Din
opplevelse av lokal tilhørighet?

72

T38c

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) c) muligheten til å
holde deg orientert om hva
som foregår i kommunen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ... C.
Muligheten til å holde deg orientert om
hva som foregår i kommunen?

73

T38d

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ...
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deg og din husstand, når det
gjelder...) d) mulighetene
til å ta kontakt med
lokalpolitikere i kommunen?

Question
D. Mulighetene til å ta kontakt med
lokalpolitikere i kommunen?

74

T38e

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) e) mulighetene
til å påvirke kommunale
beslutninger?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ... E.
Mulighetene til å påvirke kommunale
beslutninger? ville det føre til en ….

75

T39

Hvor fornøyd er du med
dine lokalpolitikeres
håndtering av spørsmålet om
kommunesammenslåing her
i kommunen? er du meget,
nokså, lite eller overhodet
ikke fornøyd?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvor fornøyd er du med dine
lokalpolitikeres håndtering av
spørsmålet om kommunesammenslåing
her i kommunen? er du meget, nokså,
lite eller overhodet ikke fornøyd?

76

T40

Hvem synes du skal
bestemme om kommunen
din skal slå seg sammen
med en annen kommune?
innbyggerne gjennom
folkeavstemning,
kommunenes folkevalgte
eller stortinget?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvem synes du skal bestemme om
kommunen din skal slå seg sammen
med en annen kommune? innbyggerne
gjennom folkeavstemning, kommunenes
folkevalgte eller stortinget?

77

T41

Hva tror du gir de beste
tjenestene for deg og
innbyggerne i din kommune?
at kommunen leverer
tjenestene selv, at kommunen
samarbeider med andre
kommuner, eller at
kommunen slår seg sammen
med andre kommuner?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva tror du gir de beste tjenestene for
deg og innbyggerne i din kommune?
at kommunen leverer tjenestene selv,
at kommunen samarbeider med andre
kommuner, eller at kommunen slår seg
sammen med andre kommuner?

78

T42

Noen mener det er en
borgerplikt å stemme ved
valg, andre mener at man
bare bør stemme når valget
oppleves som viktig for
en selv. Hviket av disse
standpunktene er du mest
enig med?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Noen mener det er en borgerplikt å
stemme ved valg, andre mener at man
bare bør stemme når valget oppleves
som viktig for en selv. Hviket av disse
standpunktene er du mest enig med?

79

T43

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

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

80

T44

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

1343

0

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?

81

T45a

A) i min kommune er det lett
å komme i kontakt med de
folkevalgte

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... A. I min kommune
er det lett å komme i kontakt med de
folkevalgte

82

T45b

B) det lokale folkestyret
er ikke så viktig bare de

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
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offentlige tjenestene blir
opprettholdt

Question
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... B. Det lokale
folkestyret er ikke så viktig bare de
offentlige tjenestene blir opprettholdt.

83

T45c

C) de fleste folkevalgte her
i kommunen er dyktige folk
som vanligvis vet hva de gjør

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... C. De fleste folkevalgte
her i kommunen er dyktige folk som
vanligvis vet hva de gjør

84

T45d

D) det norske demokratiet
kunne fungert like bra uten
lokalt selvstyre

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... D. Det norske
demokratiet kunne fungert like bra uten
lokalt selvstyre

85

T45e

E) kommunepolitikken her
i kommunen er iblant så
innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier
seg om

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... E. Kommunepolitikken
her i kommunen er iblant så innviklet at
folk som meg ikke forstår hva den dreier
seg om

86

T46_1

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
barnehage?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

87

T46_2

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
skole?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

88

T46_3

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
eldreomsorg?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

89

T46_4

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
andre helse- og legetjenester?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende offentlige
tjenestene i løpet av de siste to årene? ...
D. Andre helse- og legetjenester?

90

T46_5

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to
årene): vært i kontakt med
kommunen i forbindelse med
byggesaker,vei, vann, kloakk,
renovasjon m.M.?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende offentlige
tjenestene 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.?

91

T46_6

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
nei, ingen av dem

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

92

T47

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

1343

0

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

93

T48_1

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

discrete

numeric-8.2

1343

0

Hensyn til vanlige folk (sjelden) -- split
half samlet
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Question

94

T48_1a

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

discrete

numeric-8.2

653

690

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... A. De som sitter i
kommunestyret og bestemmer tar
sjelden hensyn til det vanlige folk tror
og mener

95

T48_1b

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

discrete

numeric-8.2

690

653

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... B. De som sitter i
kommunestyret og bestemmer tar som
oftest hensyn til det vanlige folk tror og
mener

96

T48_2

Midlene til å drive
lokaldemokrati er vel
anvendte -- split half samlet

discrete

numeric-8.2

1343

0

Midlene til å drive lokaldemokrati er vel
anvendte -- split half samlet

97

T48_2a

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

discrete

numeric-8.2

669

674

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... A. De offentlige midlene
vi bruker til å drive lokaldemokratiet
– for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser – er vel anvendte
penger

98

T48_2b

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

discrete

numeric-8.2

674

669

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... B. De offentlige midlene
vi bruker til å drive lokaldemokratiet
– for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser – kunne med fordel
vært brukt til andre formål

99

T48_3

C) stemmerettsalderen i
norge bør senkes fra 18 til 16
år

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... C. Stemmerettsalderen i norge
bør senkes fra 18 til 16 år

100

T48_4

D) jeg oppfatter meg selv
som vel kvalifisert for å delta
i lokalpolitikk

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... D. Jeg oppfatter meg selv som
vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk

101

T48_5

E) i min kommune er det
vanskelig for innbyggerne
å få tatt opp en sak i
kommunestyret

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... E. I min kommune er det
vanskelig for innbyggerne å få tatt opp
en sak i kommunestyret

102

T49

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

1343

0

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?

103

T50a

Og hva med personer
med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med personer med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn?

104

T50b

Og hva med de unge?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med de unge?
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Question

105

T50c

Og hva med de eldre?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med de eldre?

106

T51

Tenk deg 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

1343

0

Tenk deg 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?

107

T52a

(hvor sterk tilknytning har
du personlig til...) a) den
bydelen eller bygda der du
bor

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
A. Den bydelen eller bygda der du bor

108

T52b

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) b) kommunen
der du bor

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
B. Kommunen der du bor

109

T52c

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) c) fylket der
du bor

discrete

numeric-1.0

1264

79

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
C. Fylket der du bor

110

T52d

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) d) landsdelen
der du bor

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
D. Landsdelen der du bor

111

T52e

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) e) norge som
helhet

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
E. Norge som helhet

112

T53

Sivilstatus

discrete

numeric-1.0

1343

0

Er du...

113

T54

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

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

114

T54b

Hvilket år flyttet du til
kommunen?

continuous

numeric-4.0

718

625

Hvilket år flyttet du til kommunen?skriv
inn årstall

115

T55

Hva er din høyeste fullførte
utdanning?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

116

T56

Betrakter du deg
hovedsakelig som...

discrete

numeric-1.0

1343

0

Betrakter du deg hovedsakelig som...

117

T57

De følgende spørsmålene
gjelder ditt hovedyrke.
Arbeider du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

discrete

numeric-1.0

860

483

Arbeider du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

118

T58

Arbeider du innenfor...

discrete

numeric-1.0

860

483

Arbeider du innenfor...

119

T59a

Til trygdede: hadde du selv
inntektsgivende arbeid inntil
det tidspunktet du begynte å
motta pensjon, trygd?

discrete

numeric-1.0

385

958

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

120

T59b

Til hjemmeværende,
vernepliktige etc: har du

discrete

numeric-1.0

98

1245

Har du hatt inntektsgivende arbeid
tidligere?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

hatt inntektsgivende arbeid
tidligere?
121

T60

Hvis tidligere yrkesaktiv
arbeidet du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

discrete

numeric-1.0

425

918

Arbeidet du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

122

T61

Hvis tidligere yrkesaktiv
arbeidet du innenfor...

discrete

numeric-1.0

425

918

Arbeidet du innenfor...

123

T62

Hva vil du anslå
husholdningens samlede
brutto inntekt til i 2014?
9999=ikke sikker/ubesvart

continuous

numeric-4.0

1343

0

Hva vil du anslå husholdningens
samlede brutto inntekt til i 2014?

124

Vekt

Vektingsvariabel

continuous

numeric-8.2

1343

0

Vektingsvariabel

Type

Format

Valid

Invalid

Group Bakgrunnsvariabler
#

Name

Label

Question

1

Kjonn

Kjønn

discrete

numeric-1.0

1343

0

Kjønn

2

T01a

Vi har registrert at
du er folkeregistrert i
<kommnavn>. Er du fast
bosatt i denne kommunen nå?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Vi har registrert at du er folkeregistrert i
*? kommnavn. Er du fast bosatt i denne
kommunen nå?

3

T01b

Hvilken kommune er du nå
bosatt i?

continuous

numeric-4.0

38

1305

4

T53

Sivilstatus

discrete

numeric-1.0

1343

0

Er du...

5

T54

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

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

6

T54b

Hvilket år flyttet du til
kommunen?

continuous

numeric-4.0

718

625

Hvilket år flyttet du til kommunen?skriv
inn årstall

7

T55

Hva er din høyeste fullførte
utdanning?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

8

T56

Betrakter du deg
hovedsakelig som...

discrete

numeric-1.0

1343

0

Betrakter du deg hovedsakelig som...

9

T57

De følgende spørsmålene
gjelder ditt hovedyrke.
Arbeider du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

discrete

numeric-1.0

860

483

Arbeider du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

10

T58

Arbeider du innenfor...

discrete

numeric-1.0

860

483

Arbeider du innenfor...

11

T59a

Til trygdede: hadde du selv
inntektsgivende arbeid inntil
det tidspunktet du begynte å
motta pensjon, trygd?

discrete

numeric-1.0

385

958

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

12

T59b

Til hjemmeværende,
vernepliktige etc: har du
hatt inntektsgivende arbeid
tidligere?

discrete

numeric-1.0

98

1245

Har du hatt inntektsgivende arbeid
tidligere?

13

T60

Hvis tidligere yrkesaktiv
arbeidet du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?

discrete

numeric-1.0

425

918

Arbeidet du i privat sektor, i
en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-1.0

425

918

continuous

numeric-4.0

1343

0

Label

Type

Format

Valid

Invalid

14

T61

Hvis tidligere yrkesaktiv
arbeidet du innenfor...

15

T62

Hva vil du anslå
husholdningens samlede
brutto inntekt til i 2014?
9999=ikke sikker/ubesvart

Question
Arbeidet du innenfor...
Hva vil du anslå husholdningens
samlede brutto inntekt til i 2014?

Group Deltakelse
#

Name

Question

1

T21

Har du hatt noe kommunalt
verv i din nåværende
bostedskommune i løpet av
de siste fire årene? i tillegg til
kommunestyret tenker vi f.
Eks. På samarbeidsutvalg på
skole, eldreråd, ungdomsråd,
kontaktutvalg og lignende.

discrete

numeric-1.0

1343

0

2

T22

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

discrete

numeric-1.0

1236

107

3

T23

Er du medlem av et politisk
parti?

discrete

numeric-1.0

1343

0

4

T24

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

discrete

numeric-1.0

1142

201

5

T25a

(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

1343

0

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?

6

T25b

(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

1343

0

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

T25c

(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

1343

0

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

T25d

(har du noen gang i løpet av
discrete
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

1343

0

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?

9

T25e

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

numeric-1.0

1343

0

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

discrete
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Har du hatt noe kommunalt verv i din
nåværende bostedskommune i løpet av
de siste fire årene?

Kunne du tenke deg å ta på deg slike
verv dersom du ble spurt om det?
Er du medlem av et politisk parti?
Kunne du tenke deg å bli medlem av et
politisk parti?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

fylkestinget ved å ...) e) ta
kontakt med lokal politiker?

Question
ved å .... ... E. Ta kontakt med lokal
politiker?

10

T26a

(har du i løpet av de siste fire
årene deltatt i noen av disse
aktivitetene for å påvirke
beslutninger i kommunen der
du bor?) a) deltatt i et møte
om en sak i nabolaget eller
kommunen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for å
påvirke beslutninger i kommunen der du
bor? ... A. Deltatt i et møte om en sak i
nabolaget eller kommunen?

11

T26b

(har du i løpet av de siste fire
årene deltatt i noen av disse
aktivitetene for å påvirke
beslutninger i kommunen
der du bor?) b) skrevet i
avisen eller tatt kontakt med
og opptrådt i lokale media i
forbindelse med en lokal sak?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke beslutninger i kommunen der
du bor? ... B. Skrevet i avisen eller tatt
kontakt med og opptrådt i lokale media i
forbindelse med en lokal sak?

12

T26c

(har du i løpet av de siste fire
årene deltatt i noen av disse
aktivitetene for å påvirke
beslutninger i kommunen der
du bor?) c) vært tilstede ved
et kommunestyremøte, uten å
være representant?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og har du i løpet av de siste fire årene
deltatt i noen av disse aktivitetene for
å påvirke beslutninger i kommunen
der du bor? ... C. Vært tilstede ved
et kommunestyremøte, uten å være
representant?

13

T31

Har du arbeidet – betalt eller
ubetalt – for et parti eller en
liste i løpet av valgkampen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Har du arbeidet - betalt eller ubetalt
- for et parti eller en liste i løpet av
valgkampen?

Type

Format

Valid

Invalid

Group Valg 2011
#

Name

Label

Question

1

T19

Stemte du ved
kommunevalget i 2011?

discrete

numeric-1.0

1296

47

Stemte du ved kommunevalget i 2011?

2

T20

Hvilket parti stemte du på?

discrete

numeric-2.0

1188

155

Hvilket parti stemte du på?

Type

Format

Valid

Invalid

Group Valg 2015
#

Name

Label

Question

1

T04

Stemte du ved
kommunevalget i år?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Stemte du ved kommunevalget i år?

2

T05

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

discrete

numeric-1.0

1190

153

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

3

T06

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

1190

153

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?

4

T07

Hvilket parti eller liste stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

1190

153

Hvilket parti eller liste stemte du på?

5

T08

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

discrete

numeric-1.0

1190

153

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

6

T09

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

discrete

numeric-1.0

1190

153

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

7

T10a

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) a)
kandidatens standpunkt i
viktige spørsmål

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... A. Kandidatens
standpunkt i viktige spørsmål

8

T10b

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?)
b) kandidatens
kommunalpolitiske erfaring

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... B. Kandidatens
kommunalpolitiske erfaring

9

T10c

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) c)
kandidatens bosted

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... C. Kandidatens
bosted

10

T10d

(hvilken rolle spilte følgende
grunner til at du endret
stemmeseddelen ved
kommunevalget?) d)
kandidatens kjønn

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... D. Kandidatens
kjønn

11

T10e

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) e)
kandidatens alder

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... E. Kandidatens
alder

12

T10f

(hvilken rolle spilte
følgende grunner til at du
endret stemmeseddelen
ved kommunevalget?) f)
kandidatens etniske bakgrunn

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... F. Kandidatens
etniske bakgrunn

13

T10g

(hvilken rolle spilte følgende
grunner til at du endret
stemmeseddelen ved
kommunevalget?) g)
kandidatens opptreden i
mediene

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... G. Kandidatens
opptreden i mediene

14

T10h

(hvilken rolle spilte følgende
grunner til at du endret
stemmeseddelen ved
kommunevalget?) h)
personlig kjennskap til
kandidaten

discrete

numeric-1.0

647

696

Det kan være mange grunner til
at man endrer stemmeseddelen
ved kommunevalg. Hvilken rolle
spilte følgende grunner til at
du endret stemmeseddelen ved
kommunevalget? ... H. Personlig
kjennskap til kandidaten

15

T11

Hva hadde størst betydning
for ditt valg av parti eller

discrete

numeric-1.0

1190

153

Hva hadde størst betydning for ditt valg
av parti eller liste til kommunevalget?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

liste til kommunevalget? var
det lokale saker, personer
på listen, rikspolitiske saker
eller allmenn tillit til partiet?

Question
var det lokale saker, personer på listen,
rikspolitiske saker eller allmenn tillit til
partiet?

16

T12

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

discrete

numeric-2.0

1190

153

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

17

Annet_t12

Viktigst for stemmegivning,
andre saker

discrete

character-82

156

0

18

T13

Hvis bosatt i oslo: stemte du
ved valget til bydelsutvalg i
år?

discrete

numeric-1.0

79

1264

Stemte du ved valget til bydelsutvalg i
år?

19

T14

Hvis bosatt i oslo og stemte
ved bydelsvalg: hvilket parti
eller liste stemte du på?

discrete

numeric-2.0

60

1283

Hvilket parti eller liste stemte du på?

20

T15

Hvis ikke bosatt i
oslo: stemte du ved
fylkestingsvalget i år?

discrete

numeric-1.0

1264

79

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

21

T16

Hvis ikke bosatt i oslo og
stemte ved fylkesvalg:
hvilket parti eller liste stemte
du på?

discrete

numeric-2.0

965

378

Hvilket parti eller liste stemte du på?

22

T17

Ga du ved fylkestingsvalget
personstemme til en eller
flere kandidater?

discrete

numeric-1.0

965

378

Ga du ved fylkestingsvalget
personstemme til en eller flere
kandidater?

23

T18

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

965

378

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?

24

T27

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

1343

0

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

25

T28

Tror du at resultatet av
kommunevalget 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

1343

0

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

26

T29

Hva preget valgkampen i
din kommune? var det mest
lokale saker, eller var det
mest rikspolitiske saker?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

numeric-1.0

1343

0

Viktigst for stemmegivning, andre saker

Group Lokalpolitikk
#
1

Name
T03a

Label
Hvor interessert er du i
kommunepolitikk?
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i kommunepolitikk? er du svært
interessert, ganske interessert, lite
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
interessert, eller helt uinteressert i
kommunepolitikk?

2

T30

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?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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?

3

T32a

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) a) riksdekkende
aviser (også nettaviser)

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? ... A. Riksdekkende
aviser (også nettaviser)

4

T32b

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i
din kommune?) b) lokale
og regionale aviser (også
nettaviser)

discrete

numeric-1.0

1343

0

T32b question details

5

T32c

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) c) tv

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... C. Tv

6

T32d

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) d) radio

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... D. Radio

7

T32e

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i
din kommune?) e) direkte
kontakt med politikere

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål
i din kommune? ... E. Direkte kontakt
med politikere

8

T32f

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) f) samtaler med
andre

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... F. Samtaler med andre

9

T32g

(hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg
personlig for å få informasjon
om politiske spørsmål i din
kommune?) g) sosiale medier

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk
informasjon. På en skala fra 1 til 5,
der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr
«svært viktig», hvor viktig vil du si at
følgende kilder er for deg personlig for
å få informasjon om politiske spørsmål i
din kommune? ... G. Sosiale medier

10

T33

Hvor ofte diskuterer du
lokalpolitiske spørsmål med
andre? vil du si daglig, noen

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske
spørsmål med andre? vil du si daglig,
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ganger i uka, noen ganger i
måneden, mer sjelden eller
aldri?

Question
noen ganger i uka, noen ganger i
måneden, mer sjelden eller aldri?

11

T43

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

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

12

T44

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

1343

0

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?

13

T45a

A) i min kommune er det lett
å komme i kontakt med de
folkevalgte

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... A. I min kommune
er det lett å komme i kontakt med de
folkevalgte

14

T45b

B) det lokale folkestyret
er ikke så viktig bare de
offentlige tjenestene blir
opprettholdt

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

15

T45c

C) de fleste folkevalgte her
i kommunen er dyktige folk
som vanligvis vet hva de gjør

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... C. De fleste folkevalgte
her i kommunen er dyktige folk som
vanligvis vet hva de gjør

16

T45d

D) det norske demokratiet
kunne fungert like bra uten
lokalt selvstyre

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er
helt enig, nokså enig, nokså uenig eller
helt uenig i dette? ... D. Det norske
demokratiet kunne fungert like bra uten
lokalt selvstyre

17

T45e

E) kommunepolitikken her
i kommunen er iblant så
innviklet at folk som meg
ikke forstår hva den dreier
seg om

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal nå lese opp noen påstander.
Kan du for hver påstand si om du er helt
enig, nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... E. Kommunepolitikken
her i kommunen er iblant så innviklet at
folk som meg ikke forstår hva den dreier
seg om

18

T46_1

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
barnehage?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

19

T46_2

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
skole?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

20

T46_3

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
eldreomsorg?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

21

T46_4

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
andre helse- og legetjenester?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende offentlige
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Question
tjenestene i løpet av de siste to årene? ...
D. Andre helse- og legetjenester?

22

T46_5

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to
årene): vært i kontakt med
kommunen i forbindelse med
byggesaker,vei, vann, kloakk,
renovasjon m.M.?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Har du, eller din nære familie, brukt
noen av de følgende offentlige
tjenestene 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.?

23

T46_6

Har du, eller din nære
familie, brukt (siste to årene):
nei, ingen av dem

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

24

T47

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

1343

0

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

25

T48_1

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

discrete

numeric-8.2

1343

0

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

26

T48_1a

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

discrete

numeric-8.2

653

690

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... A. De som sitter i
kommunestyret og bestemmer tar
sjelden hensyn til det vanlige folk tror
og mener

27

T48_1b

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

discrete

numeric-8.2

690

653

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt
uenig i dette? ... B. De som sitter i
kommunestyret og bestemmer tar som
oftest hensyn til det vanlige folk tror og
mener

28

T48_2

Midlene til å drive
lokaldemokrati er vel
anvendte -- split half samlet

discrete

numeric-8.2

1343

0

Midlene til å drive lokaldemokrati er vel
anvendte -- split half samlet

29

T48_2a

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

discrete

numeric-8.2

669

674

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... A. De offentlige midlene
vi bruker til å drive lokaldemokratiet
– for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser – er vel anvendte
penger

30

T48_2b

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

discrete

numeric-8.2

674

669

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... B. De offentlige midlene
vi bruker til å drive lokaldemokratiet
– for eksempel utgifter til valg og
møtegodtgjørelser – kunne med fordel
vært brukt til andre formål

31

T48_4

D) jeg oppfatter meg selv
som vel kvalifisert for å delta
i lokalpolitikk

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... D. Jeg oppfatter meg selv som
vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk
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Question

32

T48_5

E) i min kommune er det
vanskelig for innbyggerne
å få tatt opp en sak i
kommunestyret

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... E. I min kommune er det
vanskelig for innbyggerne å få tatt opp
en sak i kommunestyret

33

T49

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

1343

0

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?

34

T50a

Og hva med personer
med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med personer med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn?

35

T50b

Og hva med de unge?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med de unge?

36

T50c

Og hva med de eldre?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med de eldre?

Type

Format

Valid

Invalid

Group Kommunesammenslåing
#

Name

Label

Question

1

T34

Regjeringen har tatt
initiativ til å endre
kommuneinndelingen i
norge. Hvor interessert
er du i dette? er du
svært interessert, ganske
interessert, lite interessert,
eller er du helt uinteressert?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Regjeringen har tatt initiativ til å endre
kommuneinndelingen i norge. Hvor
interessert er du i dette? er du svært
interessert, ganske interessert, lite
interessert, eller er du helt uinteressert?

2

T35

Bør vi etter din mening
redusere, øke eller la være å
endre antallet kommuner?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Bør vi etter din mening redusere, øke
eller la være å endre antallet kommuner?

3

T36

Vil du støtte at din egen
kommune blir slått
sammen med en eller flere
nabokommuner?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Vil du støtte at din egen kommune
blir slått sammen med en eller flere
nabokommuner?

4

T37a

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller
flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det
vil ha når det gjelder.... a)
kvaliteten på kommunens
tjenestetilbud?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller flere
nabokommuner, hvilke konsekvenser
tror du det vil ha når det gjelder.... ...
A. Kvaliteten på kommunens
tjenestetilbud? ville det føre til…

5

T37b

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller
flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det
vil ha når det gjelder.... b)
opplevelsen av fellesskap
mellom innbyggerne?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Dersom din nåværende
bostedskommune skulle bli
slått sammen med en eller flere
nabokommuner, hvilke konsekvenser
tror du det vil ha når det gjelder.... ...
B. Opplevelsen av fellesskap mellom
innbyggerne? ville det føre til…

6

T38a

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) a) reiseavstanden
til kommunale tjenester? ville
det føre til en forbedring,

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ... A.
Reiseavstanden til kommunale tjenester?

- 26 -

Local Election Survey 2015 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format
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Question

forverring eller ikke ha noen
konsekvenser?
7

T38b

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) b) din opplevelse
av lokal tilhørighet?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg og
din husstand, når det gjelder... ... B. Din
opplevelse av lokal tilhørighet?

8

T38c

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) c) muligheten til å
holde deg orientert om hva
som foregår i kommunen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ... C.
Muligheten til å holde deg orientert om
hva som foregår i kommunen?

9

T38d

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) d) mulighetene
til å ta kontakt med
lokalpolitikere i kommunen?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ...
D. Mulighetene til å ta kontakt med
lokalpolitikere i kommunen?

10

T38e

(konsekvensene av
kommunesammenslåing for
deg og din husstand, når det
gjelder...) e) mulighetene
til å påvirke kommunale
beslutninger?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Og hva med konsekvensene for deg
og din husstand, når det gjelder... ... E.
Mulighetene til å påvirke kommunale
beslutninger? ville det føre til en ….

11

T39

Hvor fornøyd er du med
dine lokalpolitikeres
håndtering av spørsmålet om
kommunesammenslåing her
i kommunen? er du meget,
nokså, lite eller overhodet
ikke fornøyd?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvor fornøyd er du med dine
lokalpolitikeres håndtering av
spørsmålet om kommunesammenslåing
her i kommunen? er du meget, nokså,
lite eller overhodet ikke fornøyd?

12

T40

Hvem synes du skal
bestemme om kommunen
din skal slå seg sammen
med en annen kommune?
innbyggerne gjennom
folkeavstemning,
kommunenes folkevalgte
eller stortinget?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hvem synes du skal bestemme om
kommunen din skal slå seg sammen
med en annen kommune? innbyggerne
gjennom folkeavstemning, kommunenes
folkevalgte eller stortinget?

13

T41

Hva tror du gir de beste
tjenestene for deg og
innbyggerne i din kommune?
at kommunen leverer
tjenestene selv, at kommunen
samarbeider med andre
kommuner, eller at
kommunen slår seg sammen
med andre kommuner?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva tror du gir de beste tjenestene for
deg og innbyggerne i din kommune?
at kommunen leverer tjenestene selv,
at kommunen samarbeider med andre
kommuner, eller at kommunen slår seg
sammen med andre kommuner?

14

T52a

(hvor sterk tilknytning har
du personlig til...) a) den
bydelen eller bygda der du
bor

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
A. Den bydelen eller bygda der du bor

15

T52b

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) b) kommunen
der du bor

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
B. Kommunen der du bor

16

T52c

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) c) fylket der
du bor

discrete

numeric-1.0

1264

79

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
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Question
har du personlig til følgende områder? ...
C. Fylket der du bor

17

T52d

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) d) landsdelen
der du bor

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
D. Landsdelen der du bor

18

T52e

(hvor sterk tilknytning har du
personlig til...) e) norge som
helhet

discrete

numeric-1.0

1343

0

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for
«ingen tilknytning» og 5 står for «svært
sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning
har du personlig til følgende områder? ...
E. Norge som helhet

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Holdninger til politikk
#

Name

Label

1

T02

Hvor interessert er du i
politikk generelt?

discrete

numeric-1.0

1343

0

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

2

T03b

Hvor interessert er du i
fylkespolitikk?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva med fylkespolitikk?

3

T03c

Hvor interessert er du i
rikspolitikk?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Hva med rikspolitikk?

4

T42

Noen mener det er en
borgerplikt å stemme ved
valg, andre mener at man
bare bør stemme når valget
oppleves som viktig for
en selv. Hviket av disse
standpunktene er du mest
enig med?

discrete

numeric-1.0

1343

0

Noen mener det er en borgerplikt å
stemme ved valg, andre mener at man
bare bør stemme når valget oppleves
som viktig for en selv. Hviket av disse
standpunktene er du mest enig med?

5

T48_3

C) stemmerettsalderen i
norge bør senkes fra 18 til 16
år

discrete

numeric-1.0

1343

0

Jeg skal igjen lese opp noen påstander,
og vil be deg si om du er helt enig,
nokså enig, nokså uenig eller helt uenig
i dette? ... C. Stemmerettsalderen i norge
bør senkes fra 18 til 16 år

6

T51

Tenk deg 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

1343

0

Tenk deg 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?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Intervjutekniske variabler
#

Name

Label

1

Respid

Resp_id

continuous

numeric-7.0

1343

0

Resp_id

2

Dato

Dato for intervjuet

continuous

numeric-4.0

1343

0

Dato for intervjuet

3

Mnd

Måned intervjuet

discrete

numeric-8.2

1343

0

Måned intervjuet

4

Reg2

Kommunestrata

discrete

numeric-8.0

1343

0

Kommunestrata

5

Kommnr

Kommunenummer

continuous

numeric-4.0

1343

0

Kommunenummer

6

Aldr_kat

Alder i 4 kategorier

discrete

numeric-8.2

1343

0

Alder i 4 kategorier

7

Alderskategori7

Alder i 7 kategorier

discrete

numeric-8.2

1342

1

Alder i 7 kategorier
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Local Election Survey 2015 - Variables Group(s)

Group Vekting
#
1

Name
Vekt

Label
Vektingsvariabel

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-8.2

1343

0

- 29 -

Question
Vektingsvariabel

Local Election Survey 2015 - Variables Description

Variables Description
Dataset contains 124 variable(s)

- 30 -

File : Lokalvalg 2015
# Respid:

Resp_id

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10001-21994] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Resp_id

Concepts

Data

# Dato:

Dato for intervjuet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 107-1214] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dato for intervjuet

Concepts

Data

# Mnd:

Måned intervjuet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Måned intervjuet

Concepts

Data

Value

Label

1

Januar

9

September

10

Oktober

11

November

12

Desember

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.

# Reg2:

Kommunestrata

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kommunestrata

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

-2500

2

2501-5000

3

5001-10000

4

10001-20000

5

20001-60000

6

60000+

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

# Kommnr:

Kommunenummer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 101-2030] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kommunenummer

Concepts

Data

- 31 -

Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

101

Halden

104

Moss

105

Sarpsborg

106

Fredrikstad

111

Hvaler

118

Aremark

119

Marker

121

Rømskog

122

Trøgstad

123

Spydeberg

124

Askim

125

Eidsberg

127

Skiptvet

128

Rakkestad

135

Råde

136

Rygge

137

Våler

138

Hobøl

211

Vestby

213

Ski

214

Ås

215

Frogn

216

Nesodden

217

Oppegård

219

Bærum

220

Asker

221

Aurskog-høland

226

Sørum

227

Fet

228

Rælingen

229

Enebakk

230

Lørenskog

231

Skedsmo

233

Nittedal

234

Gjerdrum

235

Ullensaker

236

Nes

237

Eidsvoll

238

Nannestad

239

Hurdal

301

Oslo

402

Kongsvinger

403

Hamar

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

412

Ringsaker

415

Løten

417

Stange

418

Nord-odal

419

Sør-odal

420

Eidskog

423

Grue

425

Åsnes

426

Våler

427

Elverum

428

Trysil

429

Åmot

430

Stor-elvdal

432

Rendalen

434

Engerdal

436

Tolga

437

Tynset

438

Alvdal

439

Folldal

441

Os

501

Lillehammer

502

Gjøvik

511

Dovre

512

Lesja

513

Skjåk

514

Lom

515

Vågå

516

Nord-fron

517

Sel

519

Sør-fron

520

Ringebu

521

Øyer

522

Gausdal

528

Østre toten

529

Vestre toten

532

Jevnaker

533

Lunner

534

Gran

536

Søndre land

538

Nordre land

540

Sør-aurdal

541

Etnedal

542

Nord-aurdal

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

543

Vestre slidre

544

Øystre slidre

545

Vang

602

Drammen

604

Kongsberg

605

Ringerike

612

Hole

615

Flå

616

Nes

617

Gol

618

Hemsedal

619

Ål

620

Hol

621

Sigdal

622

Krødsherad

623

Modum

624

Øvre eiker

625

Nedre eiker

626

Lier

627

Røyken

628

Hurum

631

Flesberg

632

Rollag

633

Nore og uvdal

701

Horten

702

Holmestrand

704

Tønsberg

706

Sandefjord

709

Larvik

711

Svelvik

713

Sande

714

Hof

716

Re

719

Andebu

720

Stokke

722

Nøtterøy

723

Tjøme

728

Lardal

805

Porsgrunn

806

Skien

807

Notodden

811

Siljan

814

Bamble

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

815

Kragerø

817

Drangedal

819

Nome

821

Bø

822

Sauherad

826

Tinn

827

Hjartdal

828

Seljord

829

Kviteseid

830

Nissedal

831

Fyresdal

833

Tokke

834

Vinje

901

Risør

904

Grimstad

906

Arendal

911

Gjerstad

912

Vegårshei

914

Tvedestrand

919

Froland

926

Lillesand

928

Birkenes

929

Åmli

935

Iveland

937

Evje og hornnes

938

Bygland

940

Valle

941

Bykle

1001

Kristiansand

1002

Mandal

1003

Farsund

1004

Flekkefjord

1014

Vennesla

1017

Songdalen

1018

Søgne

1021

Marnardal

1026

Åseral

1027

Audnedal

1029

Lindesnes

1032

Lyngdal

1034

Hægebostad

1037

Kvinesdal

1046

Sirdal

Cases

- 35 -

Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

1101

Eigersund

1102

Sandnes

1103

Stavanger

1106

Haugesund

1111

Sokndal

1112

Lund

1114

Bjerkreim

1119

Hå

1120

Klepp

1121

Time

1122

Gjesdal

1124

Sola

1127

Randaberg

1129

Forsand

1130

Strand

1133

Hjelmeland

1134

Suldal

1135

Sauda

1141

Finnøy

1142

Rennesøy

1144

Kvitsøy

1145

Bokn

1146

Tysvær

1149

Karmøy

1151

Utsira

1159

Ølen

1160

Vindafjord

1201

Bergen

1211

Etne

1216

Sveio

1219

Bømlo

1221

Stord

1222

Fitjar

1223

Tysnes

1224

Kvinnherad

1227

Jondal

1228

Odda

1231

Ullensvang

1232

Eidfjord

1233

Ulvik

1234

Granvin

1235

Voss

1238

Kvam

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

1241

Fusa

1242

Samnanger

1243

Os

1244

Austevoll

1245

Sund

1246

Fjell

1247

Askøy

1251

Vaksdal

1252

Modalen

1253

Osterøy

1256

Meland

1259

Øygarden

1260

Radøy

1263

Lindås

1264

Austrheim

1265

Fedje

1266

Masfjorden

1401

Flora

1411

Gulen

1412

Solund

1413

Hyllestad

1416

Høyanger

1417

Vik

1418

Balestrand

1419

Leikanger

1420

Sogndal

1421

Aurland

1422

Lærdal

1424

Årdal

1426

Luster

1428

Askvoll

1429

Fjaler

1430

Gaular

1431

Jølster

1432

Førde

1433

Naustdal

1438

Bremanger

1439

Vågsøy

1441

Selje

1443

Eid

1444

Hornindal

1445

Gloppen

1449

Stryn

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

1502

Molde

1503

Kristiansund

1504

Ålesund

1505

Kristiansund

1511

Vanylven

1514

Sande

1515

Herøy

1516

Ulstein

1517

Hareid

1519

Volda

1520

Ørsta

1523

Ørskog

1524

Norddal

1525

Stranda

1526

Stordal

1528

Sykkylven

1529

Skodje

1531

Sula

1532

Giske

1534

Haram

1535

Vestnes

1539

Rauma

1543

Nesset

1545

Midsund

1546

Sandøy

1547

Aukra

1548

Fræna

1551

Eide

1554

Averøy

1556

Frei

1557

Gjemnes

1560

Tingvoll

1563

Sunndal

1566

Surnadal

1567

Rindal

1571

Halsa

1572

Tustna

1573

Smøla

1576

Aure

1601

Trondheim

1612

Hemne

1613

Snillfjord

1617

Hitra

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

1620

Frøya

1621

Ørland

1622

Agdenes

1624

Rissa

1627

Bjugn

1630

Åfjord

1632

Roan

1633

Osen

1634

Oppdal

1635

Rennebu

1636

Meldal

1638

Orkdal

1640

Røros

1644

Holtålen

1648

Midtre gauldal

1653

Melhus

1657

Skaun

1662

Klæbu

1663

Malvik

1664

Selbu

1665

Tydal

1702

Steinkjer

1703

Namsos

1711

Meråker

1714

Stjørdal

1717

Frosta

1718

Leksvik

1719

Levanger

1721

Verdal

1723

Mosvik

1724

Verran

1725

Namdalseid

1729

Inderøy

1736

Snåsa

1738

Lierne

1739

Røyrvik

1740

Namsskogan

1742

Grong

1743

Høylandet

1744

Overhalla

1748

Fosnes

1749

Flatanger

1750

Vikna

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

1751

Nærøy

1755

Leka

1804

Bodø

1805

Narvik

1811

Bindal

1812

Sømna

1813

Brønnøy

1815

Vega

1816

Vevelstad

1818

Herøy

1820

Alstahaug

1822

Leirfjord

1824

Vefsn

1825

Grane

1826

Hattfjelldal

1827

Dønna

1828

Nesna

1832

Hemnes

1833

Rana

1834

Lurøy

1835

Træna

1836

Rødøy

1837

Meløy

1838

Gildeskål

1839

Beiarn

1840

Saltdal

1841

Fauske

1842

Skjerstad

1845

Sørfold

1848

Steigen

1849

Hamarøy

1850

Tysfjord

1851

Lødingen

1852

Tjeldsund

1853

Evenes

1854

Ballangen

1856

Røst

1857

Værøy

1859

Flakstad

1860

Vestvågøy

1865

Vågan

1866

Hadsel

1867

Bø

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer

Value

Label

1868

Øksnes

1870

Sortland

1871

Andøy

1874

Moskenes

1901

Harstad

1902

Tromsø

1911

Kvæfjord

1913

Skånland

1915

Bjarkøy

1917

Ibestad

1919

Gratangen

1920

Lavangen

1922

Bardu

1923

Salangen

1924

Målselv

1925

Sørreisa

1926

Dyrøy

1927

Tranøy

1928

Torsken

1929

Berg

1931

Lenvik

1933

Balsfjord

1936

Karlsøy

1938

Lyngen

1939

Storfjord

1940

Gaivuotna - kåfjord

1941

Skjervøy

1942

Nordreisa

1943

Kvænangen

2002

Vardø

2003

Vadsø

2004

Hammerfest

2011

Guovdageaidnu-kautokeino

2012

Alta

2014

Loppa

2015

Hasvik

2017

Kvalsund

2018

Måsøy

2019

Nordkapp

2020

Porsanger

2021

Karasjohka-karasjok

2022

Lebesby

2023

Gamvik

Cases
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# Kommnr:

Kommunenummer
Cases

Value

Label

2024

Berlevåg

2025

Deatnu - tana

2027

Unjarga-nesseby

2028

Båtsfjord

2030

Sør-varanger

Percentage

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

# Aldr_kat:

Alder i 4 kategorier

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Alder i 4 kategorier

Concepts

Age, Age groups
Cases

Value

Label

1

Under 30 år

2

30-44 år

3

45-59 år

4

60 år og eldre

Percentage

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

# Alderskategori7:

Alder i 7 kategorier

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1342 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Alder i 7 kategorier

Concepts

Age, Age groups
Cases

Value

Label

1

18-25 år

2

26-35 år

3

36-45 år

4

46-55 år

5

56-65 år

6

66-75 år

7

75 år og oppover

Percentage

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

# Kjonn:

Kjønn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kjønn

Concepts

Gender

Value

Label

0

Mann

1

Kvinne

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 : Lokalvalg 2015
# T01a:

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=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi har registrert at du er folkeregistrert i *? kommnavn. Er du fast bosatt i denne kommunen nå?

Concepts

Place of residence, Local government

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.

# T01b:

Hvilken kommune er du nå bosatt i?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 121-1902] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=38 /-] [Invalid=1305 /-]

Literal question

Hvilken kommune er du nå bosatt i?

Concepts

Place of residence, Human settlement, Local government

# T02:

Hvor interessert er du i politikk generelt?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Politics, Political interest, Political behaviour
Cases

Value

Label

1

Svært interessert

2

Ganske interessert

3

Lite interessert

4

Helt uinteressert

5

Ubesvart/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.

# T03a:

Hvor interessert er du i kommunepolitikk?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Av og til varierer folks interesse mellom ulike typer politikk.

Literal question

Hvor interessert er du for eksempel i kommunepolitikk? er du svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller helt
uinteressert i kommunepolitikk?

Concepts

Politics, Political behaviour, Political interest, Local government policy, Local government, Policy, Decentralized
government

Value

Label

1

Svært interessert

2

Ganske interessert

3

Lite interessert

4

Helt uinteressert

5

Ubesvart/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.
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Percentage

File : Lokalvalg 2015
# T03b:

Hvor interessert er du i fylkespolitikk?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva med fylkespolitikk?

Concepts

Politics, Political behaviour, Political interest, Policy, Regional government, Decentralized government
Cases

Value

Label

1

Svært interessert

2

Ganske interessert

3

Lite interessert

4

Helt uinteressert

5

Ubesvart/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.

# T03c:

Hvor interessert er du i rikspolitikk?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva med rikspolitikk?

Concepts

Politics, Political behaviour, Political interest, Policy, National policy
Cases

Value

Label

1

Svært interessert

2

Ganske interessert

3

Lite interessert

4

Helt uinteressert

5

Ubesvart/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.

# T04:

Stemte du ved kommunevalget i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Stemte du ved kommunevalget i år?

Concepts

Politics, Political behaviour, Voting behaviour, Elections, Local government elections

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.

# T05:

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=1190 /-] [Invalid=153 /-]

Pre-question

Hvis ja:

Literal question

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

Concepts

Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting

Value

Label

0

Forhåndsstemte

Cases

- 44 -

Percentage

File : Lokalvalg 2015
# T05:

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

Value

Label

1

Stemte på valgdagen

Percentage

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

# T06:

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=1190 /-] [Invalid=153 /-]

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 behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention
Cases

Value

Label

1

Lenge før

2

Under valgkampen

3

Like før valgdagen

4

På valgdagen

5

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.

# T07:

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1190 /-] [Invalid=153 /-]

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Concepts

Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Political
parties
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

Miljøpartiet de grønne

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.

# T08:

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

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1190 /-] [Invalid=153 /-]

Literal question

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

Interviewer's instructions

Til intervjuer: hvis de er usikker på hva vi mener: vi spør om du kumulerte noen, altså ga dem en ekstrastemme.
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# T08:

Ga du ved kommunevalget personstemme til en eller flere kandidater på listen som du stemte på?
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Politicians

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Vet ikke/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.

# T09:

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

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1190 /-] [Invalid=153 /-]

Literal question

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

Concepts

Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Politicians
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T10a:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) a) kandidatens
standpunkt i viktige spørsmål
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... A. Kandidatens standpunkt i viktige spørsmål
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Political attitudes

Concepts

Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T10b:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) b) kandidatens
kommunalpolitiske erfaring
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... B. Kandidatens kommunalpolitiske erfaring

Concepts

Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Ability
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# T10b:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) b) kandidatens
kommunalpolitiske erfaring
Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T10c:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) c) kandidatens

bosted
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... C. Kandidatens bosted
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Place of residence

Concepts

Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T10d:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) d) kandidatens

kjønn
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... D. Kandidatens kjønn
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Gender

Concepts

Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T10e:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) e) kandidatens

alder
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]
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# T10e:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) e) kandidatens

alder
Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... E. Kandidatens alder
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Age

Concepts

Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T10f:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) f) kandidatens
etniske bakgrunn
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... F. Kandidatens etniske bakgrunn
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Cultural identity

Concepts

Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T10g:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) g) kandidatens
opptreden i mediene
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... G. Kandidatens opptreden i mediene
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Press

Concepts

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

Cases
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# T10g:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) g) kandidatens
opptreden i mediene
Cases

Value

Label

4

Vet ikke/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.

# T10h:

(hvilken rolle spilte følgende grunner til at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?) h) personlig
kjennskap til kandidaten
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=647 /-] [Invalid=696 /-]

Pre-question

Stilles til dem som ga personstemme og/eller slengerstemme

Literal question

Det kan være mange grunner til at man endrer stemmeseddelen ved kommunevalg. Hvilken rolle spilte følgende grunner til
at du endret stemmeseddelen ved kommunevalget?
... H. Personlig kjennskap til kandidaten
Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Voting
intention, Politicians, Interpersonal relations

Concepts

Cases

Value

Label

1

Spilte en stor rolle

2

Spilte en viss rolle

3

Spilte ingen rolle

4

Vet ikke/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.

# T11:

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=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1190 /-] [Invalid=153 /-]

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 behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Political
attitudes
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.

# T12:

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

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1190 /-] [Invalid=153 /-]

Literal question

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

Interviewer's instructions

Åpent spørsmål, intervjuer velger det svaralternativet som passer best. Hvis ingen passer, skriver intervjueren inn saken som
io nevner under «annet»;

Concepts

Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Political
attitudes
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# T12:

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

Value

Label

1

Skole

2

Eldreomsorg

3

Helse og sosial

4

Barn, familie, ungdom

5

Samferdsel

6

Eiendomsskatt

7

Økonomi, andre skatter, bompenger

8

Sysselsetting, næring, arbeidsplasser

9

Privatisering, konkurranseutsetting

10

Lokal arealplanlegging, sentrumsutvikling

11

Kommunestruktur, sammenslåing

12

Distriktspolitikk

13

Miljø

14

Innvandring, flyktningespørsmål

15

Ordfører

16

Skifte/status quo

17

Personer på lista

18

Generell tillit

19

Andre saker, spesifiser

20

Ikke sikker, ingen spesielle saker

Percentage

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

# Annet_t12:

Viktigst for stemmegivning, andre saker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=156 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Viktigst for stemmegivning, andre saker

Concepts

Elections, Voting behaviour, Local government elections, Politics, Political behaviour, Political participation, Political
attitudes

# T13:

Hvis bosatt i oslo: stemte du ved valget til bydelsutvalg i år?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=79 /-] [Invalid=1264 /-]

Pre-question

Stilles til alle bosatt i oslo.

Literal question

Stemte du ved valget til bydelsutvalg i år?

Concepts

Decentralized government, Local government, Local government policy, Local government elections, Voting behaviour,
Political behaviour, Elections

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.

# T14:

Hvis bosatt i oslo og stemte ved bydelsvalg: hvilket parti eller liste stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=60 /-] [Invalid=1283 /-]
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# T14:

Hvis bosatt i oslo og stemte ved bydelsvalg: hvilket parti eller liste stemte du på?

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Concepts

Decentralized government, Local government, Local government policy, Local government elections, Voting behaviour,
Political behaviour, Elections, Political parties
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

Miljøpartiet de grønne

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.

# T15:

Hvis ikke bosatt i oslo: stemte du ved fylkestingsvalget i år?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1264 /-] [Invalid=79 /-]

Pre-question

Bare til de som ikke stemmer i oslo.

Literal question

Stemte du ved fylkestingsvalget i år?

Concepts

Decentralized government, Regional government, Elections, Voting behaviour, 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.

# T16:

Hvis ikke bosatt i oslo og stemte ved fylkesvalg: hvilket parti eller liste stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=965 /-] [Invalid=378 /-]

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Hvilket parti eller liste stemte du på?

Concepts

Decentralized government, Regional government, Elections, Voting behaviour, Voting, Political parties

Value

Label

1

Rødt

2

Sosialistisk venstreparti (sv)

3

Arbeiderpartiet (ap)

4

Senterpartiet (sp)

5

Kristelig folkeparti (krf)

6

Venstre

7

Høyre

Cases
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# T16:

Hvis ikke bosatt i oslo og stemte ved fylkesvalg: hvilket parti eller liste stemte du på?
Cases

Value

Label

8

Fremskrittspartiet (frp)

9

Miljøpartiet de grønne

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.

# T17:

Ga du ved fylkestingsvalget personstemme til en eller flere kandidater?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=965 /-] [Invalid=378 /-]

Literal question

Ga du ved fylkestingsvalget personstemme til en eller flere kandidater?

Concepts

Decentralized government, Regional government, Elections, Voting behaviour, Voting, Politicians

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T18:

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=965 /-] [Invalid=378 /-]

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

Decentralized government, Regional government, Elections, Voting behaviour, Political attitudes
Cases

Value

Label

1

Fylkeskommunale 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.

# T19:

Stemte du ved kommunevalget i 2011?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1296 /-] [Invalid=47 /-]

Pre-question

Til alle som hadde stemmerett i 2011

Literal question

Stemte du ved kommunevalget i 2011?

Concepts

Elections, Local government elections, Decentralized government, Local government, Voting behaviour, 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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# T20:

Hvilket parti stemte du på?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1188 /-] [Invalid=155 /-]

Pre-question

Hvis ja

Literal question

Hvilket parti stemte du på?

Concepts

Elections, Local government elections, Decentralized government, Local government, Voting behaviour, Voting, Political
parties
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

Miljøpartiet de grønne

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.

# T21:

Har du hatt noe kommunalt verv i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene? i tillegg til
kommunestyret tenker vi f. Eks. På samarbeidsutvalg på skole, eldreråd, ungdomsråd, kontaktutvalg og lignende.
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du hatt noe kommunalt verv i din nåværende bostedskommune i løpet av de siste fire årene?

Post-question

I tillegg til kommunestyret tenker vi f. Eks. På samarbeidsutvalg på skole, eldreråd, ungdomsråd, kontaktutvalg og lignende.

Concepts

Participation, Citizen participation, Public officials, Local government, Decentralized government

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Ikke sikker

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.

# T22:

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

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1236 /-] [Invalid=107 /-]

Pre-question

Hvis nei

Literal question

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

Concepts

Participation, Citizen participation, Public officials, Local government, Decentralized government

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Ikke sikker

Cases
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Percentage
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# T22:

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

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

# T23:

Er du medlem av et politisk parti?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er du medlem av et politisk parti?

Concepts

Participation, Citizen participation, Membership, Political participation, Political parties

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Ikke sikker

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.

# T24:

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

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1142 /-] [Invalid=201 /-]

Pre-question

Hvis nei/usikker på spørsmålet over

Literal question

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

Concepts

Participation, Citizen participation, Membership, Political participation, Political parties

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Ikke sikker

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.

# T25a:

(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= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T25b:

(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= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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 ....
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File : Lokalvalg 2015
# T25b:

(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?
... B. Delta i aksjon, protestmøte, demonstrasjon?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T25c:

(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= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T25d:

(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= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T25e:

(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= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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 ....
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File : Lokalvalg 2015
# T25e:

(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?
... E. Ta kontakt med lokal politiker?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T26a:

(har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke beslutninger i kommunen
der du bor?) a) deltatt i et møte om en sak i nabolaget eller kommunen?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke beslutninger i kommunen der du bor?
... A. Deltatt i et møte om en sak i nabolaget eller kommunen?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Ikke sikker

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.

# T26b:

(har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke beslutninger i kommunen
der du bor?) b) skrevet i avisen eller tatt kontakt med og opptrådt i lokale media i forbindelse med en lokal sak?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke beslutninger i kommunen der du bor?
... B. Skrevet i avisen eller tatt kontakt med og opptrådt i lokale media i forbindelse med en lokal sak?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.
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Percentage

# T26c:

(har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke beslutninger i kommunen
der du bor?) c) vært tilstede ved et kommunestyremøte, uten å være representant?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse aktivitetene for å påvirke beslutninger i kommunen der du bor?
... C. Vært tilstede ved et kommunestyremøte, uten å være representant?
Participation, Citizen participation, Decentralized government, Local government, Regional government, Political
persuasion, Political behaviour

Concepts

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

Ikke sikker

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.

# T27:

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= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Local government, Local government policy, Political behaviour, Politics, Political parties
Cases

Value

Label

1

Stor betydning

2

Viss betydning

3

Liten eller ingen betydning

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.

# T28:

Tror du at resultatet av kommunevalget 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= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Tror du at resultatet av kommunevalget 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

Local government, Local government policy, Political behaviour, Politics, Elections, Local government elections
Cases

Value

Label

1

Stor betydning

2

Viss betydning

3

Liten eller ingen betydning

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.

# T29:

Hva preget valgkampen i din kommune? var det mest lokale saker, eller var det mest rikspolitiske saker?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva preget valgkampen i din kommune (stemmerettskommune)? var det mest lokale saker, eller var det mest rikspolitiske
saker?
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# T29:

Hva preget valgkampen i din kommune? var det mest lokale saker, eller var det mest rikspolitiske saker?
Local government, Local government policy, Election campaigns, Electoral issues, Politics, National policy, Local
government policy

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.

# T30:

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?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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?

Concepts

Local government, Local government policy, Political parties, Political party policies
Cases

Value

Label

1

Meget store

2

Ganske store

3

Ikke særlig store

4

Meget små

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.

# T31:

Har du arbeidet – betalt eller ubetalt – for et parti eller en liste i løpet av valgkampen?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du arbeidet - betalt eller ubetalt - for et parti eller en liste i løpet av valgkampen?

Concepts

Local government, Local government policy, Political participation, Political behaviour, Political parties, Voluntary work
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T32a:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) a) riksdekkende aviser (også nettaviser)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... A. Riksdekkende aviser (også nettaviser)
Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval, Press,
Newspaper press

Concepts

Value

Label

1

1 - ikke viktig

Cases
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Percentage

# T32a:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) a) riksdekkende aviser (også nettaviser)
Cases

Value

Label

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært viktig

6

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.

# T32b:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) b) lokale og regionale aviser (også nettaviser)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... B. Lokale og regionale aviser (også nettaviser)
Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval, Press,
Newspaper press, Local press

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ikke viktig

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært viktig

6

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.

# T32c:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) c) tv
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... C. Tv
Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval, Press,
Television

Concepts

Value

Label

1

Ikke viktig

Cases

2
3
4
5

Svært viktig

6

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.
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Percentage

# T32d:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) d) radio
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... D. Radio
Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval, Press, Radio

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ikke viktig

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært viktig

6

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.

# T32e:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) e) direkte kontakt med politikere
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... E. Direkte kontakt med politikere
Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval, Politicians

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ikke viktig

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært viktig

6

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.

# T32f:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) f) samtaler med andre
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... F. Samtaler med andre
Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval

Concepts
Value

Label

1

1 - ikke viktig

2

2

Cases
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Percentage

# T32f:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) f) samtaler med andre
Cases

Value

Label

3

3

4

4

5

5 - svært viktig

6

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.

# T32g:

(hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?) g) sosiale medier
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal lese opp noen kilder til politisk informasjon. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr «ikke viktig» og 5 betyr «svært
viktig», hvor viktig vil du si at følgende kilder er for deg personlig for å få informasjon om politiske spørsmål i din
kommune?
... G. Sosiale medier

Interviewer's instructions

(hvis nødvendig, gi eksempler: blogg; facebook; twitter)

Concepts

Local government, Local government policy, Political party policies, Information sources, Information retrieval, Press
Cases

Value

Label

1

1 - ikke viktig

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært viktig

6

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.

# T33:

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske spørsmål med andre? vil du si daglig, noen ganger i uka, noen ganger i
måneden, mer sjelden eller aldri?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor ofte diskuterer du lokalpolitiske spørsmål med andre? vil du si daglig, noen ganger i uka, noen ganger i måneden, mer
sjelden eller aldri?

Concepts

Local government, Local government policy, Communication, Interpersonal communication, Personal contact, Local
government policy
Cases

Value

Label

1

Daglig

2

Noen ganger i uka

3

Noen ganger i måneden

4

Mer sjelden

5

Aldri

6

Usikker/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.

# T34:

Regjeringen har tatt initiativ til å endre kommuneinndelingen i norge. Hvor interessert er du i dette? er du
svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller er du helt uinteressert?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]
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# T34:

Regjeringen har tatt initiativ til å endre kommuneinndelingen i norge. Hvor interessert er du i dette? er du
svært interessert, ganske interessert, lite interessert, eller er du helt uinteressert?
Literal question

Regjeringen har tatt initiativ til å endre kommuneinndelingen i norge. Hvor interessert er du i dette? er du svært interessert,
ganske interessert, lite interessert, eller er du helt uinteressert?

Concepts

Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform
Cases

Value

Label

1

Svært interessert

2

Ganske interessert

3

Lite interessert

4

Helt uinteressert

5

Ubesvart/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.

# T35:

Bør vi etter din mening redusere, øke eller la være å endre antallet kommuner?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Bør vi etter din mening redusere, øke eller la være å endre antallet kommuner?

Concepts

Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform
Cases

Value

Label

1

Redusere

2

Øke

3

La være å endre

4

Ingen mening om spørsmålet (ikke les)

Percentage

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

# T36:

Vil du støtte at din egen kommune blir slått sammen med en eller flere nabokommuner?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vil du støtte at din egen kommune blir slått sammen med en eller flere nabokommuner?

Concepts

Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

3

Kommer an på hvilke kommuner (ikke les)

4

Ubesvart/vet ikke (ikke les)

Percentage

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

# T37a:

Dersom din nåværende bostedskommune skulle bli slått sammen med en eller flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det vil ha når det gjelder.... a) kvaliteten på kommunens tjenestetilbud?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom din nåværende bostedskommune skulle bli slått sammen med en eller flere nabokommuner, hvilke konsekvenser tror
du det vil ha når det gjelder....
... A. Kvaliteten på kommunens tjenestetilbud? ville det føre til…
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts
Value

Label

1

Forbedring

Cases
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Percentage

# T37a:

Dersom din nåværende bostedskommune skulle bli slått sammen med en eller flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det vil ha når det gjelder.... a) kvaliteten på kommunens tjenestetilbud?
Cases

Value

Label

2

Forverring

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/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.

# T37b:

Dersom din nåværende bostedskommune skulle bli slått sammen med en eller flere nabokommuner, hvilke
konsekvenser tror du det vil ha når det gjelder.... b) opplevelsen av fellesskap mellom innbyggerne?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom din nåværende bostedskommune skulle bli slått sammen med en eller flere nabokommuner, hvilke konsekvenser tror
du det vil ha når det gjelder....
... B. Opplevelsen av fellesskap mellom innbyggerne? ville det føre til…
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts

Cases

Value

Label

1

Forbedring

2

Forverring

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/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.

# T38a:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) a) reiseavstanden til
kommunale tjenester? ville det føre til en forbedring, forverring eller ikke ha noen konsekvenser?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med konsekvensene for deg og din husstand, når det gjelder...
... A. Reiseavstanden til kommunale tjenester?
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts

Cases

Value

Label

1

Forbedring

2

Forverring

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/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.

# T38b:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) b) din opplevelse av
lokal tilhørighet?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med konsekvensene for deg og din husstand, når det gjelder...
... B. Din opplevelse av lokal tilhørighet?
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts
Value

Label

1

Forbedring

2

Forverring

Cases

- 63 -

Percentage

# T38b:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) b) din opplevelse av
lokal tilhørighet?
Cases

Value

Label

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/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.

# T38c:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) c) muligheten til å
holde deg orientert om hva som foregår i kommunen?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med konsekvensene for deg og din husstand, når det gjelder...
... C. Muligheten til å holde deg orientert om hva som foregår i kommunen?
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts

Cases

Value

Label

1

Forbedring

2

Forverring

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/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.

# T38d:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) d) mulighetene til å ta
kontakt med lokalpolitikere i kommunen?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med konsekvensene for deg og din husstand, når det gjelder...
... D. Mulighetene til å ta kontakt med lokalpolitikere i kommunen?
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts

Cases

Value

Label

1

Forbedring

2

Forverring

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/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.

# T38e:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) e) mulighetene til å
påvirke kommunale beslutninger?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med konsekvensene for deg og din husstand, når det gjelder...
... E. Mulighetene til å påvirke kommunale beslutninger? ville det føre til en ….
Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform

Concepts
Value

Label

1

Forbedring

2

Forverring

3

Ikke ha noen konsekvenser

4

Ubesvart/vet ikke

Cases

- 64 -

Percentage

# T38e:

(konsekvensene av kommunesammenslåing for deg og din husstand, når det gjelder...) e) mulighetene til å
påvirke kommunale beslutninger?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# T39:

Hvor fornøyd er du med dine lokalpolitikeres håndtering av spørsmålet om kommunesammenslåing her i
kommunen? er du meget, nokså, lite eller overhodet ikke fornøyd?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fornøyd er du med dine lokalpolitikeres håndtering av spørsmålet om kommunesammenslåing her i kommunen? er du
meget, nokså, lite eller overhodet ikke fornøyd?

Concepts

Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform,
Politicians
Cases

Value

Label

1

Meget fornøyd

2

Nokså fornøyd

3

Lite fornøyd

4

Overhodet ikke fornøyd

5

Ubesvart/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.

# T40:

Hvem synes du skal bestemme om kommunen din skal slå seg sammen med en annen kommune? innbyggerne
gjennom folkeavstemning, kommunenes folkevalgte eller stortinget?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvem synes du skal bestemme om kommunen din skal slå seg sammen med en annen kommune? innbyggerne gjennom
folkeavstemning, kommunenes folkevalgte eller stortinget?

Concepts

Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform,
Decision making, Elections
Cases

Value

Label

1

Innbyggerne gjennom folkeavstemning

2

Kommunens folkevalgte

3

Stortinget

4

Ubesvart/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.

# T41:

Hva tror du gir de beste tjenestene for deg og innbyggerne i din kommune? at kommunen leverer tjenestene
selv, at kommunen samarbeider med andre kommuner, eller at kommunen slår seg sammen med andre kommuner?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva tror du gir de beste tjenestene for deg og innbyggerne i din kommune? at kommunen leverer tjenestene selv, at
kommunen samarbeider med andre kommuner, eller at kommunen slår seg sammen med andre kommuner?

Concepts

Local government, Decentralized government, Administrative structures, Administrative areas, Administrative reform,
Public services

Value

Label

1

At kommunen leverer tjenestene selv

2

At kommunen samarbeider med andre kommuner,

3

At kommunen slår seg sammen med andre kommuner?

4

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

# T42:

Noen mener det er en borgerplikt å stemme ved valg, andre mener at man bare bør stemme når valget oppleves
som viktig for en selv. Hviket av disse standpunktene er du mest enig med?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Noen mener det er en borgerplikt å stemme ved valg, andre mener at man bare bør stemme når valget oppleves som viktig for
en selv. Hviket av disse standpunktene er du mest enig med?

Interviewer's instructions

Hvis nødvendig, gjenta alternativene:

Concepts

Attitudes, Elections, Politics, Voting behaviour, Obligations, Political participation
Cases

Value

Label

1

Borgerplikt

2

Bare stemme når valget er viktig for en selv

3

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.

# T43:

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

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Attitudes, Elections, Politics, Voting behaviour, Local government elections, Political participation

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.

# T44:

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= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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?

Concepts

Public officials, Elected officials, Politicians, Corruption, Political corruption
Cases

Value

Label

1

Ingen

2

Kun et lite mindretall

3

Nokså mange

4

De aller fleste

5

Samtlige

6

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.

# T45a:

A) i min kommune er det lett å komme i kontakt med de folkevalgte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... A. I min kommune er det lett å komme i kontakt med de folkevalgte

Concepts

Politics, Attitudes, Local government, Elected officials, Public officials, Politicians, Personal contact
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# T45a:

A) i min kommune er det lett å komme i kontakt med de folkevalgte
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T45b:

B) det lokale folkestyret er ikke så viktig bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T45c:

C) de fleste folkevalgte her i kommunen er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... C. De fleste folkevalgte her i kommunen er dyktige folk som vanligvis vet hva de gjør
Politics, Attitudes, Local government, Elected officials, Public officials, Politicians, Ability

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T45d:

D) det norske demokratiet kunne fungert like bra uten lokalt selvstyre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... D. Det norske demokratiet kunne fungert like bra uten lokalt selvstyre

Concepts

Politics, Attitudes, Democracy, Local government, Decentralized government
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# T45d:

D) det norske demokratiet kunne fungert like bra uten lokalt selvstyre
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T45e:

E) 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= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver påstand si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i
dette?
... E. Kommunepolitikken her i kommunen er iblant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om
Politics, Attitudes, Local government, Local government policy, Participation, Political participation, Citizen participation

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T46_1:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): barnehage?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Interviewer's instructions

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services, Social services, Social welfare, Nursery schools
Cases

Value

Label

0

Not mentioned

1

Mentioned

Percentage

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

# T46_2:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): skole?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Interviewer's instructions

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services, Social services, Social welfare, Schools

Value

Label

0

Not mentioned

Cases
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Percentage

# T46_2:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): skole?

Value

Label

1

Mentioned

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.

# T46_3:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): eldreomsorg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Interviewer's instructions

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services, Social services, Social welfare, Care of the elderly
Cases

Value

Label

0

Not mentioned

1

Mentioned

Percentage

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

# T46_4:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): andre helse- og legetjenester?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende offentlige tjenestene i løpet av de siste to årene?
... D. Andre helse- og legetjenester?

Interviewer's instructions

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services, Social services, Social welfare, Health services
Cases

Value

Label

0

Not mentioned

1

Mentioned

Percentage

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

# T46_5:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to 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=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende offentlige tjenestene 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.?

Interviewer's instructions

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services, Social services, Social welfare, Waste disposal and handling, Water supply, Transport infrastructure
Cases

Value

Label

0

Not mentioned

1

Mentioned

Percentage

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

# T46_6:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): nei, ingen av dem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du, eller din nære familie, brukt noen av de følgende offentlige tjenestene i løpet av de siste to årene?
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# T46_6:

Har du, eller din nære familie, brukt (siste to årene): nei, ingen av dem
... F. Nei, ingen av dem

Interviewer's instructions

Les opp 1-5 - flere svar mulig

Concepts

Public services, Social services, Social welfare
Cases

Value

Label

0

Not mentioned

1

Mentioned

Percentage

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

# T47:

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= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Public services, Social services, Social welfare, Satisfaction
Cases

Value

Label

1

Meget tilfreds

2

Tilfreds

3

Lite tilfreds

4

Ikke tilfreds

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.

# T48_1:

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

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt enig

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.

# T48_1a:

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

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=653 /-] [Invalid=690 /-]

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?
... A. De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar sjelden hensyn til det vanlige folk tror og mener
Local government, Politics, Decentralized government, Elected officials

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

Cases

- 70 -

Percentage

# T48_1a:

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

Value

Label

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T48_1b:

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

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=690 /-] [Invalid=653 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette?
... B. De som sitter i kommunestyret og bestemmer tar som oftest hensyn til det vanlige folk tror og mener
Local government, Politics, Decentralized government, Elected officials

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T48_2:

Midlene til å drive lokaldemokrati er vel anvendte -- split half samlet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Midlene til å drive lokaldemokrati er vel anvendte -- split half samlet

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt enig

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.

# T48_2a:

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

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=669 /-] [Invalid=674 /-]

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?
... A. De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet – for eksempel utgifter til valg og møtegodtgjørelser – er
vel anvendte penger
Local government, Politics, Decentralized government, Economics, Local finance

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

Cases

- 71 -

Percentage

# T48_2a:

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

Value

Label

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.

# T48_2b:

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=674 /-] [Invalid=669 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette?
... B. De offentlige midlene vi bruker til å drive lokaldemokratiet – for eksempel utgifter til valg og møtegodtgjørelser –
kunne med fordel vært brukt til andre formål
Local government, Politics, Decentralized government, Economics, Local finance

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T48_3:

C) stemmerettsalderen i norge bør senkes fra 18 til 16 år

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette?
... C. Stemmerettsalderen i norge bør senkes fra 18 til 16 år
Right to vote and be elected, Civil and political rights, Age, Attitudes

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T48_4:

D) jeg oppfatter meg selv som vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette?
... D. Jeg oppfatter meg selv som vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk
Local government, Politics, Decentralized government, Qualifications, Participation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

Cases

- 72 -

Percentage

# T48_4:

D) jeg oppfatter meg selv som vel kvalifisert for å delta i lokalpolitikk

Value

Label

5

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.

- 73 -

Percentage

# T48_5:

E) i min kommune er det vanskelig for innbyggerne å få tatt opp en sak i kommunestyret

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Jeg skal igjen lese opp noen påstander, og vil be deg si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig i dette?
... E. I min kommune er det vanskelig for innbyggerne å få tatt opp en sak i kommunestyret
Local government, Politics, Decentralized government, Citizen participation, Political participation, Democracy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Nokså uenig

4

Helt uenig

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.

# T49:

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=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

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, Politics, Decentralized 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

Percentage

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

# T50a:

Og hva med personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn?

Interviewer's instructions

(les opp alternativer hvis nødvendig)

Concepts

Local government, Politics, Decentralized government, Immigrants
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

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

# T50b:

Og hva med de unge?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med de unge?

Interviewer's instructions

(les opp alternativer hvis nødvendig).

- 74 -

Percentage

# T50b:

Og hva med de unge?
Local government, Politics, Decentralized government, Adolescents

Concepts

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

Percentage

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

# T50c:

Og hva med de eldre?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Og hva med de eldre?

Interviewer's instructions

(les opp alternativer hvis nødvendig).

Concepts

Local government, Politics, Decentralized 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

Percentage

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

# T51:

Tenk deg 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= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

I politikk snakker man ofte om "venstresiden" og "høyresiden".

Literal question

Tenk deg 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

Politics, Political attitudes, Political allegiance, Political behaviour
Cases

Value

Label

0

0 - helt til venstre

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10 - helt til høyre

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.

# T52a:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) a) den bydelen eller bygda der du bor

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]
- 75 -

Percentage

# T52a:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) a) den bydelen eller bygda der du bor

Pre-question

Folk kan oppleve ulike grader av tilknytning til forskjellige geografiske områder.

Literal question

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for «ingen tilknytning» og 5 står for «svært sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning har du
personlig til følgende områder?
... A. Den bydelen eller bygda der du bor
Location, Sites, Community identification, Identity

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ingen tilknytning

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært sterk tilknytning

6

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.

# T52b:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) b) kommunen der du bor

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Folk kan oppleve ulike grader av tilknytning til forskjellige geografiske områder.

Literal question

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for «ingen tilknytning» og 5 står for «svært sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning har du
personlig til følgende områder?
... B. Kommunen der du bor
Location, Sites, Community identification, Identity

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ingen tilknytning

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært sterk tilknytning

6

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.

# T52c:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) c) fylket der du bor

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1264 /-] [Invalid=79 /-]

Pre-question

Folk kan oppleve ulike grader av tilknytning til forskjellige geografiske områder.

Literal question

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for «ingen tilknytning» og 5 står for «svært sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning har du
personlig til følgende områder?
... C. Fylket der du bor
Location, Sites, Community identification, Identity

Concepts
Value

Label

1

1 - ingen tilknytning

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært sterk tilknytning

Cases

- 76 -

Percentage

# T52c:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) c) fylket der du bor
Cases

Value

Label

6

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.

# T52d:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) d) landsdelen der du bor

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Folk kan oppleve ulike grader av tilknytning til forskjellige geografiske områder.

Literal question

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for «ingen tilknytning» og 5 står for «svært sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning har du
personlig til følgende områder?
... D. Landsdelen der du bor
Location, Sites, Community identification, Identity

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ingen tilknytning

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært sterk tilknytning

6

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.

# T52e:

(hvor sterk tilknytning har du personlig til...) e) norge som helhet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Folk kan oppleve ulike grader av tilknytning til forskjellige geografiske områder.

Literal question

På en skala fra 1 til 5, der 1 står for «ingen tilknytning» og 5 står for «svært sterk tilknytning», hvor sterk tilknytning har du
personlig til følgende områder?
... E. Norge som helhet
Location, Sites, Community identification, Identity

Concepts

Cases

Value

Label

1

1 - ingen tilknytning

2

2

3

3

4

4

5

5 - svært sterk tilknytning

6

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.

# T53:

Sivilstatus

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Avslutningsvis har jeg noen bakgrunnsspørsmål

Literal question

Er du...

Concepts

Marital status

Value

Label

1

Gift/registrert partner

Cases

- 77 -

Percentage

# T53:

Sivilstatus
Cases

Value

Label

2

Samboende

3

Ugift

4

Enke/enkemann/gjenlevende partner

5

Separert/skilt/separert partner/skilt partner

6

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.

# T54:

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

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Residential mobility, Local government, Place of residence, Place of birth
Cases

Value

Label

1

Født og oppvokst innen kommunen

2

Tilflyttet

3

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.

# T54b:

Hvilket år flyttet du til kommunen?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1931-2015] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=718 /-] [Invalid=625 /-]

Pre-question

Hvis tilflyttet

Literal question

Hvilket år flyttet du til kommunen?skriv inn årstall

Interviewer's instructions

Skriv inn årstall

Concepts

Residential mobility, Local government, Place of residence

# T55:

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Concepts

Educational background, 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

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

# T56:

Betrakter du deg hovedsakelig som...

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]
- 78 -

Percentage

# T56:

Betrakter du deg hovedsakelig som...

Literal question

Betrakter du deg hovedsakelig som...

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Employed, Unemployed
Cases

Value

Label

1

Yrkesaktiv

2

Student eller skoleelev

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.

# T57:

De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Arbeider du i privat sektor, i en organisasjon, kommunal,
fylkeskommunal eller statlig virksomhet?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=860 /-] [Invalid=483 /-]

Pre-question

Hvis yrkesaktiv
de følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke.

Literal question

Arbeider du i privat sektor, i en organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet?

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Employed, Unemployed
Cases

Value

Label

1

Privat sektor

2

Organisasjon, stiftelse

3

Kommunal virksomhet

4

Fylkeskommunal virksomhet

5

Statlig virksomhet

6

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.

# T58:

Arbeider du innenfor...

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=860 /-] [Invalid=483 /-]

Literal question

Arbeider du innenfor...

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Public sector, Private sector

Value

Label

1

Industri og produksjonsarbeid

2

Jordbruk og fiske

3

Selvstendig næringsdrivende ellers

4

Helsevesen, undervisning og forskning

5

Annen offentlig eller privat tjenesteyting

6

Privat eller offentlig administrasjon og ledelse

7

Annet________

8

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.
- 79 -

Percentage

# T59a:

Til trygdede: hadde du selv inntektsgivende arbeid inntil det tidspunktet du begynte å motta pensjon, trygd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=385 /-] [Invalid=958 /-]

Pre-question

Til trygdede

Literal question

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

Concepts

Unemployed, Retirement, Economic activity, Employees, Employment history
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T59b:

Til hjemmeværende, vernepliktige etc: har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=98 /-] [Invalid=1245 /-]

Pre-question

Til hjemmeværende, vernepliktige etc

Literal question

Har du hatt inntektsgivende arbeid tidligere?

Concepts

Economic activity, Homemakers, Military personnel, Employment history
Cases

Value

Label

0

Nei

1

Ja

3

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.

# T60:

Hvis tidligere yrkesaktiv arbeidet du i privat sektor, i en organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=425 /-] [Invalid=918 /-]

Pre-question

Hvis tidligere yrkesaktiv (ja på spm 57a eller 57b)

Literal question

Arbeidet du i privat sektor, i en organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet?

Concepts

Employment history, Economic activity, Public sector, Private sector
Cases

Value

Label

1

Privat sektor

2

Organisasjon, stiftelse

3

Kommunal virksomhet

4

Fylkeskommunal virksomhet

5

Statlig virksomhet

6

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.

# T61:

Hvis tidligere yrkesaktiv arbeidet du innenfor...

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=425 /-] [Invalid=918 /-]

Pre-question

Hvis tidligere yrkesaktiv

Literal question

Arbeidet du innenfor...

Concepts

Employment history, Economic activity, Public sector, Private sector
- 80 -

Percentage

# T61:

Hvis tidligere yrkesaktiv arbeidet du innenfor...
Cases

Value

Label

1

Industri og produksjonsarbeid

2

Jordbruk og fiske

3

Selvstendig næringsdrivende ellers

4

Helsevesen, undervisning og forskning

5

Annen offentlig eller privat tjenesteyting

6

Privat eller offentlig administrasjon og ledelse

7

Annet________

8

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.

# T62:

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2014? 9999=ikke sikker/ubesvart

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2014?

Interviewer's instructions

Angi antall 1000 kr (f.Eks 500.000 skrives 500)
hvis ingen inntekt, marker med 0

Concepts

Households, Household budgets, Income

# Vekt:

Vektingsvariabel

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.155172413793103-3.08333333333333] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1343 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vektingsvariabel

Concepts

Data
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