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Questions
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created
Dato for besøk:
Answer type: Date
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created_time
Tidspunkt for besøk:
Answer type: String
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mode
Kontakttype:
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Personlig
2. Telefon
3. Personlig besøk, men bare via intercom
4. Informasjon fra byrå
5. Annet
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result_visit
Resultat etter besøket:
Answer type: Radiobuttons
Categories:
4. Kontakt med respondent, men IKKE intervju
5. Kontakt med noen annen enn respondenten

6. Ingen kontakt i det hele tatt
7. Ugyldig adresse
8. Annen informasjon om objektet
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result_contact
Resultat av kontakten:
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Det ble gjort en avtale
2. Respondenten avslo
3. Avslag fra tredjepart (familie, bekjent)
4. Noen avslo, usikker på om det var respondenten
5. Respondenten er ikke tilgjengelig / ikke hjemme før
6. Mentalt/fysisk utilregnelig/uvel/syk (på kort sikt, og kan derfor oppsøkes på nytt i
feltarbeidsperioden)
7. Mentalt/fysisk utilregnelig/uvel/syk (på lang sikt, og kan derfor ikke fullføre intervju
i feltarbeidsperioden)
8. Respondenten er gått bort
9. Respondenten har flyttet utenlands
10. Respondenten har flyttet, usikker på hvorvidt det er utenlands
11. Respondenten har flyttet innenlands
12. Språkbarriere
13. Annet
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result_contact_other
Annet, vennligst spesifiser:
Answer type: String
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language
Respondentens språk:
Answer type: String
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unavailable
Respondenten er utilgjengelig til:
Answer type: Date
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refusal_reason
Hva er grunnen til avslaget?
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Det passer dårlig (opptatt, syke barn, besøk osv.)
2. Jeg er ikke interessert
3. Jeg vet ikke nok om temaet, det er for vanskelig for meg
4. Dette er bortkastet tid
5. Dette er sløsing med penger
6. Denne undersøkelsen krenker mitt privatliv / Jeg ønsker ikke å oppgi
personopplysninger
7. Jeg svarer aldri på spørreundersøkelser
8. Jeg har alt deltatt i for mange spørreundersøkelser
9. Jeg stoler ikke på spørreundersøkelser
10. Jeg har hatt dårlig erfaring med undersøkelser
11. Jeg liker ikke temaet
12. Min partner/familie / medlemmer av husholdningen gir ikke samtykke
13. Jeg slipper ikke fremmede inn i huset, jeg er redd for å slippe dem inn
14. Annet
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refusal_reason_other
Annen årsak til avslag, vennligst spesifiser
Answer type: String
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cooperate
Hvor sannsynlig er det at respondenten vil samarbeide i fremtiden? (velg én)
Answer type: Radiobuttons

Categories:
1. Vil DEFINITIVT IKKE samarbeide
2. Vil SANNSYNLIGVIS IKKE samarbeide
3. Vil KANSKJE samarbeide
4. VIL samarbeide
5. Ingen kontakt med respondent
8. Vet ikke
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age
Hvor gammel tror du personen som avslo er?
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Under 20
2. 20 til 39
3. 40 til 59
4. 60 eller eldre
8. Vet ikke
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gender
Hvilket kjønn har personen som avslo?
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mann
2. Kvinne
8. Vet ikke
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app_date
Avtaledato:
Answer type: Date
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app_time

Avtaletidspunkt:
Answer type: String
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address_invalid
Hvorfor anser du adressen for å være ugyldig?
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Huset/adressen er ubebodd/forfalt eller revet
2. Huset er ennå ikke bygd eller klart for innflytting
3. Adressen er ikke bebodd (tomt, sekundær- eller sesongbolig)
4. Adressen er ikke en boligadresse: Kun et forretnings- eller industribygg
5. Adressen er ikke en boligadresse: Institusjon (aldershjem, sykehus, militært, kloster osv.)
6. Adressen er ikke sporbar. Jeg fikk ikke tilstrekkelig informasjon
7. Annet
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address_invalid_other
Annet, vennligst spesifiser:
Answer type: String
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end
Oppsummerte svar
Answer type: None

Variables
outcome_state
Assign variable: String

outcome
Assign variable: String

outcome_text
Assign variable: String

resulthidelang
Assign variable: String

Routing
created
created_time
if (notregex(created_time , '/[0-2][0-9]:[0-5][0-9]/')) {
check('fill in a correct time', created_time)
}
mode
result_visit
if (result_visit = 1) {
assign(outcome_state, 'complete')
}
if (result_visit = 2 || result_visit = 6 || result_visit = 3 ||
result_visit = 4 ||
result_visit = 5 || result_visit = 8) {
assign(outcome_state, 'busy')
}
if (result_visit = 7) {
assign(outcome_state, 'close')
}
if (result_visit = 3 || result_visit = 4 || result_visit = 5 ||
result_visit = 8) {
result_contact
if (result_contact = 13) {
result_contact_other
}
if (result_contact = 12) {
language
}
if (result_contact = 5) {
unavailable
}
if (result_contact = 2 || result_contact = 3 || result_contact = 4) {
refusal_reason
if (14 in refusal_reason) {
refusal_reason_other
}
cooperate
age
gender
}
if (result_contact = 1) {
app_date
app_time
if (notregex(app_time , '/[0-2][0-9]:[0-5][0-9]/')) {
check('fill in a correct time', app_time)
}
}
}

if (result_visit = 3 || result_visit = 4 || result_visit = 5 ||
result_visit = 8) {
assign(outcome, 'c')
} else {
assign(outcome, 'v')
}
if (result_visit = 7) {
address_invalid
if (address_invalid = 7) {
address_invalid_other
}
}
end

