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Kontaktskjema
Delutval
IO tilhører delutvalg: __
Intervju
Siste registrerte intervjuer: ___
Int_Dato
Dato for siste arbeidsøkt ..-..-....
Int_Star
Tidspunkt for start av siste arbeidsøkt __.__
Int_Slut
Tidspunkt for slutt av siste arbeidsøkt __.__
SumTider
Totalt tid brukt på intervjuet __.__
AntOkter
Antall brukte arbeidsøkter
Intervjr
Tid brukt av intervjuer : ___

Trykk < 1 > også dersom du bare skal registrere kontaktforsøk.
1 Start
2 Overføring til annen intervjuer

1

DATEV
Oppgi dato
HOUR
Oppgi klokkeslett
DAYV
Ukedag
MODEVA
Oppgi kontaktmåte:
1 Var på adressen (personlig kontakt eller ikke)
2 Telefon
3 Var på adressen, men kun kontakt gjennom porttelefon el.
4 Informasjon fra kontoret
5 Annet
RESULA
Oppgi utfall.
1 ^SpTxt1
2 ^SpTxt2
3 Kontakt med noen, men vet ikke om det var IO
4 Kontakt med IO, men ikke intervju
5 Bare kontakt med noen andre (enn IO)
6 Ingen kontakt i det hele tatt
→ ReturIO
7 Ugyldig adresse (institusjon, ingen bor der/ikke sporbar/utilstrekkelig)
8 Annen informasjon om IO
OUTNIA
Oppgi utfallet av kontakten som altså ikke ble intervju:
1 Avtale
2 IO nekter
→ RERSA1_
3 Noen andre nekter på vegne av IO
→ RERSA1_
4 Nekt, men vet ikke om det er IO som nekter
→ RERSA1_
5 IO er midlertid utilgjengelig. Ikke hjemme, syk, el.
→ SpsTilgj
6 IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å delta
→ InstBo
7 IO er død
8 IO har flyttet ut av landet
9 IO har flyttet, men (antatt) fortsatt i landet
→ RMOVED
10 IO snakker ikke norsk/språkproblemer
→ LANGBANO
11 Annet
SpMentFy
Spesifiser evt ytterligere hvorfor IO ikke kan delta:: __________

InstBo
Bor IO i institusjon?
1 Ja
2 Nei
SpsTilgj
Når vil IO være tilgjengelig? Tast inn mulig dato - skriv DDMMÅÅ
2

→OUTINELI

SpsAnnet
Spesifiser evt. annet:: _______________________________________
RERSA1_1
Oppgi grunnen for nekt (flere (5) svar mulig):
1 Tidspunktet passer dårlig (syk, barnepass, el.) hadde ellers deltatt
2 Ikke interessert
3 Vet ikke nok/ ingenting om temaet, for vanskelig for meg
4 Bortkastet tid
5 Bortkastede penger
6 Forstyrrer privatlivet/gir ikke ut personlig informasjon
7 Deltar ikke i slike undersøkelser
8 Har vært med mange nok ganger
9 Stoler ikke på slike undersøkelser
10 Tidligere dårlige erfaringer med slike undersøkelser
11 Liker ikke temaet
12 IO nekter fordi partner/familie ikke tillater
13 Annet
RERSAS
Oppgi annen grunn for nekt: _____________________________________

COOP
Gi din vurdering av sannsynligheten for at IO vil delta senere
1 Vil definitivt ikke delta senere
2 Vil sannsynligvis ikke delta senere
3 Vil muligens delta senere
4 Vil delta senere
88 Vet ikke, så aldri IO
LANGBANO
Hvilket språk snakker IO?: ______________________________________
__
LANGRI
Er det mulig å foreta intervjuet på engelsk?
1 Ja, IO snakker engelsk
2 Nei
3 Vet ikke
LANEng
Skal du gjennomføre intervjuet med IO på engelsk (på papirskjema)?
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
RMOVED
IO har altså flyttet. Gi opplysninger vedr. adressen:
1 Kjenner den nye adressen til IO
2 IO har flyttet til institusjon
3 Kjenner ikke adressen til IO

3

SpSykIns
Antas IO å kunne intervjues på institusjon:
1 Ja
2 Nei
SpFlInst
Spesifiser evt ytterligere hvorfor IO ikke kan delta selv om flyttet til institusjon:
______________________________
MOVAERA
Er denne adressen innen rekkevidde?
1 Ja
2 Nei
OUTINELI
Oppgi årsak for at adressen ikke er gyldig
Husk å eventuelt henvende deg til kontoret for å få hjelp til sporing først!
1 Ødelagt/ rasert hus/adresse
2 Ikke bygget/ ikke innflyttbar
3 Adressen ikke sporbar, ufullstendig adresse
4 Adressen er ikke vanlig bolig: forretning/industri
5 Adressen er ikke vanlig bolig: Institusjon (gamlehjem, sykehus, militær, etc.)
6 Ingen bor på adressen (tom av ulike grunner)
7 Annet
OUTINEb
Spesifiser evt ytterligere hvorfor adressen er ugyldig:

A - Mediebruk og sosial tillit
A1
*
[Kort 1]
Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag?
Velg et svaralternativ fra dette kortet.
0 Ikke noe tid
→ A3
1 Mindre enn en ½ time
2 Fra ½ til 1 time
3 Mer enn 1 time, opptil 1½ time
4 Mer enn 1½, opptil 2 timer
5 Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
6 Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
7 Mer enn 3 timer
A2
*
[Fortsatt kort 1]

4

Hvor mye av tv-tiden bruker du til å se nyheter og programmer om politikk og aktuelle
samfunnsspørsmål, på en vanlig ukedag?
Bruk fortsatt kortet til å svare.
0 Ikke noe tid
→ A5
1 Mindre enn en ½ time
2 Fra ½ til 1 time
3 Mer enn 1 time, opptil 1½ time
4 Mer enn 1½, opptil 2 timer
5 Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
6 Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
7 Mer enn 3 timer
A3
*
[Fortsatt kort 1]
Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å høre på radio, på en vanlig ukedag?
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
0 Ikke noe tid
1 Mindre enn en ½ time
2 Fra ½ til 1 time
3 Mer enn 1 time, opptil 1½ time
4 Mer enn 1½, opptil 2 timer
5 Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
6 Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
7 Mer enn 3 timer
A4
*
[Fortsatt kort 1]
Hvor mye av tiden, alt i alt, bruker du til å høre nyheter og radioprogrammer om politikk og aktuelle
samfunnsspørsmål, på en vanlig ukedag?
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
0 Ikke noe tid
1 Mindre enn en ½ time
2 Fra ½ til 1 time
3 Mer enn 1 time, opptil 1½ time
4 Mer enn 1½, opptil 2 timer
5 Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
6 Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
7 Mer enn 3 timer
A5
[Fortsatt kort 1]
Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, på en vanlig ukedag?
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
0 Ikke noe tid
→ A7
1 Mindre enn en ½ time
2 Fra ½ til 1 time
3 Mer enn 1 time, opptil 1½ time
4 Mer enn 1½, opptil 2 timer
5 Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
5

6 Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
7 Mer enn 3 timer
A6
[Fortsatt kort 1]
Hvor mye av denne tiden bruker du til å lese om politikk og aktuelle samfunnsspørsmål?
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
0 Ikke noe tid
1 Mindre enn en ½ time
2 Fra ½ til 1 time
3 Mer enn 1 time, opptil 1½ time
4 Mer enn 1½, opptil 2 timer
5 Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
6 Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
7 Mer enn 3 timer
A7
[Kort 2]
Bruk dette kortet, og vis hvor ofte du bruker Internett, World Wide Web eller e-post til privat bruk,
enten hjemme eller på jobben?
0 Har ikke nettilgang, verken hjemme eller på jobben
1 Bruker aldri
2 Mindre enn en gang i måneden
3 En gang i måneden
4 Flere ganger i måneden
5 En gang i uken
6 Flere ganger i uken
7 Hver dag
A8
[Kort 3]
Vil du stort sett si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når en har med
andre å gjøre. Vær så snill å gi meg svaret på en skala fra 0-10, der 0 betyr at en ikke kan være for
forsiktig, mens 10 betyr at folk flest er
til å stole på.
0 En kan ikke være for forsiktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Folk flest er til å stole på
A9
[Kort 4]
Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk sjansen,
6

eller vil de prøve å behandle deg rimelig og rettferdig?
0 Folk flest vil prøve å utnytte meg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Folk flest vil prøve å være rimelige og rettferdige
A10
[Kort 5]
Vil du si at folk stort sett prøver å være hjelpsomme, eller tenker de mest på seg selv?
0 Folk tenker mest på seg selv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Folk forsøker stort sett å være hjelpsomme

B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse
B1
Nå vil vi stille noen spørsmål om politikk og politikere.
Hvor interessert vil du si at du er i politikk?
Er du...
1 veldig interessert,
2 ganske interessert,
3 litt interessert,
4 eller ikke interessert i det hele tatt?
B2
[Kort 6]
Hvor ofte virker politikk så komplisert at du egentlig ikke skjønner noe av det?
Bruk dette kortet til å svare.
1 Aldri
2 Sjelden
3 Av og til
4 Jevnlig
5 Ofte
7

B3
[Kort 7]
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
Hvor vanskelig eller lett synes du det er å bestemme deg for hva du mener om politiske saker?
1 Veldig vanskelig
2 Vanskelig
3 Verken vanskelig eller lett
4 Lett
5 Veldig lett
B4
[Kort 8]
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de
institusjonene jeg leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens
ti står for at du har full tillit
til institusjonen.
Vi begynner med...
Stortinget?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
B5
Neste...
rettsvesenet?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
B6
Neste...
politiet?
0 Ingen tillit i det hele tatt
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
B7
Neste...
politikere?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
B8
Neste...
politiske partier?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
B9
Neste...
Europaparlamentet?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
9

7
8
9
10 Full tillit
B10
Neste...
FN?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
B11
Noen stemmer ikke ved valg, av ulike grunner.
Stemte du ved siste Stortingsvalg, høsten 2005?
1 Ja
2 Nei
→ B13
3 Hadde ikke stemmerett → B13
B12
Hvilket parti stemte du på i det valget?
1 Rød Valgallianse/AKP
2 Sosialistisk Venstreparti
3 Det Norske Arbeiderparti
4 Venstre
5 Kristelig Folkeparti
6 Senterpartiet
7 Høyre
8 Fremskrittpartiet
9 Kystpartiet
10 Andre partier/lister
B12sps
Hvilket annet parti?: ______________________________________________
B13
Det finnes flere måter å gå frem på for å prøve og forbedre ulike forhold i Norge eller å forhindre at
ting går galt.
Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av følgende?
Har du...
10

kontaktet en politiker eller en statlig, kommunal eller fylkeskommunal tjenestemann?
1 Ja
2 Nei
B14
arbeidet i et politisk parti eller en aksjonsgruppe?
1 Ja
2 Nei
B15
arbeidet i en annen organisasjon eller forening?
1 Ja
2 Nei
B16
gått med eller vist fram et merke til støtte for en sak?
1 Ja
2 Nei
B17
skrevet under på en underskriftskampanje?
1 Ja
2 Nei
B18
deltatt i en lovlig offentlig demonstrasjon?
1 Ja
2 Nei
B19
boikottet spesielle produkter?
1 Ja
2 Nei
B20a
Er det et spesielt politisk parti du føler deg nærmere knyttet til enn de andre partiene?
1 Ja
2 Nei
→ B21
B20b
Hvilket parti er det?
1 Rød Valgallianse/AKP
2 Sosialistisk Venstreparti
3 Det Norske Arbeiderparti
4 Venstre
5 Kristelig Folkeparti
6 Senterpartiet
7 Høyre
8 Fremskrittpartiet
9 Kystpartiet
10 Andre partier/lister

11

B20bSps
Hvilket annet parti?: ______________________________________________
B20c
Hvor nær føler du deg knyttet til dette partiet?
Er du...
1 svært nær,
2 ganske nær,
3 ikke nær
4 eller absolutt ikke nær?
B21
Er du medlem av et politisk parti?
1 Ja
2 Nei
→ B23
B22
Hvilket parti er det?
1 Rød Valgallianse/AKP
2 Sosialistisk Venstreparti
3 Det Norske Arbeiderparti
4 Venstre
5 Kristelig Folkeparti
6 Senterpartiet
7 Høyre
8 Fremskrittpartiet
9 Kystpartiet
10 Andre partier/lister
B22sps
Hvilket annet parti?: ______________________________________________
B23
[Kort 9]
I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden.
Se på dette kortet, og plasser deg selv på en skala der 0 står for venstresiden og 10 står for høyresiden.
0 Venstresiden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Høyresiden
12

B24
[Kort 10]
Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet nå om dagen?
Svar ved å bruke tallene på dette kortet, hvor 0 betyr ekstremt misfornøyd og 10 betyr ekstremt
fornøyd.
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
B25
[Fortsatt kort 10]
Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge?
Bruk fortsatt kortet til å svare.
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
B26
[Fortsatt kort 10]
Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin?
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
B27
13

[Fortsatt kort 10]
Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
[Bruk fortsatt kortet til å svare]
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
B28
[Kort 11]
Nå vil jeg gjerne at du forteller meg hva du synes om utdanningssystemet i Norge?
0 Ekstremt dårlig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt godt
B29
[Fortsatt kort 11]
Bruk det samme kortet til å fortelle hva du mener om helsetjenestene i Norge nå om dagen.
0 Ekstremt dårlig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt godt
B30
[Kort 12]
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende påstander.
Regjeringen bør gjennomføre tiltak for å redusere inntektsforskjellene.
14

1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
B31
[Fortsatt kort 12]
Homofile og lesbiske bør ha frihet til å kunne velge å leve som de selv ønsker.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
B32
[Fortsatt kort 12]
Politiske partier som ønsker å avskaffe demokratiet bør forbys.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
B33
[Fortsatt kort 12]
Vi kan stole på at moderne vitenskap kan løse miljøproblemene våre.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
B34
[Kort 13]
Tenk nå på Den Europeiske Unionen. Noen sier den europeiske samlingsprosessen bør gå lenger.
Andre sier den allerede har gått for langt.
Bruk dette kortet, hvilket tall beskriver best din oppfatning?
0 Samlingsprosessen har gått for langt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Samlingsprosessen bør gå lenger

15

B35
[Kort 14]
Her er noen spørsmål om folk som kommer til Norge for å bosette seg her.
I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk av samme rase eller etnisk gruppe som de fleste i
Norge, få bosette seg her?
1 La mange bosette seg her
2 La noen bosette seg her
3 La enkelte bosette seg her
4 Ikke la noen bosette seg her
B36
[Fortsatt kort 14]
Hva med folk av en annen rase eller etnisk gruppe enn de fleste i Norge?
1 La mange bosette seg her
2 La noen bosette seg her
3 La enkelte bosette seg her
4 Ikke la noen bosette seg her
B37
[Fortsatt kort 14]
Hva med folk fra fattige land utenfor Europa?
1 La mange bosette seg her
2 La noen bosette seg her
3 La enkelte bosette seg her
4 Ikke la noen bosette seg her
B38
[Kort 15]
Vil du si at det, alt i alt, er bra eller dårlig for den norske økonomien at folk kommer fra andre land for
å bosette seg her?
[Bruk kortet til å svare]
0 Dårlig for økonomien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Bra for økonomien
B39
[Kort 16]
Vil du si at norsk kultur stort sett blir undergravet eller beriket av folk som kommer fra andre land for
å bosette seg her?
16

[Bruk kortet til å svare]
0 Norsk kultur blir undergravet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Norsk kultur blir beriket
B40
[Kort 17]
Er det blitt verre eller bedre å bo i Norge på grunn av at folk kommer fra andre land for å bosette seg
her?
[Bruk kortet til å svare]
0 Et verre sted å bo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Et bedre sted å bo

C - Trivsel og sosial utestengelse, religion, opplevd diskriminering
C1
[Kort 18]
Og nå noen spørsmål om deg og livet ditt.
I det store og hele, hvor lykkelig er du?
0 Svært ulykkelig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Svært lykkelig
C2
[Kort 19]

17

Hvor ofte omgås du sosialt med venner, slektninger eller arbeidskollegaer?
['Omgås sosialt betyr å omgås av egen fri vilje fremfor å omgås på grunn av arbeidet eller av ren plikt]
1 Aldri
2 Sjeldnere enn en gang i måneden
3 En gang i måneden
4 Flere ganger i måneden
5 En gang i uka
6 Flere ganger i uka
7 Hver dag
C3
Har du noen du kan diskutere intime og personlige spørsmål med?
['Noen' i dette tilfelle inkluderer ektefelle.]
1 Ja
2 Nei
C4
[Kort 20]
Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter, sammenlignet med andre på din alder?
1 Mye mindre enn folk flest
2 Mindre enn folk flest
3 Omtrent som andre
4 Mer enn folk flest
5 Mye mer enn folk flest
C5
Har du eller et annet medlem av din husholdning blitt utsatt for innbrudd, ran eller overfall i løpet av
de siste fem årene?
1 Ja
2 Nei
C6
Hvor trygg føler du deg, eller ville du følt deg, hvis du går alene i ditt nabolag etter at det har blitt
mørkt?
Føler du deg - eller ville du følt deg...
1 veldig trygg
2 trygg
3 utrygg
4 eller veldig utrygg?
C7
[Kort 21]
Hvor ofte bekymrer du deg for innbrudd i hjemmet, eller er dette noe du ikke bekymrer deg for?
1 Hele eller mesteparten av tiden
2 En del av tiden
18

3 Bare en gang i blant
4 Aldri
→ C9
C8
Har disse bekymringene for innbrudd i hjemmet...
1 ...en stor innvirkning på livskvaliteten din,
2 ...noe innvirkning,
3 eller ingen reell innvirkning på livskvaliteten din?
C9
[Fortsatt kort 21]
Hvor ofte bekymrer du deg for at du kan bli offer for voldskriminalitet, eller er dette noe du ikke
bekymrer deg for?
1 Hele eller mesteparten av tiden
2 En del av tiden
3 Bare en gang i blant
4 Aldri
→ C11
C10
Har disse bekymringene for å bli offer for voldskriminalitet...
1 ...en stor innvirkning på livskvaliteten din,
2 ...noe innvirkning,
3 eller ingen reell innvirkning på livskvaliteten din?
C11
Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om terrorisme.
Tror du at et terrorangrep i Europa i løpet av de neste 12 månedene er ...
1 ...veldig sannsynlig,
2 sannsynlig,
3 ikke veldig sannsynlig,
4 eller, ikke sannsynlig i det hele tatt?
C12
Tror du at et terrorangrep i Norge i løpet av de neste 12 månedene er ...
1 ...veldig sannsynlig,
2 sannsynlig,
3 ikke veldig sannsynlig,
4 eller, ikke sannsynlig i det hele tatt?
C13
[Kort 22]
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du er i de følgende påstandene.

19

Hvis en mann er mistenkt for å planlegge et terrorangrep, bør politiet ha myndighet til å holde han i
varetekt inntil de er overbevist om at han ikke er involvert.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
C14
[Fortsatt kort 22]
Å torturere en fange i et norsk fengsel kan aldri forsvares, selv om det kan gi informasjon som kan
forhindre et terrorangrep.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
C15
De neste spørsmålene handler om deg
Hvordan er helsen din stort sett? Vil du si at den er...
1 svært god
2 god
3 middels
4 dårlig
5 eller svært dårlig?
C16
Er du på noen måte hemmet i dine daglige aktiviteter på grunn av langvarig sykdom,
funksjonshemning, dårlig helse eller psykiske problemer?
[Hvis ja], er du mye, eller til en viss grad hemmet?
1 Ja, mye
2 Ja, til en viss grad
3 Nei
C17
Vil du si at du tilhører en bestemt religion eller trosretning?
1 Ja
2 Nei
→ C19
C18

→ C21

Hvilken er det?
1 Romersk katolsk
2 Protestant/Den norske kirke
3 Ortodoks (gresk, russisk, andre)
4 Andre kristne
5 Jøder
20

6 Islam/Muslim
7 Østlige religioner (f.eks. Buddhisme, Hinduisme, Shik)
8 Andre ikke-kristne religioner
9 Passer ikke
C19
Vil du si at du noen gang har tilhørt en bestemt religion eller trosretning?
1 Ja
2 Nei
→ C21
C20
Hvilken var det?
1 Romersk katolsk
2 Protestant/Den norske kirke
3 Ortodoks (gresk, russisk, andre)
4 Andre kristne
5 Jøder
6 Islam/Muslim
7 Østlige religioner (f.eks. Buddhisme, Hinduisme, Shik)
8 Andre ikke-kristne religioner
9 Passer ikke
C21
[Kort 23]
Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du si at du er?
0 Ikke religiøs i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Veldig religiøs
C22
[Kort 24]
Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup og begravelser, hvor ofte deltar du i
gudstjenester og religiøse møter?
1 Hver dag
2 Mer enn en gang i uka
3 En gang i uka
4 Minst en gang i måneden
5 Bare på spesielle helligdager
6 Sjeldnere
7 Aldri
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C23
[Fortsatt kort 24]
Hvis du ser bort ifra de gangene du går til gudstjeneste, hvor ofte ber du, hvis du ber i det hele tatt?
1 Hver dag
2 Mer enn en gang i uka
3 En gang i uka
4 Minst en gang i måneden
5 Bare på spesielle helligdager
6 Sjeldnere
7 Aldri
C24
Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir diskriminert her i landet?
1 Ja
2 Nei
→ C26
C25
Hvorfor blir gruppen diskriminert?
[Hvis IO sier en grunn: Er det flere grunner?]
1 Hudfarge eller rase
2 Nasjonalitet
3 Religion
4 Språk
5 Etnisk tilhørighet
6 Alder
7 Kjønn
8 Seksuell legning
9 Funksjonshemming
10 Andre
C25sps
Hvilke andre grunner?: _____________________________________________

C26
Er du norsk statsborger?
1 Ja
→ C28
2 Nei
C27
Hvilket statsborgerskap har du?: ___________________________________
C28
Er du født i Norge?
1 Ja
→ C31
2 Nei
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C29
I hvilket land ble du født?: _______________________________________
_
C30
[Kort 25]
Hvor lenge er det siden du kom til Norge for å bosette deg?
1 I løpet av det siste året
2 1-5 år siden
3 6-10 år siden
4 11-20 år siden
5 Mer enn 20 år siden
C31
Hvilket eller hvilke språk bruker du stort sett hjemme?
[Skriv inn maksimalt to språk]: __________________________________
C32
Tilhører du en etnisk minoritet i Norge?
1 Ja
2 Nei
C33
Er faren din født i Norge?
1 Ja
→ C35
2 Nei
C34
I hvilket land er faren din født?: ______________________________
C35
Er moren din født i Norge?
1 Ja
→ D1
2 Nei
C36
I hvilket land er moren din født?: ______________________________

D - Livsløp, tidspunkt for viktige livsbegivenheter, holdninger til ideell, yngste og
eldste alder for livsbegivenheter, planlegging av pensjonering
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D1
Så noen spørsmål om når du gjorde forskjellige ting for første gang
Har du noen gang hatt lønnet arbeid eller vært lønnet lærling i 20 timer eller mer per uke i minst 3
måneder?
1 Ja
2 Nei

→D3

D2
I hvilket år begynte du først i en slik jobb? ____
D3
I hvilket år flyttet du fra foreldrene dine første gang for 2 måneder eller mer, eller har du ikke flyttet
fra foreldrene dine?
[Foreldre inkluderer verger eller formyndere, som foster-, ste- og adoptivforeldre.
Å bo borte betyr å bo et separat sted, dvs med separat inngang.
Inkluder studenter som bor borte i 2 måneder eller mer, selv om de kommer tilbake for å bo med
foreldrene av og til. Hvis IO fremdeles bor med foreldrene og har aldri bodd borte i mer enn 2
måneder, eller aldri har bodd med foreldre - la feltet her stå tomt og merk av i neste spørsmål]
D3b
1 Bor fremdeles med foreldrene og har aldri bodd borte i mer enn 2 måneder
2 Aldri bodd med foreldre

D4
Har du noen gang bodd sammen med en ektefelle eller samboer i 3 måneder eller mer?
1 Ja
2 Nei
→D6
D5
I hvilket år bodde du for første gang sammen med en ektefelle eller samboer i 3 måneder eller mer?
D6
Er du, eller har du noen gang vært gift?
1 Ja
2 Nei
→ D8
D7
I hvilket år giftet du deg første gang?
D8
Har du noen gang født/blitt biologisk far til et barn?
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1 Ja
2 Nei

→ D15

D9
Hvor mange barn har du født/blitt far til?
[Inkluder alle barn som er født i live]
D10
I hvilket år ble ditt [første] barn født?
D11
I hvilket år ble ditt yngste barn født?
HVIS BARN FØDT 1990 ELLER TIDLIGERE
D12
Hvor mange barnebarn har du, eller har du ikke barnebarn?
D13
I hvilket år ble ditt [første] barnebarn født?
HVIS BARNEBARN FØDT 1990 ELLER TIDLIGERE
D14
Har du oldebarn?
1 Ja
2 Nei
D15
I hvilke måned ble du født?
1 Januar
2 Februar
3 Mars
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
D16a
Spørsmål om kvinner eller menn
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1 Menn → D17b
2 Kvinner
Spørsmål om kvinner
D17a
Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om jenter og kvinner, mens andre som svarer på undersøkelsen vil
bli spurt om gutter og menn.
Folk har ulike oppfatninger om når jenter eller kvinner blir voksne, middelaldrende og gamle. I
hvilken alder, sånn omtrent, vil du si at jenter eller kvinner blir voksne?
[Hvis respondenten svarer 'det kommer an på' eller lignende, aksepter svaret og IKKE spør videre. - la
svaret under være blankt - og merk av i neste spørsmål
Hvis IO svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen Hvis
respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']

D17a_2
1 Det kommer an på
D18a
Og i hvilken alder, sånn omtrent, vil du si at kvinner blir middelaldrende?
D18a_2
1 Det kommer an på
D19a
Og i hvilken alder, sånn omtrent, vil du si at kvinner blir gamle?
D19a_2
1 Det kommer an på
D20a
[Kort 26]
Og så noen spørsmål om når en kvinne kan regnes som voksen
For å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en kvinne har flyttet fra foreldrene?
Velg et svar fra dette kortet
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D21a
[Fortsatt kort 26]
For å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en kvinne har en heltidsjobb?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
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3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D22a
[Fortsatt kort 26]
For å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en kvinne har bodd sammen med en ektefelle eller
samboer?
Velg et svar fra dette kortet
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D23a
[Fortsatt kort 26]
Og for å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en kvinne har blitt mor?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D24a
[Fortsatt kort 26]
Og nå noen spørsmål om når en kvinne kan regnes som gammel.
For å bli regnet som gammel, hvor viktig er det at en kvinne er fysisk skrøpelig?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D25a
[Fortsatt kort 26]
For å bli regnet som gammel, hvor viktig er det at en kvinne har blitt bestemor?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D26a
[Fortsatt kort 26]
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For å bli regnet som gammel hvor viktig er det at en kvinne trenger andres hjelp til å ta vare på seg
selv?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D27a
Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om ideell alder for jenter eller kvinner for å gjøre ulike ting, så
noen spørsmål om når de er for unge, og til slutt noen om når de er for gamle.
Angi omtrentlig alder i hvert tilfelle.
Hva mener du er den ideelle alderen for en jente eller kvinne å flytte sammen med en partner hun ikke
er gift med?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
[Hvis respondenten sier 'Ingen ideell alder' eller 'Burde ALDRI bo sammen med en partner hun ikke er
gift med', aksepter svaret og IKKE spør videre - la svaret under være blankt - og merk av i neste
spørsmål
Hvis respondenten svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen
Hvis respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']

D27a_2
1 Ingen ideell alder
2 Burde ALDRI bo sammen med en partner hun ikke er gift med
D28a
Hva mener du er den ideelle alderen for en jente eller kvinne å gifte seg og bo sammen med ektefellen
sin?
D28a_2
1 Ingen ideell alder
2 Burde ALDRI gifte seg
D29a
Hva mener du er den ideelle alderen for en jente eller kvinne å bli mor?
D29a_2
1 Ingen ideell alder
D30a
Hva mener du er den ideelle alderen for en kvinne å pensjonere seg?
D30a_2
1 Ingen ideell alder
2 Burde ALDRI pensjonere seg
3 Burde ALDRI være i lønnet arbeid
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D31a
Noen ganger blir folk regnet som for unge til å gjøre eller oppleve visse ting
Når mener du at en jente eller kvinne vanligvis er for ung til å avslutte heltidsutdanning eller
skolegang?
[Hvis respondenten sier 'Aldri for ung', aksepter svaret og IKKE spør videre - la svaret under være
blankt - og merk av i neste spørsmål
Hvis respondenten svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen
Hvis respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']
D31a_2
1 Aldri for ung
D32a
Når mener du at en kvinne vanligvis er for ung til å ha samleie?
D32a_2
1 Aldri for ung
D33a
Når mener du at en kvinne vanligvis er for ung til å flytte sammen med en partner hun ikke er gift
med?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
D33a_2
1 Aldri for ung
2 Burde ALDRI bo med en partner hun ikke er gift med
D34a
Når mener du at en kvinne vanligvis er for ung til å gifte seg og bo sammen med ektefellen sin?

D34a_2
1 Aldri for ung
2 Burde ALDRI gifte seg
D35a
Når mener du at en kvinne vanligvis er for ung til å bli mor?
D35a_2
1 Aldri for ung
D36a
Og når mener du at en kvinne vanligvis er for ung til å pensjonere seg?
D36a_2
1 Aldri for ung
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2 Burde ALDRI pensjonere seg
3 Burde ALDRI være i lønnet arbeid
D37a
På samme måte som folk noen ganger blir regnet som for unge til å gjøre visse ting, blir de noen
ganger regnet som for gamle.
Når mener du at en kvinne vanligvis er for gammel til å bo sammen med foreldrene sine?
[Hvis respondenten sier 'Aldri for gammel', aksepter svaret og IKKE spør videre - la svaret under være
blankt - og merk av i neste spørsmål
Hvis respondenten svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen
Hvis respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']

D37a_2
1 Aldri for gammel
D38a
Når mener du at en kvinne vanligvis er for gammel til å vurdere å få flere barn?

D38a_2
1 Aldri for gammel
D39a
Når mener du at en kvinne vanligvis er for gammel til å jobbe 20 timer eller mer i uka?

D39a_2
1 Aldri for gammel
2 Burde ALDRI jobbe
D40a
[Kort 27]
I hvor stor grad godtar eller misliker du at en kvinne...
...velger å ikke få barn?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D41a
[Fortsatt kort 27]
...bor med en partner uten å være gift med han?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
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5 Godtar helt
D42a
[Fortsatt kort 27]
...har et barn med en partner hun bor sammen med, uten å være gift med han?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D43a
[Fortsatt kort 27]
...har en heltidsjobb mens hun har barn under 3 år?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D44a
[Fortsatt kort 27]
...skiller seg mens hun har barn under 12 år?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D45a
[Kort 28]
Hvis du ser bort fra hva du selv mener, hvordan tror du folk flest ville reagert hvis en kvinne de kjente
godt gjorde noe av det følgende?
Hvordan ville de reagert hvis hun...
...ble mor før hun fylte 18 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D46a
[Fortsatt kort 28]
...fortsatte å arbeide etter hun fylte 70 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
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D47a
[Fortsatt kort 28]
...valgte å ikke få barn?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D48a
[Fortsatt kort 28]
...bodde med en partner uten å være gift med han?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D49a
[Fortsatt kort 28]
...fikk et barn med en partner hun bodde sammen med, uten å være gift med han?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D50a
[Fortsatt kort 28]
...hadde en heltidsjobb mens hun hadde barn under 3 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D51a
→ D52
[Fortsatt kort 28]
...skilte seg mens hun hadde barn under 12 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
Spørsmål om menn
D17b
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Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om gutter eller menn, mens andre som svarer på undersøkelsen vil
bli spurt om jenter og kvinner.
Folk har ulike oppfatninger om når gutter eller menn blir voksne, middelaldrende og gamle. I hvilken
alder, sånn omtrent, vil du si at gutter eller menn blir voksne?
[Hvis respondenten svarer 'det kommer an på' eller lignende, aksepter svaret og IKKE spør videre. - la
svaret under være blankt - og merk av i neste spørsmål
Hvis IO svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen Hvis
respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']
D17b_2
1 Det kommer an på
D18b
Og i hvilken alder, sånn omtrent, vil du si at menn blir middelaldrende?
D18b_2
1 Det kommer an på
D19b
Og i hvilken alder, sånn omtrent, vil du si at menn blir gamle?
D19b_2
1 Det kommer an på
D20b
[Kort 26]
Og så noen spørsmål om når en mann kan regnes som voksen
For å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en mann har flyttet fra foreldrene?
Velg et svar fra dette kortet
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D21b
[Fortsatt kort 26]
For å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en mann har en heltidsjobb?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D22b
[Fortsatt kort 26]
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For å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en mann har bodd sammen med en ektefelle eller
samboer?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D23b
[Fortsatt kort 26]
Og for å bli regnet som voksen, hvor viktig er det at en mann har blitt far?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D24b
[Fortsatt kort 26]
Og nå noen spørsmål om når en mann kan regnes som gammel.
For å bli regnet som gammel, hvor viktig er det at en mann er fysisk skrøpelig?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D25b
[Fortsatt kort 26]
For å bli regnet som gammel, hvor viktig er det at en mann har blitt bestefar?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
D26b
[Fortsatt kort 26]
For å bli regnet som gammel hvor viktig er det at en mann trenger andres hjelp til å ta vare på seg
selv?
1 Overhodet ikke viktig
2 Ikke viktig
3 Verken viktig eller uviktig
4 Viktig
5 Svært viktig
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D27b
Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om ideell alder for gutter eller menn for å gjøre ulike ting, så noen
spørsmål om når de er for unge, og til slutt noen om når de er for gamle.
Angi omtrentlig alder i hvert tilfelle.
Hva mener du er den ideelle alderen for en gutt eller mann å flytte sammen med en partner han ikke
er gift med?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
[Hvis respondenten sier 'Ingen ideell alder' eller 'Burde ALDRI bo sammen med en partner han ikke er
gift med', aksepter svaret og IKKE spør videre - la svaret under være blankt - og merk av i neste
spørsmål
Hvis respondenten svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen
Hvis respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']
D27b_2
1 Ingen ideell alder
2 Burde ALDRI bo sammen med en partner han ikke er gift med
D28b
Hva mener du er den ideelle alderen for en gutt eller mann å gifte seg og bo sammen med ektefellen
sin?
D28b_2
1 Ingen ideell alder
2 Burde ALDRI gifte seg
D29b
Hva mener du er den ideelle alderen for en gutt eller mann å bli far?
D29b_2
1 Ingen ideell alder
D30b
Hva mener du er den ideelle alderen for en mann å pensjonere seg?
D30b_2
1 Ingen ideell alder
2 Burde ALDRI pensjonere seg
3 Burde ALDRI være i lønnet arbeid
D31b

Noen ganger blir folk regnet som for unge til å gjøre eller oppleve visse ting
Når mener du at en gutt eller mann vanligvis er for ung til å avslutte heltidsutdanning eller skolegang?
D31b_2
1 Aldri for ung
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D32b
Når mener du at en mann vanligvis er for ung til å ha samleie?
D32b_2
1 Aldri for ung
D33b
Når mener du at en mann vanligvis er for ung til å flytte sammen med en partner han ikke er gift med?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
D33b_2
1 Aldri for ung
2 Burde ALDRI bo med en partner han ikke er gift med
D34b
Når mener du at en mann vanligvis er for ung til å gifte seg og bo sammen med ektefellen sin?
D34b_2
1 Aldri for ung
2 Burde ALDRI gifte seg
D35b
Når mener du at en mann vanligvis er for ung til å bli far?
D35b_2
1 Aldri for ung
D36b
Og når mener du at en mann vanligvis er for ung til å pensjonere seg?
D36b_2
1 Aldri for ung
2 Burde ALDRI pensjonere seg
3 Burde ALDRI være i lønnet arbeid
D37b
På samme måte som folk noen ganger blir regnet som for unge til å gjøre visse ting, blir de noen
ganger regnet som for gamle.
Når mener du at en mann vanligvis er for gammel til å bo sammen med foreldrene sine?
[Hvis respondenten sier 'Aldri for gammel', aksepter svaret og IKKE spør videre - la svaret under være
blankt - og merk av i neste spørsmål
Hvis respondenten svarer med en aldersgruppe, spør etter en spesifikk alder innen aldersgruppen
Hvis respondenten ikke kan gi en spesifikk alder, kod som 'vet ikke']
D37b_2
1 Aldri for gammel
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D38b
Når mener du at en mann vanligvis er for gammel til å vurdere å få flere barn?
D38b_2
1 Aldri for gammel
D39b
Når mener du at en mann vanligvis er for gammel til å jobbe 20 timer eller mer i uka?
D39b_2
1 Aldri for gammel
2 Burde ALDRI jobbe
D40b
[Kort 27]
I hvor stor grad godtar eller misliker du at en mann...
...velger å ikke få barn?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D41b
[Fortsatt kort 27]
...bor med en partner uten å være gift med henne?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D42b
[Fortsatt kort 27]
...har et barn med en partner han bor sammen med, uten å være gift med henne?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D43b
[Fortsatt kort 27]
...har en heltidsjobb mens han har barn under 3 år?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
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5 Godtar helt
D44b
[Fortsatt kort 27]
...skiller seg mens han har barn under 12 år?
1 Misliker sterkt
2 Misliker
3 Verken godtar eller misliker
4 Godtar
5 Godtar helt
D45b
[Kort 28]
Hvis du ser bort fra hva du selv mener, hvordan tror du folk flest ville reagert hvis en mann de kjente
godt gjorde noe av det følgende?
Hvordan ville de reagert hvis han...
...ble far før han fylte 18 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D46b
[Fortsatt kort 28]
...fortsatte å arbeide etter han fylte 70 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D47b
[Fortsatt kort 28]
...valgte å ikke få barn?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D48b
[Fortsatt kort 28]
...bodde med en partner uten å være gift med henne?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
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D49b
[Fortsatt kort 28]
...fikk et barn med en partner han bodde sammen med, uten å være gift med henne?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D50b
[Fortsatt kort 28]
...hadde en heltidsjobb mens han hadde barn under 3 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
D51b
[Fortsatt kort 28]
...skilte seg mens han hadde barn under 12 år?
1 Folk flest ville åpenlyst mislikt det
2 Folk flest ville mislikt det i det skjulte
3 Det ville ikke ha spilt noen rolle for folk flest
4 Folk flest ville ha godtatt det
Til alle
D52
[Kort 29]
Pleier du å planlegge fremtiden din eller tar du bare hver dag som den kommer? Vennligst svar på en
skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr 'Jeg planlegger så mye som mulig av min fremtid' og 10 betyr 'Jeg tar
bare hver dag som den kommer'
0 Jeg planlegger så mye som mulig av min fremtid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Jeg tar bare hver dag som den kommer
D53
[Kort 30]
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Jeg vil nå stille noen spørsmål om ditt syn på det å gå av med pensjon
Hvor bekymret er du for at inntektene på dine eldre dager ikke vil strekke til, eller bekymrer det deg
ikke? Bruk dette kortet til å svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr 'ikke bekymret i det hele tatt', og
10 betyr 'ekstremt bekymret'
0 Ikke bekymret i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt bekymret
D54
[Kort 31]
Hvem synes du skal ha hovedansvaret for at folk får en tilstrekkelig god levestandard på sine eldre
dager? Vennligst svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr 'den enkelte har hovedansvaret' og 10 betyr
'Staten har hovedansvaret'
0 Den enkelte har hovedansvaret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Staten har hovedansvaret
D55
Hvis du tenker på ulike former for sparing, som bankkontoer, investeringer, private pensjoner og fast
eiendom.
Sparer du nå, eller har du tidligere spart, for å kunne leve komfortabelt på dine eldre dager?
[Obligatoriske pensjoner som tjenestepensjon skal IKKE tas med]
1 Ja
2 Nei

E - Personlig og sosial trivsel, hjelp gitt til andre, følelser den siste uka, tilfredshet
med livet og jobbtilfredshet
E1
[Kort 32]
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Så noen spørsmål om ting du kan ha gjort de siste 12 månedene.
Hvor ofte har du gjort en innsats for frivillige eller veldedige organisasjoner i løpet av de siste 12
månedene?
1 Minst en gang i uka
2 Minst en gang i måneden
3 Minst en gang hver tredje måned
4 Minst en gang hver sjette måned
5 Sjeldnere
6 Aldri
E2
[Fortsatt kort 32]
Når du ser bort fra det du gjør i familien, på jobben og i frivillige organisasjoner, hvor ofte har du
aktivt gitt hjelp til andre mennesker i løpet av de siste 12 månedene?
1 Minst en gang i uka
2 Minst en gang i måneden
3 Minst en gang hver tredje måned
4 Minst en gang hver sjette måned
5 Sjeldnere
6 Aldri
E3
[Fortsatt kort 32]
Og hvor ofte, i løpet av de siste 12 månedene, har du hjulpet til eller deltatt i aktiviteter organisert i ditt
nærmiljø?
[TIL INTERVJUER: 'aktiviteter organisert i ditt nærmiljø' inkluderer alt IO synes er relevant]
1 Minst en gang i uka
2 Minst en gang i måneden
3 Minst en gang hver tredje måned
4 Minst en gang hver sjette måned
5 Sjeldnere
6 Aldri
E4
[Kort 33]
Og nå følger noen spørsmål om hvordan du ser på deg selv og livet ditt.
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn
Jeg er alltid optimistisk når det gjelder min egen fremtid
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E5
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[Fortsatt kort 33]
Jeg ser generelt veldig positivt på meg selv
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E6
[Fortsatt kort 33]
Av og til føler jeg meg som en mislykket person
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E7
[Fortsatt kort 33]
I det store og hele er livet mitt omtrent slik jeg ønsker det skal være
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E8
[Kort 34]
Jeg vil nå lese en liste over ting du kan ha følt eller opplevd i løpet av den siste uken
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du følte deg deprimert?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E9
[Fortsatt kort 34]
...du følte at alt du gjorde var et ork?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
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E10
[Fortsatt kort 34]
...du sov urolig?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E11
[Fortsatt kort 34]
...du var lykkelig?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E12
[Fortsatt kort 34]
...du følte deg ensom?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E13
...du satte pris på livet?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E14
[Fortsatt kort 34]
...du følte deg trist?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E15
[Fortsatt kort 34]
...du følte at du ikke klarte å komme deg i gang?
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1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E16
[Fortsatt kort 34]
Og fortell nå hvor mye av tiden den siste uken ...
...du hadde mye energi?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E17
[Fortsatt kort 34]
...du følte deg engstelig?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E18
[Fortsatt kort 34]
...du følte deg sliten?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E19
[Fortsatt kort 34]
...du var oppslukt av det du holdt på med?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E20
[Fortsatt kort 34]
...du følte deg rolig og avbalansert?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
44

4 Hele eller nesten hele tiden
E21
[Fortsatt kort 34]
...du kjedet deg?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E22
[Fortsatt kort 34]
...du følte deg skikkelig uthvilt når du våknet om morgenen?
1 Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
2 Noe av tiden
3 Mesteparten av tiden
4 Hele eller nesten hele tiden
E23
[Kort 35]
Bruk dette kortet og si i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende utsagn…
Jeg føler jeg er fri til selv å bestemme hvordan jeg skal leve livet mitt
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E24
[Fortsatt kort 35]
I dagliglivet har jeg sjelden tid til å gjøre de tingene jeg virkelig liker
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E25
[Fortsatt kort 35]
I dagliglivet har jeg veldig liten mulighet til å vise hva jeg kan
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
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5 Svært uenig
E26
[Fortsatt kort 35]
Jeg setter pris på å lære nye ting
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E27
[Fortsatt kort 35]
De fleste dager føler jeg at jeg har oppnådd noe med det jeg gjør
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E28
[Fortsatt kort 35]
Jeg liker å planlegge og forberede fremtida
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E29
[Fortsatt kort 35]
Når ting går galt i livet mitt, tar det meg som regel lang tid å komme tilbake til det normale
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E30
[Fortsatt kort 35]
Jeg lever et fysisk aktivt liv
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
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4 Uenig
5 Svært uenig
E31
[Kort 36]
Hvor fornøyd er du med hvordan livet ditt er blitt så langt?
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
E32
[Fortsatt kort 36]
Og hvor fornøyd er du med din nåværende levestandard?
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
E33
[Kort 37]
Hvor mye av tiden du tilbringer med din nærmeste familie er...
[TIL INTERVJUER: 'nærmeste familie' inkluderer barn, foreldre, søsken og ektefelle/partner
'Passer ikke' betyr 'ikke noe tid tilbrakt med nærmeste familie' eller 'har ikke nær familie']
...hyggelig?
0 Ikke noe av tiden
1
2
3
4
5
6 Hele tiden
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7 [Passer ikke]
E34
[Fortsatt kort 37]
...stressende?
0 Ikke noe av tiden
1
2
3
4
5
6 Hele tiden
7 [Passer ikke]
E35
[Kort 38]
Bruk dette kortet og si i hvilken grad ...
...du får mulighet til å lære nye ting?
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6 I stor grad
E36
[Fortsatt kort 38]
...du føler folk i nærmiljøet hjelper hverandre?
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6 I stor grad
E37
[Fortsatt kort 38]
...du føler at folk behandler deg med respekt?
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
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6 I stor grad
E38
[Fortsatt kort 38]
...du føler at folk behandler deg urettferdig?
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6 I stor grad
E39
[Fortsatt kort 38]
...du føler du får den anerkjennelsen du fortjener for det du gjør?
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6 I stor grad
E40
[Kort 39]
Bruk dette kortet til å si i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende utsagn
Jeg føler stort sett at det jeg gjør i livet mitt er verdifullt og givende.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E41
[Fortsatt kort 39]
Hvis jeg hjelper noen, forventer jeg å få hjelp tilbake.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E42
[Fortsatt kort 39]
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I dagens situasjon synes jeg det er vanskelig å være optimistisk med hensyn til verdens fremtid.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E43
[Fortsatt kort 39]
Det er mennesker i livet mitt som virkelig bryr seg om meg.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E44
[Fortsatt kort 39]
For de fleste i Norge blir livet verre snarere enn bedre.
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E45
[Fortsatt kort 39]
Jeg føler meg knyttet til folk i mitt nærmiljø
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E46
[Kort 40]
Føler du deg noen gang frustrert fordi du har sett for mye på TV?
1 Ja, ofte
2 Ja, noen ganger
3 Av og til
4 Nei, aldri
5 Ser aldri på TV
E47
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Kan jeg bare sjekke, er du for tiden i lønnet arbeid av noe slag?
1 Ja
2 Nei

→ F1

E48
[Kort 41]
Alt i alt, hvor fornøyd er du med din nåværende jobb?
[TIL INTERVJUER: Hvis mer enn en jobb, skal respondenten svare om hovedyrket]
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
E49
[Fortsatt kort 41]
Hvor fornøyd er du med balansen mellom tiden du bruker på lønnet arbeid og tiden du bruker på andre
deler av livet?
0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
E50
[Kort 42]
Hvor stor del av tiden synes du jobben din er ...
...interessant?
0 Ikke noe av tiden
1
2
3
4
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5
6 Hele tiden
E51
[Fortsatt kort 42]
...stressende?
0 Ikke noe av tiden
1
2
3
4
5
6 Hele tiden
E52
Hvor sannsynlig tror du det er at du vil bli arbeidsledig i løpet av de neste 12 månedene?
Vil du si at det er...
1 veldig sannsynlig,
2 sannsynlig,
3 ikke veldig sannsynlig,
4 eller, ikke sannsynlig i det hele tatt?
E53
[Kort 43]
Bruk dette kortet til å si i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende utsagn
Ut fra min innsats og prestasjoner på jobben, føler jeg at jeg får passende betalt
1 Svært enig
2 Enig
3 Verken enig eller uenig
4 Uenig
5 Svært uenig
E54
[Kort 44]
Hvor viktig er det for deg å sammenligne inntekten din med andres inntekt?
0 Ikke viktig i det hele tatt
1
2
3
4
5
6 Veldig viktig
E55
[Kort 45]
Med hvem ville du mest sannsynlig sammenlignet din egen inntekt?
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Velg en av gruppene på dette kortet.
1 Arbeidskollegaer
2 Familiemedlemmer
3 Venner
4 Andre
5 Sammenligner ikke

F - Sosiodemografisk profil, husholdningssammensetning, utdannelse, inntekt
F1
Nå vil jeg stille noen spørsmål om deg og de andre i husholdningen din.
Hvor mange bor til vanlig i din husholdning, medregnet deg selv og eventuelle barn?
Kjonn
Er dette en mann eller en kvinne?
1 Mann
2 Kvinne
FodtAar
Hvilket år er hun/han født?
Slekt
Hvilket familieforhold har hun/han til deg?
0 IO Selv
1 Ektefelle/partner/samboer
2 Sønn/datter (medregnet stebarn, adopterte, fosterbarn, barn av partner)
3 Foreldre, svigerforeldre, partners foreldre, steforeldre
4 Bror/søster (medregnet stesøsken, adopterte, fostersøsken)
5 Annen slektning
6 Annen ikke-slektning

F5
[Kort 47]
Hvilken betegnelse på dette kortet passer best på området du bor i?
1 En storby
2 En forstad eller utkanten av en storby
3 En liten eller mellomstor by
4 Et bygdesentrum
5 Et spredtbygd strøk
F6
*
[Kort 48]
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Hva er din høyeste utdanning? Bruk dette kortet.
0 Ikke fullført folkeskole/grunnskole
→ F7
1 Barneskole/Folkeskole
2 Ungdomskole/framhaldskole/grunnskole, Ettårig og toårig utdanning etter
folkeskole
3 Videregående grunnkurs/Realskole, Grunnkurs og VK 1 videregående
utdanning
4 Videregående avsluttende utdanning, VK II og VK III, gammel
gymnasutdanning
5 Påbygging til videregående utdanning, Teknisk fagskole
6 Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen, Lærerskole,
sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør
7 Universitet/Høyskole, mer enn 4 år med eksamen, Hovedfag, Mastergrad,
Sivilingeniør, Siviløkonomi
8 Forskernivå, Dr grad
F6a
*
[Kort 48a]
I hvilket av disse fagområder eller emner er din høyeste utdanning?
[Hvis IOs høyeste utdannelse er i mer enn ett fagområde kod som 1]
1 Generell utdanning, ikke noe spesielt fagområde
2 Kunst- og håndverksfag
3 Humanistiske fag - språk, historie, teologi og liknende
4 Tekniske fag eller ingeniørutdanning, arkitektur, yrkesfag, bygningsfag
5 Jordbruk og skogbruk
6 Lærerutdanning
7 Realfag, matematikk, informatikk og liknende
8 Medisin, helsefag, sykepleie
9 Økonomisk utdanning, handelsfag, revisorutdanning
10 Samfunnsfag, mediefag, film, drama, teater, idrettsfag
11 Juss, juridiske fag
12 Personlig tjenesteyting - hotell- og restaurantfag, catering, frisør og liknende
13 Offentlig sikkerhet - politi, forsvar, brannvesen, vekter
14 Transport og telekommunikasjon
F7
*
Omtrent hvor mange år utdanning har du fullført, enten heltid eller deltid?
Vennligst oppgi antall år dette hadde blitt hvis du hadde studert heltid. Ta også med obligatorisk
skolegang
[TIL INTERVJUER: rund av svaret, opp eller ned, til nærmeste hele år.]
F8a1
*
[Kort 49]
Se på dette kortet. Hvilke av beskrivelsene passer på det du har gjort de siste 7 dagene?
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[Hvis IO sier at noe passer : Noen flere? flere av alternativene på kortet]
1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende),
(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i familiebedrift)
2. Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn
av ferie)
3. Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende
4. Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende
5. Varig syk eller funksjonshemmet
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
9. Annet
HVIS MER ENN ETT ALTERNATIV NEVNT I F8a
F8c
[Fortsatt kort 49]
Og hvilke av disse beskrivelsene passer best på din situasjon (de siste 7 dagene)?
1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende),
(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i familiebedrift)
2. Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn
av ferie)
3. Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende
4. Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende
5. Varig syk eller funksjonshemmet
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
9. Annet
HVIS PENSJONERT OG/ELLER VARIG SYK ELLER FUNKSJONSHEMMET I F8a
F8e

→ F8g

I hvilket år pensjonerte du deg/ble du varig syk eller funksjonshemmet?
[TIL INTERVJUER: hvis respondenten er både pensjonert og varig syk eller funksjonshemmet, kod
det som skjedde først
Hvis respndenten 'Aldri har hatt lønnet arbeid' eller 'Har alltid vært syk eller funksjonshemmet' - merk
av for det i neste spørsmål]
F8e_2
1 Har aldri hatt lønnet arbeid
2 Har alltid vært syk eller funksjonshemmet
F8f
[Kort 50]
Bruk dette kortet til å si hvor bekymret du er for at du ikke vil ha muligheten til å pensjonere deg i den
alderen du selv ønsker?
0 Ikke bekymret i det hele tatt
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt bekymret
F8g
Respondenten er i lønnet arbeid i F8a
1 Ja
→ F12
2 Nei
F9
Kan jeg bare sjekke, har du utført noe lønnet arbeid i en time eller mer i løpet av de siste syv dagene?
1 Ja
2 Nei

→ F12

F10
Har du noen gang hatt lønnet arbeid?
1 Ja
2 Nei

→ F27

F11
I hvilket år hadde du sist lønnet arbeid?

F12
[Hvis IO har hatt jobb, så dreier spørsmålene F12-F25 seg om den siste jobben
IO hadde.]
I hovedyrket ditt er/var du...
1 ansatt, → F14
2 selvstendig næringsdrivende, eller
3 arbeider/arbeidet i familiebedrift?
F13

→ F14

→ F15

Hvor mange ansatte har/hadde du?

F14
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Har/hadde du noen arbeidskontrakt...
1 uten tidsbegrensning
2 eller for en begrenset tid
3 eller, hadde du ikke kontrakt
F15
Medregnet deg selv omtrent hvor mange er/var ansatt der du vanligvis arbeider/arbeidet?
1 under 10,
2 10 til 24,
3 25 til 99,
4 100 til 499,
5 eller, 500 eller flere?
F16
Har/hadde du noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid i hovedjobben din?
1 Ja
2 Nei

→ F18

F17
Hvor mange mennesker er/var du leder for?
F18
[Kort 51]
Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har/hadde med arbeidet ditt å gjøre.
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben din lar/lot deg...
... selv organisere arbeidsdagen din?
0 Jeg har/hadde ingen innflytelse over det
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Jeg har/hadde full kontroll
F19
[Fortsatt kort 51]
... påvirke beslutninger om organisasjonens aktiviteter?
0 Jeg har/hadde ingen innflytelse over det
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Jeg har/hadde full kontroll
F19a
[Fortsatt kort 51]
... velge eller endre arbeidstempo?
0 Jeg har/hadde ingen innflytelse over det
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Jeg har/hadde full kontroll
F20
Hvor mange timer står/sto det at du i utgangspunktet skal/skulle jobbe i løpet av en uke i
arbeidsavtalen din? [i hovedjobben til IO.]
Regn ikke med eventuell betalt eller ubetalt overtid.
F21
Uavhengig av den avtalte arbeidstiden din, hvor mange timer arbeider/arbeidet du vanligvis i løpet av
en uke? [i hovedjobben til IO.]
Regn med eventuell betalt eller ubetalt overtid.

F22
Hva er/var navnet eller tittelen på hovedyrket ditt?
F23
Hva slags arbeid gjør/gjorde du stort sett i hovedyrket ditt?
F24
Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs/trengtes i denne jobben?
F25
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Hva lager eller gjør hovedsakelig firmaet eller organisasjonen du jobber/jobbet i?
F26
Har du i løpet av de siste 10 årene hatt lønnet arbeid i et annet land for en periode på 6 måneder eller
mer?
1 Ja
2 Nei
F27
Har du noen gang vært arbeidsledig og søkt arbeid i en periode på mer enn tre måneder?
1 Ja
2 Nei

→ F30

F28
Har en slik periode vart i 12 måneder eller mer?
1 Ja
2 Nei
F29
Har noen av periodene du har fortalt om funnet sted i løpet av de siste 5 årene?
[Disse periodene refererer til perioder på mer enn 3 måneder (svart for i spørsmål F27.)]
1 Ja
2 Nei
F30
Er du eller har du noen gang vært medlem i en fagforening eller lignende organisasjon?
[Hvis ja,] er du medlem nå eller har du vært medlem før?
1 Ja, er medlem nå
2 Ja, har vært medlem før
3 Nei
F31
[Kort 52]
Tenk på [inntektene til alle medlemmene i husholdningen og] all inntekt husholdningen mottar.
Hva er den viktigste inntektskilden i din husholdning? Velg et alternativ fra kortet.
1 Lønn
2 Inntekt fra egen næringsvirksomhet (ikke gårdsdrift)
3 Inntekt fra gårdsdrift
4 Pensjoner
5 Arbeidsledighetstrygd eller etterlønn
6 Andre trygder eller bidrag
7 Inntekt fra investeringer, sparepenger, forsikring eller eiendom
8 Annen inntekt (studielån)
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F32
*
[Kort 53]
Slå sammen inntekten du/dere får fra alle kilder. Hvilken bokstav på kortet beskriver husholdningens
totale netto inntekt,
(det vil si inntekt etter at skatten er trukket fra).
Hvis du ikke vet, velg den bokstaven du tror passer best.
Bruk den delen av kortet som du kjenner best, enten ukentlig, månedlig eller årlig inntekt.
1J
2R
3C
4M
5F
6S
7K
8P
9D
10 H
11 U
12 N
F33
[Kort 54]
Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best med hvordan du opplever husholdningens inntekt
for tiden?
1 Har det bra med nåværende inntekt
2 Klarer meg/oss med nåværende inntekt
3 Det er vanskelig å klare seg på nåværende inntekt
4 Det er svært vanskelig å klare seg på nåværende inntekt
F34
[Kort 55]
Hvis du av en eller annen grunn fikk alvorlige økonomiske problemer og måtte låne penger for å få
endene
til å møtes, hvor vanskelig eller lett ville det være?
1 Veldig vanskelig
2 Ganske vanskelig
3 Verken lett eller vanskelig
4 Ganske lett
5 Veldig lett
F35
[Fylles ut av seg selv - Trykk bare <Enter>
IO bor sammen med ektefelle/partner/samboer]
1 Ja
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2 Nei

→ F49

F36
*
[Kort 56]
Hva er den høyeste utdanningen til din ektefelle/samboer/partner?
Bruk kategoriene på kortet.
[Hvis den høyeste utdannelsen er i mer enn ett fagområde kod som 01]
0 Ikke fullført folkeskole/grunnskole
1 Barneskole/Folkeskole
2 Ungdomskole/framhaldskole/grunnskole, Ettårig og toårig utdanning etter
folkeskole
3 Videregående grunnkurs/Realskole, Grunnkurs og VK 1 videregående
utdanning
4 Videregående avsluttende utdanning, VK II og VK III, gammel
gymnasutdanning
5 Påbygging til videregående utdanning, Teknisk fagskole
6 Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen, Lærerskole,
sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør
7 Universitet/Høyskole, mer enn 4 år med eksamen, Hovedfag, Mastergrad,
Sivilingeniør, Siviløkonomi
8 Forskernivå, Dr grad
F37a1
[Kort 57]
Hvilke av beskrivelsene på kortet passer for det han/hun har gjort de siste 7 dagene?
[Hvis IO sier at noe passer : Noen flere? flere av alternativene på kortet]

1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende),
(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i familiebedrift)
2. Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn
av ferie)
3. Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende
4. Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende
5. Varig syk eller funksjonshemmet
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
9. Annet
HVIS MER ENN ETT ALTERNATIV NEVNT I F37a
F37c
[Fortsatt kort 57]
Og hvilken av beskrivelsene passer best på hans/hennes situasjon (de siste 7 dagene)?
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1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende),
(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i familiebedrift)
2. Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn
av ferie)
3. Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende
4. Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende
5. Varig syk eller funksjonshemmet
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
9. Annet
F38
Skal vi se, har han/hun utført lønnet arbeid (i minst en time) i løpet av de siste syv dagene?
1 Ja
2 Nei

→ F49

F39
Hva er navnet eller tittelen på hans/hennes hovedyrke?
F40
Hva slags arbeid gjør han/hun stort sett i sitt hovedyrke?
F41
Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i jobben?
F42
I hovedjobben hans/hennes, er han/hun ...
1 ansatt, → F44
2 selvstendig næringsdrivende
3 eller arbeider i familiebedrift?

→ F44

F43
Hvor mange ansatte har han/hun?
F44
Har han/hun noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid i hovedjobben sin?
1 Ja
2 Nei

→ F46

F45
Hvor mange mennesker er han/hun leder for?
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F46
[Kort 58]
Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har med din partners arbeid å gjøre.
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben lar han/henne…
... selv organisere arbeidsdagen sin?
0 han/hun har ingen innflytelse over det
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 han/hun har full kontroll
F47
[Fortsatt kort 58]
... påvirke beslutninger om organisasjonens aktiviteter?
0 han/hun har ingen innflytelse over det
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 han/hun har full kontroll
F48
Hvor mange timer arbeider han/hun vanligvis i løpet av en uke (i hovedjobben sin)?
Ta med eventuell betalt eller ubetalt overtid.
F49
*
[Kort 59]
Hva er den høyeste utdanningen til faren din? Bruk kategoriene på kortet.
0 Ikke fullført folkeskole/grunnskole
1 Barneskole/Folkeskole
2 Ungdomskole/framhaldskole/grunnskole, /Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole
3 Videregående grunnkurs/Realskole, /Grunnkurs og VK 1 videregående utdanning
4 Videregående avsluttende utdanning, /VK II og VK III, gammel gymnasutdanning
5 Påbygging til videregående utdanning, /Teknisk fagskole
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6 Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen, /Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag,
Ingeniør
7 Universitet/Høyskole, mer enn 4 år med eksamen, /Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør,
Siviløkonomi
8 Forskernivå, Dr grad
F50
Da du var i fjortenårsalderen, var faren din ansatt, var han selvstendig næringsdrivende, eller arbeidet
han ikke da?
1 Ansatt → F52
2 Selvstendig næringsdrivende
3 Arbeidet ikke → F55
4 [Far død eller fraværende da IO var 14 år]
→ F55
F51

→ F53

Hvor mange ansatte hadde han?
1 Ingen,
2 1 til 24,
3 25 eller flere
F52
Hadde han noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid?
1 Ja
2 Nei
F53
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hans?: _________________

F54
[Kort 60]
Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet han utførte da du var 14 år?
1 Tradisjonelle profesjonsyrker slik som: revisor - advokat - lege - forsker - sivilingeniør ingeniør (mekaniske fag)
2 Moderne profesjonsyrker slik som: lærer - sykepleier - fysioterapeut - sosialarbeider - kunstner
- musiker - høyere polititjenestemann - software programmerer
3 Stillinger på kontor- eller mellomnivå slik som: sekretær - personlig assistent kontormedarbeider - kontorfullmektig - telefonselger, telefonintervjuer eller telefonopplysning hjelpepleier - barnepleier
4 Ledelse eller administrasjon (vanligvis ansvarlig for planlegging, organisering og koordinering
av arbeid og økonomi) slik som: direktør eller administrerende direktør
5 Tekniske eller håndverksyrker som: motor mekaniker - montør - inspektør - rørlegger trykkeriarbeider - verktøymaker - elektriker - gartner - gårdbruker - fisker - togkonduktør - snekker
6 Delvis rutinepregede manuelle- og service yrker slik som: postfunksjonær - maskinoperatør sikkerhetsvakt - brannmann - politimann - gårds- eller skogsarbeider - omsorgsarbeider cateringpersonale - resepsjonist - salgsassistent - butikkmedarbeider
7 Rutinepregede manuelle- og service yrker slik som: tungtransport sjåfør - lastebilsjåfør renholdsassistent - vaktmester - stuer - sjøfolk - syerske - bud - arbeider - servitør - ansatt i bar
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8 Mellomleder slik som: kontorleder - detaljforhandler - banksjef - restaurantsjef/eier - lagersjef
F55
*
[Kort 61]
Hva er den høyeste utdanningen til moren din?
Bruk kategoriene på kortet.
0 Ikke fullført folkeskole/grunnskole
1 Barneskole/Folkeskole
2 Ungdomskole/framhaldskole/grunnskole, /Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole
3 Videregående grunnkurs/Realskole, /Grunnkurs og VK 1 videregående utdanning
4 Videregående avsluttende utdanning, /VK II og VK III, gammel gymnasutdanning
5 Påbygging til videregående utdanning, /Teknisk fagskole
6 Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen, /Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag,
Ingeniør
7 Universitet/Høyskole, mer enn 4 år med eksamen, /Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør,
Siviløkonomi
8 Forskernivå, Dr grad
F56
Da du var i fjortenårsalderen, var moren din ansatt, var hun selvstendig næringsdrivende, eller
arbeidet hun ikke da?
1 Ansatt → F58
2 Selvstendig næringsdrivende
3 Arbeidet ikke → F61
4 [Mor død eller fraværende da IO var 14 år]
F57

→ F61

→ F59

Hvor mange ansatte hadde hun?
1 Ingen,
2 1 til 24,
3 25 eller flere
F58
Hadde hun noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid?
1 Ja
2 Nei
F59
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hennes?
F60
[Kort 62]
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Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet hun utførte da du var 14 år?
1 Tradisjonelle profesjonsyrker slik som: revisor - advokat - lege - forsker - sivilingeniør ingeniør (mekaniske fag)
2 Moderne profesjonsyrker slik som: lærer - sykepleier - fysioterapeut - sosialarbeider - kunstner
- musiker - høyere polititjenestemann - software programmerer
3 Stillinger på kontor- eller mellomnivå slik som: sekretær - personlig assistent kontormedarbeider - kontorfullmektig - telefonselger, telefonintervjuer eller telefonopplysning hjelpepleier - barnepleier
4 Ledelse eller administrasjon (vanligvis ansvarlig for planlegging, organisering og koordinering
av arbeid og økonomi) slik som: direktør eller administrerende direktør
5 Tekniske eller håndverksyrker som: motor mekaniker - montør - inspektør - rørlegger trykkeriarbeider - verktøymaker - elektriker - gartner - gårdbruker - fisker - togkonduktør - snekker
6 Delvis rutinepregede manuelle- og service yrker slik som: postfunksjonær - maskinoperatør sikkerhetsvakt - brannmann - politimann - gårds- eller skogsarbeider - omsorgsarbeider cateringpersonale - resepsjonist - salgsassistent - butikkmedarbeider
7 Rutinepregede manuelle- og service yrker slik som: tungtransport sjåfør - lastebilsjåfør renholdsassistent - vaktmester - stuer - sjøfolk - syerske - bud - arbeider - servitør - ansatt i bar
8 Mellomleder slik som: kontorleder - detaljforhandler - banksjef - restaurantsjef/eier - lagersjef
F61
Har du fulgt kurs, undervisning eller deltatt på konferanser for å forbedre kunnskap eller
arbeidsferdigheter i løpet av de siste 12 månedene?
1 Ja
2 Nei
F62
[Kort 63]
Kan jeg få spørre om din nåværende ekteskaplige status?
Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer for deg?
[Hvis IO ikke vil svare bruk < F9 > (Nekter)]
1 Gift
2 I registrert partnerskap
3 Separert (men fortsatt gift)
→ F64
4 Separert (men fortsatt i partnerskap)
→ F64
5 Skilt
→ F64
6 Enke/enkemann → F64
7 Tidligere i partnerskap som nå er oppløst → F64
8 Tidligere i partnerskap, partneren døde → F64
9 Aldri vært gift OG aldri vært i partnerskap
→ F64
F63
Bor du for tiden sammen med din ektefelle/ registrerte partner?
1 Ja
→ F65
2 Nei
F64

66

Bor du for tiden sammen med en annen partner?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
1 Ja
2 Nei

→ F67

F65
Bor du for tiden med en partner?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
1 Ja
2 Nei
F66
Kan jeg bare sjekke, har du noen gang bodd sammen med en partner uten å være gift?
[Partner refererer til kjæreste eller samboer]
1 Ja
2 Nei
F67
[IO skilt/aldri vært gift OG aldri vært i partnerskap - kodet
1 Ja
→ F69
2 Nei]
F68
Har du noen gang vært skilt?
1 Ja
2 Nei
F69
[IO har barn som bor hjemme -kodet
1 Ja
→ F71
2 Nei]
F70
Har du noen gang hatt egne barn, stebarn, fosterbarn eller partners barn boende i din husholdning?
1 Ja
2 Nei
F71
Er det fasttelefon i din bolig?
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1 Ja
2 Nei
F72
Har du din egen mobiltelefon?
1 Ja
2 Nei
F73
Hender det at du bruker Internett til å ringe hjemmefra?
[F.eks. Skype, IP-telefoni e.l]
1 Ja
2 Nei
3 [Har ikke Internett hjemme]

I - Intervjuerspørsmål
I_0
[Lever skjema til IO for utfylling (med kode [A/B/C])]
Skriv ned koden på skjemaet
1A
2B
3C
I1
Spørsmål som omhandler hele intervjuet
Spurte IO om forklaring på noen av spørsmålene?
1 Aldri
2 Nesten aldri
3 Av og til
4 Ofte
5 Veldig ofte
I2
Følte du at IO var motvillig til å svare på noen av spørsmålene?
1 Aldri
2 Nesten aldri
3 Av og til
4 Ofte
5 Veldig ofte
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I3
Følte du at IO prøvde å svare på spørsmålene etter beste evne?
1 Aldri
2 Nesten aldri
3 Av og til
4 Ofte
5 Veldig ofte
I4
Følte du at IO stort sett forstod spørsmålene?
1 Aldri
2 Nesten aldri
3 Av og til
4 Ofte
5 Veldig ofte
I5
Var det noen andre til stede som forstyrret intervjuet?
1 Ja
2 Nei
I61
Hvem var det?
1 Ektefelle/partner/samboer
2 Sønn/datter (medregnet stebarn, adopterte barn, fosterbarn og partners barn)
3 Foreldre, svigerforeldre, partners foreldre og steforeldre
4 Annen slektning
5 Annen ikke-slektning
I9
Har du andre kommentarer, er det fint om du skriver dem nedenfor
Eller trykk bare < . > punktum for å gå videre:
I12
Disse spørsmålene skal intervjuer besvare

Hvordan ble papirskjemaet administrert?
1 Besvart av IO mens du var til stede
2 Lagt igjen hos iO, for siden å bli hentet av deg
3 Lagt igjen hos iO, for siden å returnert via post
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I13
Hvordan ble papir skjemaet administrert?
1 Ansikt
2 Vil bli fullført av IO, men med noe hjelp av intervjuer
3 Vil bli fullført av IO uten hjelp av intervjuer
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