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Kontaktskjema 

 
Start 

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

Du registrerer nå data for kontakt(forsøk) nr. 1. 
Oppgi dato for kontakt(forsøk) nr. 1, eller trykk b are < Enter > 
dersom det er dagens dato: 
(DDMMÅÅ) ..-..-.... 

 
 
HOUR        

Oppgi klokkeslett for kontakt(forsøk) nr. 1 den [DA TO], eller trykk 
bare < Enter > dersom klokkeslettet stemmer: 
(TTMM - time: 0-24, minutt: 0-59) __.__ 

 
 
MODEVA      

Oppgi kontaktmåte for ^DateTxt2b: 
        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 fra kontakt(forsøk) nr. 1. 
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1 Ferdig intervju 
2 Uferdig intervju 
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) →→→→OUTINELI 
8 Annen informasjon om IO 

 
 
OUTNIA      

Oppgi utfallet av kontakten som altså ikke ble inte rvju: 
 

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 @FIkke hjemme, syk,  el.  →→→→ 
SpsTilgj 
6 IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å del ta →→→→ InstBo 
7 IO er død 
8 IO har flyttet ut av landet 
9 IO har flyttet til ukjent sted   
10 IO har flyttet, men (antatt) fortsatt i landet →→→→ RMOVED 
11 IO snakker ikke norsk/språkproblemer  →→→→ LANGBANO 
12 Annet 

 
SpMentFy    

Spesifiser evt ytterligere hvorfor IO ikke kan delt a: 
__________ 
__________ 

    __________ 
 
InstBo      

Bor IO i institusjon? 
        1 Ja 
        2 Nei 
 
SpsTilgj    

Når vil IO være tilgjengelig? Tast inn mulig dato -  skriv DDMMÅÅ  
Dersom du ikke vet, tast < F8 > (vet ikke) ..-..-.. .. 

 
SpsAnnet    

Spesifiser evt. annet:: ___________________________ ____________   
 
RERSA1_   →→→→ AGE_ 

Oppgi grunnen for nekt (flere (5) svar mulig): 
1 Tidspunktet passer dårlig (syk, barnepass, el.) h adde 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 info rmasjon 
7 Deltar ikke i slike undersøkelser 
8 Har vært med mange nok ganger 
9 Stoler ikke på slike undersøkelser 
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10 Tidligere dårlige erfaringer med slike undersøke lser 
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 d elta 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 
 
AGE_ →→→→ GENDER 

Hvor gammel antar du at den som nektet på vegne av IO er? 
1 Under 20 år 
2 20 til 39 år 
3 40 til 59 år 
4 60 år eller eldre 

 
GENDER 

Er den som nektet en mann eller kvinne? 
1 Mann 
2 Kvinne 

 
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 papir skjema)? 
        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 
 
SpSykIns    

Antas IO å kunne intervjues på institusjon: 
        1 Ja 
        2 Nei 
 
SpFlInst    

Spesifiser evt ytterligere hvorfor IO ikke kan delt a selv om flyttet 
til intstitusjon:______________________________  

 
MOVAERA     
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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/industr i 
5 Adressen er ikke vanlig bolig: Institusjon (gamle hjem, sykehus, 
militær, etc.) 
6 Ingen bor på adressen (tom av ulike grunner) 
7 Annet 

 
OUTINEb     

Spesifiser evt ytterligere hvorfor adressen er ugyl dig: 
Eller trykk bare < Enter >.: ______________________ ____________ 

 
ReturIO 

Ønsker du å returnere dette IO nå? 
1 Ja 
2 Nei 

 

Hvis Start = 1 
Samtykke 

IO har mottatt og lest IO-brevet, eller fått refere rt innholdet og 
samtykker i å delta. 

1 IO har mottatt brevet og samtykker i å delta →→→→ A1  
2 IO har fått referert innholdet i brevet og samtyk ker i å delta  

→→→→ A1  
3 Ingen av delene →→→→ Frafall  

A - Mediebruk og sosial tillit 

 
Alle 
Kort 1 
A1          

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV e n vanlig ukedag?  
Velg et svaralternativ fra dette kortet. 
 
REGN OGSÅ MED TV VIA INTERNETT. 

 
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 

 
 
Hvis A1 = 1-7 
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Fortsatt kort 1 
A2          

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. 
 
REGN OGSÅ MED TV VIA INTERNETT.  

 
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 

 
 
Alle 
Fortsatt kort 1 
A3          

Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å høre på ra dio, på en vanlig 
ukedag? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
REGN OGSÅ MED RADIO VIA INTERNETT.  

 
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 

 
 
 
Hvis A3 = 1-7 
Fortsatt kort 1  
A4          

Hvor mye av tiden, alt i alt, bruker du til å høre nyheter  og 
radioprogrammer om politikk og aktuelle samfunnsspø rsmål ,  
på en vanlig ukedag? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
REGN OGSÅ MED RADIO VIA INTERNETT.  

 
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 

 
 
Alle 
Fortsatt kort 1 
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A5          
Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese avise r, på en vanlig 
ukedag? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
REGN OGSÅ MED AVISER VIA INTERNETT.  

         
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 
6.  Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer 
7.  Mer enn 3 timer 

 
 
Hvis A5 = 1-7 
Fortsatt kort 1 
A6          

Hvor mye av denne tiden bruker du til å lese om pol itikk og aktuelle 
samfunnsspørsmål ? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
REGN OGSÅ MED AVISER VIA INTERNETT.  

         
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 

 
 
Alle 
Kort 2 
A7          

Bruk dette kortet, og vis hvor ofte du bruker Inter nett, 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 

 
 
Kort 3 
A8          

Vil du stort sett si at folk flest er til å stole p å, eller at en ikke 
kan være for forsiktig når en har med andre å gjøre .  
Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0 betyr at e n ikke kan være for 
forsiktig, mens 10 betyr at folk flest er 
til å stole på. 
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        0 En kan ikke være for forsiktig 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Folk flest er til å stole på 
 
 
Kort 4  
A9          

Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk sjansen,  
eller vil de prøve å behandle deg rimelig og rettfe rdig? 
 

        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 r ettferdige 
 
 
Kort 5 
A10         

Vil du si at folk stort sett prøver å være hjelpsom me, 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 hjelpsomm e 
 

B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk 
deltakelse, partipreferanse 

 
Alle 
Ikke kort 
B1          

Nå vil vi stille noen spørsmål om politikk og polit ikere.  
 
Hvor interessert vil du si at du er i politikk?  
Er du... 
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        1 veldig interessert, 
        2 ganske interessert, 
        3 litt interessert, 
        4 eller ikke interessert i det hele tatt? 
 
 
Kort 6 
B2          

Hvor ofte virker politikk så komplisert at du egent lig ikke skjønner 
noe av det? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 

        1 Aldri 
        2 Sjelden 
        3 Av og til 
        4 Jevnlig 
        5 Ofte 
 
 
Kort 7 
B3          

Hvor vanskelig eller lett synes du det er å bestemm e deg for hva du 
mener om politiske saker?  
Bruk kortet til å svare. 

 
        1 Veldig vanskelig 
        2 Vanskelig 
        3 Verken vanskelig eller lett 
        4 Lett 
        5 Veldig lett 
 
 
Kort 8 
B4          

Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0  til 10 hvor stor 
tillit du personlig  har til hver av de institusjonene jeg leser opp.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Vi begynner med... 
Stortinget? 
 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Fortsatt kort 8  
B5          

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.  
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0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Neste...  
rettsvesenet? 
 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Fortsatt kort 8 
B6          

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.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Neste...  
politiet? 
 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Fortsatt kort 8 
B7          

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.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Neste...  
politikere? 
 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
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        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Fortsatt kort 8 
B8          

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.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Neste...  
politiske partier? 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Fortsatt kort 8 
B9          

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.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Neste...  
Europaparlamentet? 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Fortsatt kort 8 
B10         

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.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusj onen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til in stitusjonen.  
 
Neste...  
FN? 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
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        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
Ikke kort  
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 
 
 
Hvis B11 = 1 
Ikke kort 
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 
 
 
Hvis B12 = 10 
Ikke kort 
B12sps   

Hvilket annet parti?: _____________________________ _________________ 
 
 
Alle 
Ikke kort 
B13         

Det finnes flere måter å gå frem på for å prøve å f orbedre 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... 
kontaktet en politiker eller en statlig, kommunal e ller fylkeskommunal 
tjenestemann? 
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B14         
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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...   
arbeidet i et politisk parti eller en aksjonsgruppe ? 
 
”Arbeide” omfatter både lønnet og frivillig arbeid.  

 
1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B15 

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... 
arbeidet i en annen organisasjon eller forening? 
 
”Arbeide” omfatter både lønnet og frivillig arbeid.  
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B16  

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...  
gått med eller vist fram et merke til støtte for en  sak? 
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B17         

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...  
skrevet under på en underskriftskampanje? 
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B18 

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?  
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Har du...  
deltatt i en lovlig offentlig demonstrasjon? 
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B19  

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...  
boikottet spesielle produkter? 
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Ikke kort  
B20a   

Er det et spesielt politisk parti du føler deg nærm ere knyttet til enn 
andre partier? 
 

1.  JA 
2.  NEI →→→→ B21  

 
 
Hvis B20a = 1 
Ikke kort 
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 
 
 
Hvis B20b = 10 
Ikke kort 
B20bSps 

Hvilket annet parti?: _____________________________ _________________ 
 
 
Hvis B20a = 1 
Ikke kort 
B20c        

Hvor nær føler du deg knyttet til dette partiet?  
  
Er du... 
 

        1 svært nær, 
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        2 ganske nær, 
        3 ikke nær 
        4 eller absolutt ikke nær? 
 
 
Alle 
Ikke kort 
B21         

Er du medlem av et politisk parti? 
 

1.  JA 
2.  NEI →→→→ B23  

 
 
Hvis B21 = 1 
Ikke kort 
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 
 
 
Hvis B22 = 10 
Ikke kort 
B22sps 

Hvilket annet parti?: _____________________________ _________________ 
 
 
Alle 
Kort 9 
B23         

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 
 
 
Kort 10 
B24         

Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet nå om dage n?  
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Svar ved å bruke tallene på dette kortet, hvor 0 be tyr ekstremt 
misfornøyd og 10 betyr ekstremt fornøyd. 
 

        0 Ekstremt misfornøyd 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Ekstremt fornøyd 
 
 
Fortsatt kort 10 
B25         

Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåvæ rende 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 
 
 
Fortsatt kort 10 
B26         

Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør 
jobben sin på? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 

        0 Ekstremt misfornøyd 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Ekstremt fornøyd 
 
 
Fortsatt kort 10 
B27         

Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten dem okratiet fungerer 
på i Norge?  
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
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        0 Ekstremt misfornøyd 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Ekstremt fornøyd 
 
 
Kort 11  
B28         

Nå vil jeg gjerne at du forteller meg hva du synes om 
utdanningssystemet i Norge. 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 

        0 Ekstremt dårlig 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Ekstremt godt 
 
 
Fortsatt kort 11  
B29         

Bruk det samme kortet til å fortelle hva du mener o m helsetjenestene i 
10Norge nå om dagen. 
 

        0 Ekstremt dårlig 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Ekstremt godt 
 
 
Kort 12  
B30         

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i følgende 
påstander. 
 
Regjeringen bør gjennomføre tiltak for å redusere 
inntektsforskjellene. 
 

        1 Svært enig 
        2 Enig 
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        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Fortsatt kort 12 
B31         

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i følgende 
påstander.  
 
Homofile og lesbiske bør ha frihet til å kunne leve  som de selv 
ønsker. 
 

        1 Svært enig 
        2 Enig 
        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Fortsatt kort 12 
B32 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i følgende 
påstander.  
 
Politiske partier som ønsker å avskaffe demokratiet  bør forbys. 
 

        1 Svært enig 
        2 Enig 
        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Fortsatt kort 12 
B33         

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i følgende 
påstander:  
 
Vi kan stole på at moderne vitenskap kan løse miljø problemene våre. 
 

        1 Svært enig 
        2 Enig 
        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Kort 13  
B34         

Tenk nå på Den Europeiske Unionen.  
Noen sier den europeiske samlingsprosessen bør gå l enger. 
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   
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        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Samlingsprosessen bør gå lenger 
 
 
Kort 14  
B35         

Her er noen spørsmål om folk som kommer til Norge f or å bosette seg 
her.  
 
I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk  av samme etniske  
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 
 
 
Fortsatt kort 14  
B36         

Hva med folk av en annen 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 
 
 
Fortsatt kort 14  
B37         

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 
 
 
Kort 15  
B38         

Vil du si at det, alt i alt, er bra eller dårlig fo r den norske 
økonomien at folk kommer fra andre land for å boset te seg her?  
Bruk kortet til å svare. 
 

        0 Dårlig for økonomien 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Bra for økonomien 
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Kort 16  
B39         

Vil du si at norsk kultur stort sett blir undergrav et eller beriket av 
folk som kommer fra andre land for å bosette seg he r? 
Bruk kortet til å svare. 
 

        0 Norsk kultur blir undergravet 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Norsk kultur blir beriket 
 
 
Kort 17  
B40         

Er det blitt verre eller bedre å bo i Norge på grun n 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, opple vd 
diskriminering 

 
Alle 
Kort 18  
C1          

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   
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        9   
       10 Svært lykkelig 
 
 
Kort 19 
C2          

Hvor ofte omgås du sosialt med venner, slektninger eller 
arbeidskollegaer? 
 
”Omgås sosialt” betyr å omgås av egen fri vilje fre mfor 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 
 
 
Ikke kort 
C3          

Har du noen du kan diskutere intime og personlige s pørsmål med?  
 
”Noen” i dette tilfellet inkluderer ektefelle. 
 

1.  JA 
2.  NEI  

 
 
Kort 20  
C4          

Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter, sammenli gnet 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 
 
 
Ikke kort 
C5          

Har du eller et annet medlem av din husholdning bli tt utsatt for 
innbrudd, ran eller overfall i løpet av de siste fe m årene? 
 

1.  JA 
2.  NEI  

 
 
Ikke kort 
C6          

Hvor trygg føler du deg, eller ville du følt deg, h vis du går alene i 
ditt nabolag etter at det har blitt mørkt? 
 
Føler du deg - eller ville du følt deg... 
 

        1 veldig trygg 
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        2 trygg 
        3 utrygg 
        4 eller veldig utrygg? 
 
 
Kort 21 
C7          

Hvor ofte bekymrer du deg for innbrudd i hjemmet, e ller er dette noe 
du ikke bekymrer deg for? 

 
        1 Hele eller mesteparten av tiden 
        2 Noe av tiden 
        3 Bare en gang i blant 
        4 Aldri  →→→→ C9 
 
 
Hvis C7 = 1-3 
Ikke kort 
C8          

Har disse bekymringene for innbrudd i hjemmet... 
  
        1 en stor innvirkning på livskvaliteten din , 
        2 noe innvirkning, 
        3 eller ingen reell innvirkning på livskval iteten din? 
 
 
Alle 
Fortsatt kort 21 
C9          

Hvor ofte bekymrer du deg for at du kan bli offer f or 
voldskriminalitet, eller er dette noe du ikke bekym rer deg for? 

 
        1 Hele eller mesteparten av tiden 
        2 Noe av tiden 
        3 Bare en gang i blant 
        4 Aldri →→→→ C11 
 
 
Hvis C9 = 1-3 
Ikke kort 
C10         

Har disse bekymringene for å bli offer for voldskri minalitet... 
  
        1 en stor innvirkning på livskvaliteten din , 
        2 noe innvirkning, 
        3 eller ingen reell innvirkning på livskval iteten din? 
 
 
Alle 
Ikke kort 
C11         

Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om terrorisme. 
Tror du at et terrorangrep i Europa i løpet av de n este 12 månedene 
er...  

 
        1 veldig sannsynlig, 
        2 sannsynlig, 
        3 ikke veldig sannsynlig, 
        4 eller ikke sannsynlig i det hele tatt? 
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Ikke kort 
C12         

Tror du at et terrorangrep i Norge i løpet av de ne ste 12 månedene 
er...  

 
        1 veldig sannsynlig, 
        2 sannsynlig, 
        3 ikke veldig sannsynlig, 
        4 eller ikke sannsynlig i det hele tatt? 
 
 
Kort 22 
C13         

Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i de følgende 
påstandene: 
 
Hvis en mann er mistenkt for å planlegge et terrora ngrep i Norge, bør 
politiet ha myndighet til å holde ham i varetekt in ntil de er 
overbevist om at han ikke er involvert? 
 

        1 Svært enig 
        2 Enig 
        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Fortsatt kort 22 
C14       

Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i de følgende 
påstandene: 
 
Å torturere en fange i et norsk fengsel kan aldri f orsvares, selv om 
det kan gi informasjon som kan forhindre et terrora ngrep.  

 
        1 Svært enig 
        2 Enig 
        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Ikke kort 
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? 
 
 
Ikke kort 
C16         
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Er du på noen måte hemmet i dine daglige aktivitete r på grunn av 
langvarig sykdom, funksjonshemning, dårlig helse el ler psykiske 
problemer? 
 
HVIS JA:  Er du mye, eller til en viss grad hemmet? 

 
        1 JA, MYE 
        2 JA, TIL EN VISS GRAD 
        3 NEI 
 
 
Ikke kort 
C17         

Vil du si at du tilhører en bestemt religion eller trosretning? 
        1 JA 
        2 NEI →→→→ C19 
 
 
Hvis C17 = 1 
Ikke kort 
C18        →→→→ C21 

Hvilken er det? 
 

1.  Den norske Kirke 
2.  Katolsk kirke 
3.  Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre) 
4.  Andre protestantiske trossamfunn (f.eks. frikirker,  anglikanske 

kirke, pinsevenner og andre) 
5.  Andre kristne trossamfunn (f.eks. Jehovas vitner, m ormonerne) 
6.  Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 
7.  Islam (muslimsk) 
8.  Østlige religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme, si kh, shintoisme, 

taoisme, konfutsianisme) 
9.  Andre ikke-kristne religioner  

 
 
Hvis C17 = 2 
Ikke kort 
C19         

Vil du si at du noen gang  har tilhørt en bestemt religion eller 
trosretning? 

        1 JA 
        2 NEI → C21 
 
 
Hvis C19 = 1 
Ikke kort 
C20         

Hvilken var det? 
  

1.  Den norske Kirke 
2.  Katolsk kirke 
3.  Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre) 
4.  Andre protestantiske trossamfunn (f.eks. frikirker,  anglikanske 

kirke, pinsevenner og andre) 
5.  Andre kristne trossamfunn (f.eks. Jehovas vitner, m ormonerne) 
6.  Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 
7.  Islam (muslimsk) 
8.  Østlige religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme, si kh, shintoisme, 

taoisme, konfutsianisme) 
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9.  Andre ikke-kristne religioner 
 
 
Alle 
Kort 23 
C21         

Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hv or 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 
 
 
Kort 24 
C22         

Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryl lup, begravelser og 
dåp hvor ofte deltar du i gudstjenester og religiøs e 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 
 
 
Fortsatt kort 24 
C23         

Hvis du ser bort ifra de gangene du går til gudstje neste og religiøse 
møter, hvor ofte ber du, hvis du ber i det hele tat t? 

 
        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 
 
 
Ikke kort 
C24         

Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir dis kriminert her i 
landet? 
 

        1 JA 
        2 NEI →→→→ C26 
 
 
Hvis C24 = 1 
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Ikke kort 
C25 

Hvorfor blir gruppen diskriminert?  
HVIS IO SIER ÉN GRUNN:  Er det flere grunner? 

 
        1 Hudfarge 
        2 Nasjonalitet 
        3 Religion 
        4 Språk 
        5 Etnisk tilhørighet 
        6 Alder 
        7 Kjønn 
        8 Seksuell legning 
        9 Funksjonshemming 
       10 Andre 
 
Hvis C25 = 10 
Ikke kort 
C25sps 

Hvilke andre grunner?: ____________________________ _________________ 
 
 
Alle 
Ikke kort 
C26         

Er du norsk statsborger? 
        1 JA →→→→ C28 
        2 NEI 
 
 
Hvis C26 = 2 
Ikke kort 
C27         

Hvilket statsborgerskap har du?: __________________ _________________ 
 
 
Alle 
C28         
Ikke kort 
Er du født i Norge? 
        1 JA →→→→ C31 
        2 NEI 
 
 
Hvis C28 = 1 
Ikke kort 
C29         

I hvilket land ble du født?: ______________________ _________________ 
 
 
Hvis C28 = 1 
Kort 25 
C30         

Hvor lenge er det siden du kom til Norge for å bose tte 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 
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Alle 
Ikke kort 
C31         
Hvilket eller hvilke språk bruker du stort sett hje mme?  
SKRIV INN MAKSIMALT TO SPRÅK:  __________________________________ 
      
     __________________________________ 
 
 
Ikke kort 
C32         

Tilhører du en etnisk minoritet i Norge? 
 

        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Ikke kort 
C33         

Er faren din født i Norge? 
        1 JA →→→→ C35 
        2 NEI 
 
 
Hvis C33 = 2 
Ikke kort 
C34         

I hvilket land er faren din født?: ________________ ______________    
 
 
Alle 
Ikke kort 
C35         
Er moren din født i Norge? 
        1 JA →→→→ D1 
        2 NEI 
 
 
Hvis C35 = 2 
Ikke kort 
C36         

I hvilket land er moren din født?: ________________ ______________    
 

D – Holdninger til velferdstilbud, støtteordninger og 
skattlegging, meninger om samfunnsgrupper og deres 
behov 

 
Alle 
Kort 26 
D1 

Så noen spørsmål om hvordan samfunnet fungerer. 
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene: 
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Store inntektsforskjeller mellom folk er akseptabel t for å belønne 
talent og innsats på en skikkelig måte. 
 

1.  Svært enig 
2.  Enig 
3.  Verken enig eller uenig 
4.  Uenig 
5.  Svært uenig 

 
 
Fortsatt kort 26 
D2 

Så noen spørsmål om hvordan samfunnet fungerer. 
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene: 
 
Skolen må lære barn å adlyde autoriteter. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 26 
D3 

Så noen spørsmål om hvordan samfunnet fungerer. 
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene: 
 
En kvinne bør være villig til å redusere lønnet arb eid for familiens 
skyld. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 26 
D4 

Så noen spørsmål om hvordan samfunnet fungerer. 
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene: 
 
For at et samfunn skal være rettferdig, bør det vær e små forskjeller i 
folks levestandard. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 
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Fortsatt kort 26 
D5 

Så noen spørsmål om hvordan samfunnet fungerer. 
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene: 
 
Folk som bryter loven bør få mye  strengere straff enn de får i dag. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 26 
D6 

Så noen spørsmål om hvordan samfunnet fungerer. 
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene: 
 
Når det er knapt med jobber, skal menn ha mer rett til en jobb enn 
kvinner. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Kort 27 
D7 

Av 100 personer i arbeidsdyktig alder i Norge, hvor  mange vil du si er 
arbeidsledige og søker arbeid? 
Hvis du ikke er sikker, velg det du tror er mest ri ktig. 
 
MED ARBEIDSDYKTIG ALDER MENER VI CA. 16-67 ÅR (PENS JONSALDER).  
 

1.  0-4 
2.  5-9 
3.  10-14 
4.  15-19 
5.  20-24 
6.  25-29 
7.  30-34 
8.  35-39 
9.  40-44 
10.  45-49 
11.  50 eller flere 

 
 
Fortsatt kort 27 
D8 

Av 100 personer i arbeidsdyktig alder i Norge, hvor  mange vil du si er 
langtidssyke eller uføre? 
Hvis du ikke er sikker, velg det du tror er mest ri ktig. 
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MED ARBEIDSDYKTIG ALDER MENER VI CA. 16-67 ÅR (PENS JONSALDER).  
 

1.  0-4 
2.  5-9 
3.  10-14 
4.  15-19 
5.  20-24 
6.  25-29 
7.  30-34 
8.  35-39 
9.  40-44 
10.  45-49 
11.  50 ELLER FLERE 

 
 
Fortsatt kort 27 
D9 

Av 100 personer i arbeidsdyktig alder i Norge, hvor  mange vil du si 
ikke har råd til det aller nødvendigste? 
Hvis du ikke er sikker, velg det du tror er mest ri ktig. 
 
MED ARBEIDSDYKTIG ALDER MENER VI CA. 16-67 ÅR (PENS JONSALDER).  
 

1.  0-4 
2.  5-9 
3.  10-14 
4.  15-19 
5.  20-24 
6.  25-29 
7.  30-34 
8.  35-39 
9.  40-44 
10.  45-49 
11.  50 ELLER FLERE 

 
 
Fortsatt kort 27 
D10 

Av 100 personer i arbeidsdyktig alder i Norge, hvor  mange vil du si er 
født utenfor Norge? 
Hvis du ikke er sikker, velg det du tror er mest ri ktig. 
 
MED ARBEIDSDYKTIG ALDER MENER VI CA. 16-67 ÅR (PENS JONSALDER).  
 

1.  0-4 
2.  5-9 
3.  10-14 
4.  15-19 
5.  20-24 
6.  25-29 
7.  30-34 
8.  35-39 
9.  40-44 
10.  45-49 
11.  50 ELLER FLERE 

 
 
Kort 28 
D11 
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I de neste spørsmålene skal jeg spørre deg om ting er bedre eller 
dårligere for ulike grupper i Norge i dag. 
 
Bruk dette kortet og si hva du synes om pensjoniste nes generelle 
levestandard. Svar ut fra denne skalaen fra 0 til 1 0, hvor 0 betyr 
ekstremt dårlig og 10 betyr ekstremt god. 
 

0.  Ekstremt dårlig 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Ekstremt god 

 
 
Fortsatt kort 28 
D12 

I de neste spørsmålene skal jeg spørre deg om ting er bedre eller 
dårligere for ulike grupper i Norge i dag. 
 
Hva synes du om de arbeidslediges generelle levesta ndard?  
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0.  Ekstremt dårlig 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Ekstremt god 

 
 
Fortsatt kort 28 
D13 

I de neste spørsmålene skal jeg spørre deg om ting er bedre eller 
dårligere for ulike grupper i Norge i dag. 
 
Hva synes du om tilbudet av barnehageplasser til ak septabel pris for 
foreldre i arbeid?  
Bruk det samme kortet til å svare.  
 

0.  Ekstremt dårlig 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
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10.  Ekstremt god 
 
 
Fortsatt kort 28 
D14 

I de neste spørsmålene skal jeg spørre deg om ting er bedre eller 
dårligere for ulike grupper i Norge i dag. 
 
Hva synes du alt i alt om unge menneskers mulighete r til å finne seg 
en heltidsjobb i Norge for første gang? Bruk det samme kortet til å 
svare. 
 

0.  Ekstremt dårlig 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Ekstremt god 

 
 
Kort 29 
D15 

Folk har forskjellig syn på hva som bør være staten s ansvar.  
For hver av oppgavene jeg leser opp, si meg på en s kala fra 0 til 10 
hvor mye ansvar du synes staten bør ha. 0 betyr at det ikke bør være 
statens ansvar i det hele tatt og 10 betyr at det b ør være statens 
ansvar helt og holdent. 
 
For det første å... 
 
sørge for arbeid til alle som vil ha det? 
 

0.  Bør ikke være statens ansvar i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Bør helt og holdent være statens ansvar 

 
 
Fortsatt kort 29 
D16 

Folk har forskjellig syn på hva som bør være staten s ansvar.  
For hver av oppgavene jeg leser opp, si meg på en s kala fra 0 til 10 
hvor mye ansvar du synes staten bør ha. 0 betyr at det ikke bør være 
statens ansvar i det hele tatt og 10 betyr at det b ør være statens 
ansvar helt og holdent. 
 
sørge for tilstrekkelige helsetjenester for de syke ? 
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0.  Bør ikke være statens ansvar i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Bør helt og holdent være statens ansvar. 

 
 
Fortsatt kort 29 
D17 

Folk har forskjellig syn på hva som bør være staten s ansvar.  
For hver av oppgavene jeg leser opp, si meg på en s kala fra 0 til 10 
hvor mye ansvar du synes staten bør ha. 0 betyr at det ikke bør være 
statens ansvar i det hele tatt og 10 betyr at det b ør være statens 
ansvar helt og holdent. 
 
sørge for akseptabel levestandard for de eldre? 
 

0.  Bør ikke være statens ansvar i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Bør helt og holdent være statens ansvar. 

 
 
Fortsatt kort 29 
D18 

Og hvor mye ansvar mener du staten bør ha for å... 
 
sikre de arbeidsledige en akseptabel levestandard? 
 

0.  Bør ikke være statens ansvar i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Bør helt og holdent være statens ansvar. 

 
 
Fortsatt kort 29 
D19 

Og hvor mye ansvar mener du staten bør ha for å... 
 
sørge for nok barnehageplasser til foreldre i arbei d? 
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0.  Bør ikke være statens ansvar i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Bør helt og holdent være statens ansvar. 

 
 
Fortsatt kort 29 
D20 

Og hvor mye ansvar mener du staten bør ha for å... 
 
sørge for lønnet permisjon til de som midlertidig m å ta vare på syke 
familiemedlemmer? 
 

0.  Bør ikke være statens ansvar i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Bør helt og holdent være statens ansvar. 

 
 
Kort 30 
D21 

Jeg skal nå spørre deg om effektene av sosiale ytel ser og tjenester på 
det norske samfunnet. Med sosiale ytelser og tjenes ter mener vi 
helsetjenester, pensjoner, og trygdeytelser. 
 
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i at sosiale 
ytelser og tjenester i Norge... 
 
utgjør en for stor  belastning på økonomien? 
 

1.  Svært enig 
2.  Enig 
3.  Verken enig eller uenig 
4.  Uenig 
5.  Svært uenig 

 
 
Fortsatt kort 30 
D22 

Jeg skal nå spørre deg om effektene av sosiale ytel ser og tjenester på 
det norske samfunnet. Med sosiale ytelser og tjenes ter mener vi 
helsetjenester, pensjoner, og trygdeytelser. 
 
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i at sosiale 
ytelser og tjenester i Norge... 
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forhindrer utbredt fattigdom? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D23 

Jeg skal nå spørre deg om effektene av sosiale ytel ser og tjenester på 
det norske samfunnet. Med sosiale ytelser og tjenes ter mener vi 
helsetjenester, pensjoner, og trygdeytelser. 
 
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i at sosiale 
ytelser og tjenester i Norge... 
 
fører til et likere samfunn? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D24 

Jeg skal nå spørre deg om effektene av sosiale ytel ser og tjenester på 
det norske samfunnet. Med sosiale ytelser og tjenes ter mener vi 
helsetjenester, pensjoner, og trygdeytelser. 
 
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i at sosiale 
ytelser og tjenester i Norge... 
 
oppmuntrer folk fra andre land til å komme og boset te seg her? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D25 

Jeg skal nå spørre deg om effektene av sosiale ytel ser og tjenester på 
det norske samfunnet. Med sosiale ytelser og tjenes ter mener vi 
helsetjenester, pensjoner, og trygdeytelser. 
 
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i at sosiale 
ytelser og tjenester i Norge... 
 
koster næringslivet for mye i skatter og avgifter? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
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4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D26 

Jeg skal nå spørre deg om effektene av sosiale ytel ser og tjenester på 
det norske samfunnet. Med sosiale ytelser og tjenes ter mener vi 
helsetjenester, pensjoner, og trygdeytelser. 
 
Bruk dette kortet til å si hvor enig eller uenig du  er i at sosiale 
ytelser og tjenester i Norge... 
 
gjør det enklere for folk å kombinere jobb og famil ieliv? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D27 

Og hvor enig eller uenig er du i at sosiale ytelser  og tjenester i 
Norge...  
 
gjør folk late? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D28 

Og hvor enig eller uenig er du i at sosiale ytelser  og tjenester i 
Norge... 
 
gjør folk mindre villige til å ta seg av hverandre?  
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 30 
D29 

Og hvor enig eller uenig er du i at sosiale ytelser  og tjenester i 
Norge... 
 
gjør folk mindre villige til å ta vare på seg selv og familien sin? 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
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4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Kort 31 
D30 

Tenk fortsatt på sosiale ytelser og tjenester og si  meg hvor effektivt  
du synes helsevesenet i Norge er. 
 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr ekstremt ineffektivt og 10 
betyr ekstremt effektivt. 
 

0.  Ekstremt ineffektivt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Ekstremt effektivt 

 
 
Fortsatt kort 31 
D31 

Og hvor effektive mener du ligningsvesenet er til å  behandle 
forespørsler i tide, unngå feil og forhindre svinde l? 
 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr ekstremt ineffektivt og 10 
betyr ekstremt effektivt. 
 
LIGNINGSVESENET = SKATTEETATEN 
 

0.  Ekstremt ineffektivt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Ekstremt effektivt 

 
 

Kort 32 
D32. 

Bruk dette kortet og si om du synes leger og sykepl eiere i Norge gir 
spesielle fordeler til enkelte personer eller om de  behandler alle 
likt.  
 
0 betyr at du mener de gir spesielle fordeler til e nkelte, og 10 betyr 
at de behandler alle likt. 
 
 

0.  Gir spesielle fordeler til enkelte personer 
1.    
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2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Behandler alle likt 

 
 

Fortsatt kort 32 
D33 

Bruk det samme kortet og si om du synes ligningsves enet i Norge gir 
spesielle fordeler til enkelte personer eller om de  behandler alle 
likt. 
 
LIGNINGSVESENET = SKATTEETATEN 
 

0.  Gir spesielle fordeler til enkelte personer 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Behandler alle likt 

 
 

 
Kort 33 
D34 

Mye av de sosiale ytelsene og tjenestene dekkes av skattepengene. 
 
Dersom staten måtte velge mellom å øke skattene og bruke mer penger på 
sosiale ytelser og tjenester, eller  senke skattene og bruke mindre 
penger på sosiale ytelser og tjenester, hva burde s taten gjøre? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 

0.  Staten burde senke skattene mye og bruke mye mindre  på sosiale 
ytelser og tjenester 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.     
9.   
10.  Staten burde øke skattene mye og bruke mye mer på s osiale 

ytelser og tjenester 
 
 
Kort 34 
D35 

Tenk på to personer, der den ene tjener dobbelt så mye som den andre. 
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Hvilken av de tre påstandene på dette kortet stemme r best med hvordan 
du synes de bør skattlegges? 
 

1.  De bør begge betale samme andel  (samme %) skatt av inntektene 
sine , slik at personen som tjener dobbelt så mye betaler dobbelt 
så mye skatt 

2.  Den som tjener mest bør betale en større andel  (en større %) 
skatt av inntektene sine,  slik at personen som tjener dobbelt så 
mye betaler mer enn dobbelt så mye skatt 

3.  De bør begge betale det samme beløpet  i skatt, uavhengig av hvor 
mye de tjener 

4.  INGEN AV DISSE 
 
 
Kort 35 
D36 

Noen sier at høytlønnede  bør få større alderspensjoner fordi de har 
betalt inn mer. Andre sier at lavtlønnede  burde få større 
alderspensjoner fordi de har større behov. 
 
Hvilken av de tre påstandene på dette kortet stemme r best med ditt 
syn? 
 

1.  Høytlønnede bør få større alderspensjon enn lavtløn nede 
2.  Høyt- og lavtlønnede bør få samme alderspensjon 
3.  Lavtlønnede bør få større alderspensjon enn høytløn nede 
4.  INGEN AV DISSE 

 
Kort 36 
D37 

Noen sier at høytlønnede  bør få mer i trygd når de er midlertidig 
arbeidsledige fordi de har betalt mer i skatt, mens  andre mener at 
lavtlønnede  bør få mer fordi de har større behov. 
 
Bruk dette kortet og si hvilken av de tre påstanden e du er mest  enig 
i. 
 

1.  Høytlønnede som blir midlertidig arbeidsledige bør få mer i trygd. 
2.  Høyt- og lavtlønnede bør få like mye trygd. 
3.  Lavtlønnede som blir midlertidig arbeidsledige bør få mer i trygd. 
4.  INGEN AV DISSE 

 
 
Kort 37 
D38 

Hvis du tenker på folk som kommer fra andre land fo r å bosette seg i 
Norge, når synes du de bør få de samme rettighetene  til sosiale 
ytelser og tjenester som norske statsborgere? 
 
Bruk dette kortet og si hvilket syn du er mest enig  i. 
 

1.  Med en gang de har kommet 
2.  Etter å ha bodd i Norge i ett år, enten de har jobb et eller ikke 
3.  Bare etter at de har jobbet og betalt skatt i minst  ett år 
4.  Så snart de har blitt norske statsborgere 
5.  De bør aldri få de samme rettighetene 

 
 
Kort 38 
D39 
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Mange som kommer fra andre land for å bosette seg i  Norge, betaler 
skatt og benytter seg av sosiale ytelser og tjenest er. 
Alt i alt, tror du folk som kommer for å bosette se g i Norge, mottar  
mer enn de bidrar med eller bidrar  de mer enn de mottar? 
 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr at de mot tar  mye mer og 10 
betyr at de bidrar  mye mer. 
 

0.  Mottar mye mer enn de bidrar 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Bidrar mye mer enn de mottar 

 
 
Kort 39 
D40 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene om folk i Norge: 
 
De fleste arbeidsledige prøver egentlig ikke å finn e en jobb. 
 

1.  Svært enig 
2.  Enig 
3.  Verken enig eller uenig 
4.  Uenig 
5.  Svært uenig 

 
 
Fortsatt kort 39 
D41 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene om folk i Norge: 
 
Mange med veldig lav inntekt får mindre trygdeytels er enn det de har 
krav på etter loven. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 39 
D42 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene om folk i Norge: 
 
Mange mottar trygdeytelser og tjenester som de egen tlig ikke har krav 
på. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
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3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 39 
D43 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene om folk i Norge: 
 
Det er utilstrekkelige støtteordninger i Norge til å hjelpe personer 
som virkelig trenger det. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 39 
D44 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er  i de følgende 
påstandene om folk i Norge: 
 
Arbeidstakere later ofte som de er syke for å være hjemme. 
 

1.  SVÆRT ENIG 
2.  ENIG 
3.  VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4.  UENIG 
5.  SVÆRT UENIG 

 
 
Kort 40 
D45 

Det er en del debatt om kostnadene ved de offentlig e helsetjenestene i 
Norge. Tenk ti år fram i tid. Hvilken av påstandene  på dette kortet 
stemmer best med ditt syn? 
 
Om ti år... 
 

1.  vil Norge ikke ha råd til dagens nivå av offentlige  
helsetjenester. 

2.  vil Norge ha råd til å opprettholde dagens nivå av offentlige 
helsetjenester, men ikke til å øke det. 

3.  vil Norge ha råd til å øke nivået på de offentlige helsetjenester. 
 
 
Kort 41 
D46 

Det er også en del debatt om kostnadene ved aldersp ensjoner i Norge. 
Tenk ti år fram i tid, Hvilken av påstandene på det te kortet stemmer 
best med ditt syn? 
 
Om ti år... 
 

1.  vil Norge ikke ha råd til å opprettholde det nåvære nde nivået på 
alderspensjonene. 
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2.  vil Norge ha råd til å opprettholde det nåværende n ivået på 
alderspensjonene, men ikke å øke det. 

3.  vil Norge ha råd til å øke alderspensjonene. 
 
 
Kort 42 
D47 

I de neste spørsmålene vil jeg be deg tenke på hva som kan skje i 
løpet av de neste 12 månedene. 
 
Bruk dette kortet og si meg hvor sannsynlig det er at du i løpet av de 
neste 12 månedene vil bli arbeidsledig og se etter arbeid i minst 4 
sammenhengende uker. 
 

1.  Ikke sannsynlig i det hele tatt 
2.  Ikke veldig sannsynlig 
3.  Sannsynlig 
4.  Veldig sannsynlig 
5.  ALDRI VÆRT I ARBEID ELLER IKKE LENGER I ARBEID OG  IKKE 

ARBEIDSSØKENDE 
 
 
Hvis D47 = 1-4 
Fortsatt kort 42 
D48 

Hvor sannsynlig er det at du i løpet av de neste 12  månedene vil måtte 
bruke mindre tid på lønnet arbeid enn du skulle øns ke, fordi du må ta 
deg av familiemedlemmer eller slektninger? 
 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

1.  IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2.  IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3.  SANNSYNLIG 
4.  VELDIG SANNSYNLIG 

 
 

Alle 
Fortsatt kort 42 
D49 

I løpet av de neste 12 månedene, hvor sannsynlig er  det at du i 
perioder ikke vil ha nok penger til de nødvendigste  
husholdningsutgiftene? 
 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

1.  IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2.  IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3.  SANNSYNLIG 
4.  VELDIG SANNSYNLIG 

 
 

Fortsatt kort 42 
D50 

I løpet av de neste 12 månedene, hvor sannsynlig er  det at du ikke 
kommer til å få de helsetjenestene du virkelig tren ger hvis du blir 
syk? 
 
Bruk det samme kortet til å svare. 
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1.  IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2.  IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3.  SANNSYNLIG 
4.  VELDIG SANNSYNLIG 

 
 

E – Syn på ulike aldersgrupper: Diskriminering, 
status og kontakt 

 
Alle 
E1 

Og så vil jeg stille deg noen spørsmål om alder. 
I hvilken alder mener du folk vanligvis slutter å b li omtalt som unge? 
 
HVIS IO OPPGIR EN ALDERSGRUPPE, SPØR ETTER EN BESTE MT ALDER. 
 
HVIS IO SVARER “DET KOMMER AN PÅ” ELLER ”DET ER ALD RI TILFELLE”, 
AKSEPTER SVARET OG IKKE SPØR VIDERE: TAST <ENTER> O G MERK AV I NESTE 
SPØRSMÅL. 
 
 
SKRIV INN ALDER:_____ 

 
 
Hvis E1 = <enter> 
E1_2 

Merk av for svar ”Det kommer an på” og ”Det er aldr i tilfelle”: 
 

1.  DET KOMMER AN PÅ 
2.  DET ER ALDRI TILFELLE 

 
 
Alle 
E2 

I hvilken alder mener du folk vanligvis begynner å bli omtalt som 
gamle? 
 
HVIS IO OPPGIR EN ALDERSGRUPPE, SPØR ETTER EN BESTE MT ALDER. 
 
HVIS IO SVARER “DET KOMMER AN PÅ” ELLER ”DET ER ALD RI TILFELLE”, 
AKSEPTER SVARET OG IKKE SPØR VIDERE: TAST <ENTER> O G MERK AV I NESTE 
SPØRSMÅL. 
 
 
SKRIV INN ALDER:_____ 

 
 
Hvis E2 = <enter> 
E2_2 

Merk av for svar ”Det kommer an på” og ”Det er aldr i tilfelle”: 
 

1.  DET KOMMER AN PÅ 
2.  DET ER ALDRI TILFELLE 

 
 
Alle 
Kort 43 
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E3 
Bruk dette kortet og si hvilken rute som best  beskriver aldersgruppen 
du selv føler du hører til. 
 
Dersom du oppfatter deg selv som veldig ung, velg d en første ruten. 
Dersom du oppfatter deg selv som veldig gammel, vel g den siste ruten. 
Ellers, velg en av rutene i mellom. Bare oppgi boks taven under ruten 
 
 

1.  A 
2.  B 
3.  C 
4.  D 
5.  E 
6.  F 
7.  G 
8.  H 
9.  J 
 
 

Kort 44 
E4 

Bruk kortet og si om du har en sterk eller svak føl else av 
tilhørighet til denne aldersgruppen.  
Svar ut fra dette kortet der 0 betyr en veldig svak  følelse av 
tilhørighet og 10 betyr en veldig sterk følelse av tilhørighet. 
 
”DENNE ALDERSGRUPPEN” REFERERER TIL ALDERSGRUPPEN VALGT I E3. 
HVIS IO IKKE HAR NOEN FØLELSE AV TILHØRIGHET TIL NO EN/DENNE 
ALDERSGRUPPEN, TAST <ENTER> OG MERK AV I NESTE SPØRSMÅL. 

 
0.  Veldig svak følelse av tilhørighet 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Veldig sterk følelse av tilhørighet 

 
 

Hvis E4 = <enter> 
E4_2 

Merk av for svar ”Jeg har ingen følelse av tilhørig het til noen/denne 
aldersgruppen”. 

1.  JEG HAR INGEN FØLELSE AV TILHØRIGHET TIL NOEN/DENNE  ALDERSGRUPPEN 
 
 
Alle  
Kort 45 
E5 

Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om den sosiale statusen folk i 
ulike aldersgrupper har i samfunnet. Med sosial sta tus mener vi 
prestisje, sosial anseelse eller posisjon i samfunn et; vi mener ikke 
deltakelse i sosiale grupper eller aktiviteter. 
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Vi er interessert i hvordan du tror folk flest  i Norge vurderer 
statusen til folk i 20-årene, folk i 40-årene og fo lk over 70. 
 
Bruk dette kortet og si meg hvordan folk flest  vil vurdere statusen 
til... 
 
folk i 20-årene? 
 

0.  Ekstremt lav status 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt høy status 

 
 
Fortsatt kort 45 
E6 

Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om den sosiale statusen folk i 
ulike aldersgrupper har i samfunnet. Med sosial sta tus mener vi 
prestisje, sosial anseelse eller posisjon i samfunn et; vi mener ikke 
deltakelse i sosiale grupper eller aktiviteter. 
 
Vi er interessert i hvordan du tror folk flest  i Norge vurderer 
statusen til folk i 20-årene, folk i 40-årene og fo lk over 70. 
 
Bruk dette kortet og si meg hvordan folk flest  vil vurdere statusen 
til... 
 
folk i 40-årene? 
 

0.  Ekstremt lav status 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt høy status 

 
 
Fortsatt kort 45 
E7 

Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om den sosiale statusen folk i 
ulike aldersgrupper har i samfunnet. Med sosial sta tus mener vi 
prestisje, sosial anseelse eller posisjon i samfunn et; vi mener ikke 
deltakelse i sosiale grupper eller aktiviteter. 
 
Vi er interessert i hvordan du tror folk flest  i Norge vurderer 
statusen til folk i 20-årene, folk i 40-årene og fo lk over 70. 
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Bruk dette kortet og si meg hvordan folk flest  vil vurdere statusen 
til... 
 
folk over 70? 
 

0.  Ekstremt lav status 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt høy status 

 
 
Kort 46 
E8 

Så til noen spørsmål om folk i 20-årene. 
 
Bruk dette kortet og si meg på en skala fra 0 til 1 0 hvor bekymret du  
er for hver av tingene jeg leser opp. 0 betyr ikke bekymret i det hele 
tatt og 10 betyr ekstremt bekymret. 
 
Hvor bekymret er du... 
 
over hvor mye kriminalitet som begås av folk i 20-å rene? 
 

0.  Ikke bekymret i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt bekymret 

 
 
Fortsatt kort 46 
E9 

Så til noen spørsmål om folk i 20-årene. 
 
Bruk dette kortet og si meg på en skala fra 0 til 1 0 hvor bekymret du  
er for hver av tingene jeg leser opp. 0 betyr ikke bekymret i det hele 
tatt og 10 betyr ekstremt bekymret. 
 
Hvor bekymret er du... 
 
for at arbeidsgiverne skal foretrekke å ansette fol k i 20-årene 
framfor folk som er 40 år eller eldre? 
 

0.  Ikke bekymret i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
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4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt bekymret 

 
 
Kort 47 
E10 

Synes du  at folk flest i 20-årene har en god eller dårlig i nnvirkning 
på norske skikker og levesett? 
Svar ut fra dette kortet der 0 betyr en ekstremt då rlig innvirkning og 
10 betyr en ekstremt god innvirkning. 
 
HVIS IO IKKE SYNES FOLK FLEST I 20-ÅRENE HAR NOEN I NNVIRKNING PÅ 
NORSKE SKIKKER OG LEVESETT, TAST <ENTER> OG MERK AV I NESTE SPØRSMÅL.  
 

0.  Ekstremt dårlig innvirkning 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt god innvirkning 

 
 
Hvis E10 = <enter> 
E10_2 

Merk av for svar ”Folk flest i 20-årene har ingen i nnvirkning på 
norske skikker og levesett”. 

1.  FOLK FLEST I 20-ÅRENE HAR INGEN INNVIRKNING PÅ NORS KE SKIKKER OG 
LEVESETT 

 
 
 
Kort 48 
E11 

Alt i alt, mener du folk i 20-årene bidrar svært li te økonomisk til 
Norge eller at de bidrar mye? 
Svar ut fra dette kortet der 0 betyr at de bidrar s vært lite økonomisk 
til Norge og 10 at de bidrar mye. 
 

0.  Bidrar svært lite økonomisk 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Bidrar mye økonomisk 
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Kort 49 
E12 

Så noen lignende spørsmål om folk over 70 år. 
 
Bruk dette kortet og si om du synes eller ikke syne s at folk over 70 
er en belastning for det norske helsevesenet.  
0 betyr ingen belastning og 10 betyr en stor belast ning. 
 

0.  Ingen belastning 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  En stor belastning 

 
 
Kort 50 
E13 

Synes du at de fleste over 70 har en god eller dårl ig innvirkning på 
norske skikker og levesett? 
Svar ut fra dette kortet der 0 betyr en ekstremt då rlig innvirkning og 
10 betyr en ekstremt god innvirkning. 
 
HVIS IO IKKE SYNES FOLK FLEST OVER 70 HAR NOEN INNV IRKNING PÅ NORSKE 
SKIKKER OG LEVESETT, TAST <ENTER> OG MERK AV I NEST E SPØRSMÅL. 
 

0.  Ekstremt dårlig innvirkning 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt god innvirkning 

 
 
Hvis E13 = <enter> 
E13_2 

Merk av for svar ”Folk flest over 70 har ingen innv irkning på norske 
skikker og levesett”. 

1.  FOLK FLEST OVER 70 HAR INGEN INNVIRKNING PÅ NORSKE SKIKKER OG 
LEVESETT 

 
 
Kort 51 
E14 

Alt i alt, mener du folk over 70 bidrar svært lite økonomisk til Norge 
eller at de bidrar mye? 
Svar ut fra dette kortet der 0 betyr at de bidrar s vært lite økonomisk 
til Norge og 10 at de bidrar mye. 
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0.  Bidrar svært lite økonomisk 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Bidrar mye økonomisk 

 
 
Kort 52 
E15 

Jeg har nå spurt deg om dine  meninger. I de neste spørsmålene vil jeg 
spørre deg om hvordan du tror folk flest  i Norge ser på  folk i ulike 
aldre. 
 
Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
som vennlige? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 52 
E16 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
som kompetente? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 52 
E17 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
som moralske? 
 
MED MORALSKE MENER VI PERSONER SOM ER ETISKE, ÆRLIGE OG FØLGER 
SAMFUNNETS NORMER. 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
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4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 
 
 
Fortsatt kort 52 
E18 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
med respekt? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 52 
E19 

Tenk på de som er over 70 år. Bruk det samme kortet  og si hvor 
sannsynlig det er at folk flest  i Norge ser på de som er over 70... 
 
som vennlige? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 52 
E20 

Tenk på de som er over 70 år. Bruk det samme kortet  og si hvor 
sannsynlig det er at folk flest  i Norge ser på de som er over 70... 
 
som kompetente? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 52 
E21 

Tenk på de som er over 70 år. Bruk det samme kortet  og si hvor 
sannsynlig det er at folk flest  i Norge ser på de som er over 70... 
 
som moralske? 
 
MED MORALSKE MENER VI PERSONER SOM ER ETISKE, ÆRLIGE OG FØLGER 
SAMFUNNETS NORMER. 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 
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Fortsatt kort 52 
E22 

Tenk på de som er over 70 år. Bruk det samme kortet  og si hvor 
sannsynlig det er at folk flest  i Norge ser på de som er over 70... 
 
med respekt? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Kort 53 
E23 

Kan du si hvor akseptabelt eller uakseptabelt du tr or folk flest  i 
Norge ville synes det var dersom de fikk en godt kv alifisert 30-åring 
som sjef? 
 
Bruk dette kortet der 0 betyr at folk flest ville s ynes det var helt 
uakseptabelt og 10 betyr helt akseptabelt. 
 
HVIS IO SVARER “DET KOMMER AN PÅ”, AKSEPTER SVARET OG IKKE SPØR 
VIDERE: TAST <ENTER> OG MERK AV I NESTE SPØRSMÅL. 
 

0.  Helt uakseptabelt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Helt akseptabelt 

 
 

Hvis E23 = <enter> 
E23_2 

Merk av for svar ”Det kommer an på”. 
1.  DET KOMMER AN PÅ 

 
 
Alle 
Fortsatt kort 53   
E24 

Og kan du si hvor akseptabelt eller uakseptabelt du  tror folk flest  i 
Norge ville synes det var dersom de fikk en godt kv alifisert 70-åring 
som sjef? 
 
Bruk dette kortet der 0 betyr at folk flest ville s ynes det var helt 
uakseptabelt og 10 betyr helt akseptabelt. 
 
HVIS IO SVARER “DET KOMMER AN PÅ”, AKSEPTER SVARET OG IKKE SPØR 
VIDERE: TAST <ENTER> OG MERK AV I NESTE SPØRSMÅL. 
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0.  Helt uakseptabelt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Helt akseptabelt 

 
 

Hvis E24 = <enter> 
E24_2 

Merk av for svar ”Det kommer an på”. 
1.  DET KOMMER AN PÅ 

 
 
Alle 
Kort 54 
E25 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
med misunnelse? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 54 
E26 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
med medlidenhet? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 54 
E27 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
med beundring? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 
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Fortsatt kort 54 
E28 

Bruk dette kortet og si hvor sannsynlig det er at f olk flest  i Norge 
ser på de som er i 20-årene... 
 
med forakt? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 54 
E29 

Og kan du nå si hvor sannsynlig det er at folk fles t  i Norge ser på de 
over 70 år... 
 
med misunnelse? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 54 
E30 

Og kan du nå si hvor sannsynlig det er at folk fles t  i Norge ser på de 
over 70 år... 
 
med medlidenhet? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 54 
E31 

Og kan du nå si hvor sannsynlig det er at folk fles t  i Norge ser på de 
over 70 år... 
 
med beundring? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Fortsatt kort 54 
E32 
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Og kan du nå si hvor sannsynlig det er at folk fles t  i Norge ser på de 
over 70 år... 
 
med forakt? 
 

0.  Ikke sannsynlig at de blir sett slik på i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.  Veldig sannsynlig at de blir sett slik på 

 
 
Kort 55 
E33 

Så noen spørsmål om dine egne  oppfatninger av personer i ulike 
aldersgrupper. 
Bruk dette kortet og si hvor negativ eller positiv du er til folk i 
20-årene. 
Svar ut fra denne skalaen fra 0 til 10, der 0 betyr  ekstremt negativ 
og 10 betyr ekstremt positiv. 
 

0.  Ekstremt negativ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt positiv 

 
 
Fortsatt kort 55 
E34 

Alt i alt, hvor negativ eller positiv er du til fol k over 70? 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0.  Ekstremt negativ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt positiv 

 
 

Kort 56 
E35 

Bruk dette kortet og si hvor ofte i løpet av det si ste året noen har 
utvist fordommer mot deg, eller behandlet deg urett ferdig...  
 
på grunn av din alder? 
 

0.  Aldri 
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1.    
2.    
3.    
4.  Svært ofte 

 
 

Fortsatt kort 56 
E36 

Bruk dette kortet og si hvor ofte i løpet av det si ste året noen har 
utvist fordommer mot deg eller behandlet deg urettf erdig... 
 
på grunn av ditt kjønn? 
 

0.  Aldri 
1.    
2.    
3.    
4.  Svært ofte 

 
 
Fortsatt kort 56 
E37 

Bruk dette kortet og si hvor ofte i løpet av det si ste året noen har 
utvist fordommer mot deg, eller behandlet deg urett ferdig ... 
 
på grunn av din etniske bakgrunn? 
 

0.  Aldri 
1.    
2.    
3.    
4.  Svært ofte 

 
 

Fortsatt kort 56 
E38 

Og hvor ofte i løpet av det siste året har du følt at noen viste deg 
mangel på respekt på grunn av din alder ? For eksempel ved å overse deg 
eller være nedlatende. 
 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0.  Aldri 
1.    
2.    
3.    
4.  Svært ofte 

 
 

Fortsatt kort 56 
E39 

Og hvor ofte det siste året har noen behandlet deg dårlig på grunn av 
alderen din ? For eksempel ved å fornærme deg, skjelle deg ut e ller å 
nekte deg tjenester? 
 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0.  Aldri 
1.    
2.    
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3.    
4.  Svært ofte 

 
 

Kort 57 
E40 

Så skal jeg stille noen spørsmål om dine venner og deretter om 
familien din. 
 
Hvis du ser bort fra familien, hvor mange venner ha r du som er yngre  
enn 30 år? Bruk dette kortet til å svare. 
 

1.  Ingen 
2.  1 
3.  2-5 
4.  6-9 
5.  10 eller flere 

 
 

Hvis E40 = 2-5 
Kort 58 
E41 

Hvilket alternativ på dette kortet beskriver best o m du kan eller ikke 
kan snakke med noen av disse vennene  om personlige spørsmål, for 
eksempel følelser, livssyn eller opplevelser? 
 

1.  Jeg kan snakke om alle  personlige spørsmål 
2.  Jeg kan snakke om nesten alle  personlige spørsmål 
3.  Jeg kan snakke om de fleste  personlige spørsmål 
4.  Jeg kan snakke om noen  personlige spørsmål 
5.  Jeg kan snakke om noen få  personlige spørsmål 
6.  Jeg kan ikke  snakke om personlige spørsmål 

 
 

Alle 
Kort 59 
E42 

Hvis du ser bort fra familien, hvor mange venner ha r du som er eldre 
enn 70 år ? Bruk dette kortet til å svare. 
 

1.  Ingen 
2.  1 
3.  2-5 
4.  6-9 
5.  10 eller flere 

 
 
Hvis E42 = 2-5 
Kort 60 
E43 

Hvilket alternativ på dette kortet beskriver best o m du kan eller ikke 
kan snakke med noen av disse vennene  om personlige spørsmål, for 
eksempel følelser, livssyn eller opplevelser? 
 

1.  Jeg kan snakke om alle  personlige spørsmål 
2.  Jeg kan snakke om nesten alle  personlige spørsmål 
3.  Jeg kan snakke om de fleste  personlige spørsmål 
4.  Jeg kan snakke om noen  personlige spørsmål 
5.  Jeg kan snakke om noen få  personlige spørsmål 
6.  Jeg kan ikke  snakke om personlige spørsmål 
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Hvis IOs alder > 29 
E45 

Har du barn eller barnebarn som er mellom 15 og 30 år? 
 

1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Hvis E45 = 1 
Fortsatt kort 60 
E46 

Hvilket alternativ på dette kortet beskriver best o m du kan eller ikke 
kan snakke med noen  av barna eller barnebarna om personlige spørsmål, 
for eksempel følelser, livssyn eller opplevelser? 
 

1.  Jeg kan snakke om alle  personlige spørsmål 
2.  Jeg kan snakke om nesten alle  personlige spørsmål 
3.  Jeg kan snakke om de fleste  personlige spørsmål 
4.  Jeg kan snakke om noen  personlige spørsmål 
5.  Jeg kan snakke om noen få  personlige spørsmål 
6.  Jeg kan ikke  snakke om personlige spørsmål 

 
 
Alle  
E47 

Er noen i familien din over 70 år? 
 
FAMILIE INKLUDERER ALLE  SLEKTNINGER, OGSÅ DE SOM ER INNGIFTET. 

 
1.  JA 
2.  NEI 

 
 
Hvis E47 = 1 
Fortsatt kort 60 
E48 

Hvilket alternativ på dette kortet beskriver best o m du kan eller ikke 
kan snakke med noen  av disse familiemedlemmene om personlige spørsmål,  
for eksempel følelser, livssyn eller opplevelser? 
 

1.  Jeg kan snakke om alle  personlige spørsmål 
2.  Jeg kan snakke om nesten alle  personlige spørsmål 
3.  Jeg kan snakke om de fleste  personlige spørsmål 
4.  Jeg kan snakke om noen  personlige spørsmål 
5.  Jeg kan snakke om noen få  personlige spørsmål 
6.  Jeg kan ikke  snakke om personlige spørsmål 

 
 
Alle  
E49 

Har du utført noe lønnet eller  frivillig arbeid den siste måneden? 
 
HVIS JA:   
Er det bare lønnet arbeid, bare frivillig arbeid el ler begge deler? 
 

1.  JA, BARE LØNNET ARBEID 
2.  JA, BARE FRIVILLIG ARBEID 
3.  JA, BÅDE LØNNET OG FRIVILLIG ARBEID 
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4.  NEI, INGEN AV DELENE 
 
 
Hvis E49 = 1-3 
Kort 61 
E50 

Hvor mye av tiden arbeidet du med kollegaer eller f rivillige som er i 
20-årene? 
  
Bruk dette kortet til å svare. 
 
”TIDEN” HENVISER TIL ARBEIDET SOM BLE UTFØRT I DEN SISTE MÅNEDEN OG 
SOM BLE REGISTRERT I SPØRSMÅL E49. 
HVIS IO IKKE HAR KOLLEGAER I DENNE ALDERSGRUPPEN, T AST <1> (IKKE NOE 
AV TIDEN). 
 

1.  Ikke noe av tiden 
2.  Noe av tiden 
3.  Mesteparten av tiden 
4.  Hele / nesten hele tiden 

 
 
Hvis E49 = 1-3 
Fortsatt kort 61 
E51 

Og hvor mye av tiden arbeidet du med kollegaer elle r frivillige som er 
over 70 år?  
 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
”TIDEN” HENVISER TIL ARBEIDET SOM BLE UTFØRT I DEN SISTE MÅNEDEN OG 
SOM BLE REGISTRERT I SPØRSMÅL E49. 
HVIS IO IKKE HAR KOLLEGAER I DENNE ALDERSGRUPPEN, T AST <1> (IKKE NOE 
AV TIDEN). 
 

1.  IKKE NOE AV TIDEN 
2.  NOE AV TIDEN 
3.  MESTEPARTEN AV TIDEN 
4.  HELE / NESTEN HELE TIDEN 

 
 
Alle  
Kort 62 
E52 

Bruk dette kortet og si hvordan du alt i alt ser på  folk i 20-årene og 
de over 70 i Norge i dag. 
 
Ser du på folk i 20-årene og de over 70 som... 
 

1.  En gruppe 
2.  To forskjellige grupper som er del av det samme fel lesskapet 
3.  To forskjellige grupper som ikke er del av det samm e fellesskapet. 
4.  Bare som individer heller enn som grupper 

 
 
Kort 63 
E53 

Hvor viktig er det for deg å ikke ha fordommer mot folk i andre 
aldersgrupper? 
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Svar ut fra dette kortet, der 0 betyr ikke viktig i  det hele tatt og 
10 betyr ekstremt viktig for deg. 
 

0.  Ikke viktig i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt viktig 

 
 
Fortsatt kort 63 
E54 

Og hvor viktig er det for deg å bli oppfattet  som en person uten 
fordommer mot folk i andre aldersgrupper? 
 
Svar ut fra dette kortet, der 0 betyr ikke viktig i  det hele tatt og 
10 betyr ekstremt viktig. 
 

0.  Ikke viktig i det hele tatt 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.  Ekstremt viktig 

 
 

Kort 64 
E55 

Hvor alvorlig vil du si diskriminering av folk på g runn av deres alder 
er i Norge – om de er gamle eller unge. 
 
Bruk dette kortet til å svare. 
 

1.  Svært alvorlig 
2.  Nokså alvorlig 
3.  Lite alvorlig 
4.  Ikke alvorlig i det hele tatt 
5.  DET KOMMER AN PÅ 
6.  DET ER INGEN ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 

 
 

 

F - Sosiodemografisk profil, 
husholdningssammensetning, utdannelse, inntekt 

 
Alle 
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Ikke kort 
F1          

Nå vil jeg stille noen spørsmål om deg og de andre i husholdningen 
din. 
 
Hvor mange bor til vanlig i din husholdning, medreg net deg selv og 
eventuelle barn? 

 
 
Ikke kort 
Kjonn       

Er dette en mann eller en kvinne? 
 
        1 MANN 
        2 KVINNE 
 
 
Ikke kort 
FodtAar     

Hvilket år er [hun/han] født? 
 
 
Kort 65 
Slekt       

Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg? 
 

0.  IO SELV 
1.  Ektefelle/partner/samboer 
2.  Sønn/datter (medregnet stebarn, adopterte, fosterba rn, barn av 

partner) 
3.  Foreldre, svigerforeldre, partners foreldre, stefor eldre 
4.  Bror/søster (medregnet stesøsken, adopterte, foster søsken) 
5.  Annen slektning 
6.  Annen ikke-slektning 

 
 
Kort 66 
F5          

Hvilken betegnelse på dette kortet passer best på o mrådet du bor i? 
 
Vi tenker her på norske forhold 

 
        1 En storby 
        2 En forstad eller utkanten av en storby 
        3 En liten eller mellomstor by 
        4 Et bygdesentrum 
        5 Et spredtbygd strøk 
 
 
Kort 67 
F6          

Hva er din høyeste utdanning? Bruk dette kortet. 
 

1.  Ingen utdanning eller førskoleutdanning →→→→ F7  
2.  Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
3.  Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framha ldsskole) 
4.  Videregående grunnutdanning (grunnkurs, VK1, folkeh øyskole, 

realskole, ettårig eller toårig utdanning etter fol keskole) 
5.  Videregående avsluttende utdanning (VK2, VK3, gymna s, fagprøve, 

påbygging til studiekompetanse) 
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6.  Teknisk fagskole, godkjent fagskole og forkurs til universitetet 
som ikke gir studiepoeng 

7.  Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen  (bachelor, 
cand.mag, lærerskole, sykepleieskole, ingeniør, siv iløkonom) 

8.  Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen (mas tergrad, 
hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom høyere avdelin g) 

9.  Forskernivå (Dr.grad, Ph.D.) 
 
 
Hvis F6 = 2-9 
Kort 68 
F6a         

I hvilket av disse fagområder eller emner er din hø yeste utdanning? 
HVIS IOS HØYESTE UTDANNELSE ER I MER ENN ETT FAGOMR ÅDE, KOD SOM 01. 

 
1.  Generell utdanning, ikke noe spesielt fagområde 
2.  Kunst- og håndverksfag 
3.  Humanistiske fag - språk, historie, teologi og likn ende 
4.  Tekniske fag eller ingeniørutdanning, arkitektur, y rkesfag, 

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, idretts fag 
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 

 
 
Alle 
Ikke kort 
F7          

Omtrent hvor mange år utdanning har du fullført, en ten heltid eller 
deltid?  
Vennligst oppgi antall år dette hadde blitt hvis du  hadde studert 
heltid. Ta også med obligatorisk skolegang. 
 
REGN IKKE MED LÆRLINGETID. 
RUND AV SVARET, OPP ELLER NED, TIL NÆRMESTE HELE ÅR . 

 
 
Kort 69 
F8a 

Se på dette kortet. Hvilke av beskrivelsene passer på det du har gjort 
de siste 7 dagene?  
 
HVIS IO SIER AT NOE PASSER:  Noen flere? , DVS. FLERE AV ALTERNATIVENE 
PÅ KORTET. 
 

       I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværend e),  
(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbe id i 
familiebedrift) 

1.  Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver , medregnet 
fravær fra utdanning pga ferie) 

2.  Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
3.  Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arb eidssøkende 
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4.  Varig syk eller funksjonshemmet 
5.  Pensjonert 
6.  I siviltjeneste eller militærtjeneste 
7.  Husarbeid, passer barn eller andre personer 
8.  Annet 

 
 
Ikke kort 
F8b 

MER ENN ETT ALTERNATIV KODET I F8A? 
        1 JA 
        2 NEI →→→→ F8d 
 
 
Hvis F8b = 1 
Fortsatt kort 69 
F8c         

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 arbe id i 
familiebedrift) 

2.  Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver , medregnet 
fravær fra utdanning pga ferie) 

3.  Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.  Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arb eidssøkende 
5.  Varig syk eller funksjonshemmet 
6.  Pensjonert 
7.  I siviltjeneste eller militærtjeneste 
8.  Husarbeid, passer barn eller andre personer 
9.  Annet 

 
 
Ikke kort 
F8d         

FYLLES UT AV SEG SELV 
IO ER I LØNNET ARBEID I F8A 

        1 JA →→→→ F12 
        2 NEI 
 
 
Hvis F8d = 2 
Ikke kort 
F9 

Kan jeg bare sjekke, har du utført noe lønnet arbei d i en time eller 
mer i løpet av de siste syv dagene? 

 
        1 JA →→→→ F12 
        2 NEI 
 
 
Hvis F9 = 2 
Ikke kort 
F10 

Har du noen gang hatt lønnet arbeid? 
 
        1 JA  
        2 NEI  →→→→ F27  
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Hvis F10 = 1 
Ikke kort 
F11  

I hvilket år hadde du sist lønnet arbeid? 
 
       År: ____ 
 
 
Hvis ikke F10 = 2 (Hvis F8d = 1 ELLER F9 = 1 ELLER F10 = 1) 
Ikke kort 
F12  

Hvis IO har hatt jobb, så dreier spørsmålene F12-F2 5 seg om den siste 
jobben IO hadde. 
I hovedyrket ditt [er/var] du... 

 
        1 ansatt, →→→→ F14 
        2 selvstendig næringsdrivende, eller 
        3 arbeidet i familiebedrift? →→→→ F14  
 
 
Hvis F12 = 2 
Ikke kort 
F13        →→→→ F15  

Hvor mange ansatte [har/hadde] du? 
 
       Antall ansatte: _____ 
 
 
Hvis F12 = 1,3 
Ikke kort 
F14         

[Har/hadde] du noen arbeidskontrakt...  
 
        1 uten tidsbegrensning 
        2 for en begrenset tid 
        3 eller, [har/hadde] du ikke kontrakt 
 
 
Hvis ikke F10 = 2 (altså, Hvis F8d = 1 ELLER F9 = 1  ELLER F10 = 1) 
Ikke kort 
F15         

Medregnet deg selv omtrent hvor mange [er/var] ansa tt 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? 
 
 
Ikke kort 
F16         

[Har/hadde] du noe ansvar for å lede andre ansattes  arbeid i 
hovedjobben din? 

 
        1 Ja 
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        2 Nei →→→→ F18  
 
 
Hvis F16 = 1 
Ikke kort 
F17         

Hvor mange mennesker [er/var] du leder for? 
 
       Antall: _____ 
 
 
Hvis ikke F10 = 2 (Hvis F8d = 1 ELLER F9 = 1 ELLER F10 = 1) 
Kort 70 
F18 

Jeg vil nå lese opp en liste med ting som [har/hadd e] med arbeidet 
ditt å gjøre. 
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på j obben 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 
 
 
Fortsatt kort 70 
F19         

Jeg vil nå lese opp en liste med ting som [har/hadd e] med arbeidet 
ditt å gjøre.  
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på j obben din [lar/lot] 
deg... 
 
påvirke beslutninger om organisasjonens aktiviteter ?  
 

        0  Jeg har/hadde ingen innflytelse over det  
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Jeg har/hadde full kontroll 
 
 
Ikke kort 
F20         

Hvor mange timer [står/stod] det at du i utgangspun ktet [skal/skulle] 
jobbe i løpet av en uke i arbeidsavtalen din? i hovedjobben til IO.  
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Regn ikke med eventuell betalt eller ubetalt overti d. 
     

Antall timer:___._ 
 
 
Ikke kort 
F21         

Uavhengig av den avtalte arbeidstiden din, hvor man ge timer 
[arbeider/arbeidet] du vanligvis i løpet av en uke?  i hovedjobben til 
IO.  
Regn med eventuell betalt eller ubetalt overtid. 
 

       Antall timer: ___._ 
 
 
Ikke kort 
F22         

Hva [lager eller gjør/lagde eller gjorde] hovedsake lig firmaet eller 
organisasjonen du [jobber/jobbet] i? 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 

 
 
Kort 71 
F23         

Bruk dette kortet og si hva slags type virksomhet d u [arbeider/har 
arbeidet] i? 
 

1.  Stats-, fylkes- eller kommuneadministrasjon 
2.  Offentlig sektor (f.eks. skole og helsevesen) 
3.  Offentlig eid virksomhet 
4.  Privat bedrift 
5.  Selvstendig næringsdrivende 
6.  Annet 

 
Ikke kort 
F24         

Hva [er/var] navnet eller tittelen på hovedyrket di tt? 
 
___________________________________________________ _______________ 
                                                     

 
Ikke kort 
F25         

Hva slags arbeid [gjør/gjorde] du stort sett i hove dyrket ditt? 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 

 
 
Ikke kort 
F25a         

Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner [trengs/t rengtes] i denne 
jobben? 
 
___________________________________________________ _______________ 
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___________________________________________________ _______________ 
  

 
Ikke kort 
F26         

Har du i løpet av de siste 10 årene hatt lønnet arb eid i et annet land 
for en periode på 6 måneder eller mer? 
 
REGN OGSÅ MED ARBEID I UTLANDET FOR NORSKE BEDRIFTER OVER 6 MÅNEDER 
ELLER MER. 

 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Alle 
Ikke kort 
F27 

Har du noen gang vært arbeidsledig og søkt arbeid i  en periode på mer 
enn tre måneder? 

 
        1 JA 
        2 NEI →→→→ F30 
 
 
Hvis F27 = 1 
Ikke kort 
F28         

Har en slik periode vart i 12 måneder eller mer? 
 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Hvis F27 = 1 
Ikke kort 
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 
 
 
Alle 
Ikke kort 
F30         

Er du eller har du noen gang vært medlem i en fagfo rening 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 
 
 
Kort 72 
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F31         
Tenk på [all inntekt husholdningen mottar/inntekten  til alle 
medlemmene i husholdningen og all inntekt husholdni ngen mottar].  
Hva er den viktigste  inntektskilden i din husholdning? Velg et 
alternativ fra kortet. 
  
HVIS IO IKKE VIL SVARE BRUK < F9> (NEKTER). 
 

        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, f orsikring eller eiendom 
        8 Annen inntekt (studielån) 
 
 
Kort 73 
F32         

Slå sammen inntekten [du/dere] får fra alle kilder.   
Hvilken bokstav på kortet beskriver husholdningens totale 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.  

 
 1 J (Mindre enn NOK 125 000) 
 2 R (NOK 125 000 til NOK 170 000) 
 3 C (NOK 170 000 til NOK 220 000) 
 4 M (NOK 220 000 til NOK 270 000) 
 5 F (NOK 270 000 til NOK 325 000) 
 6 S (NOK 325 000 til NOK 400 000) 
 7 K (NOK 400 000 til NOK 475 000) 
 8 P (NOK 475 000 til NOK 550 000) 
 9 D (NOK 550 000 til NOK 670 000 
 10 H (NOK 670 000 eller mer) 

 
 
Kort 74 
F33         

Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer bes t 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 nåv ærende inntekt 
 
 
Kort 75 
F34         

Hvis du av en eller annen grunn fikk alvorlige økon omiske 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 
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        5 Veldig lett 
 
 
Ikke kort 
F35         

FYLLES UT AV SEG SELV  
IO BOR SAMMEN MED EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER 

 
        1 Ja 
        2 Nei →→→→ F49 
 
 
Hvis F35 = 1 
Kort 76 
F36         

Hva er den høyeste utdanningen til din ektefelle/sa mboer/partner?  
Bruk kategoriene på kortet.  

 
1.  Ingen utdanning eller førskoleutdanning 
2.  Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
3.  Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framha ldsskole) 
4.  Videregående grunnutdanning (grunnkurs, VK1, folkeh øyskole, 

realskole, ettårig eller toårig utdanning etter fol keskole) 
5.  Videregående avsluttende utdanning (VK2, VK3, gymna s, fagprøve, 

påbygging til studiekompetanse) 
6.  Teknisk fagskole, godkjent fagskole og forkurs til universitetet 

som ikke gir studiepoeng 
7.  Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen  (bachelor, 

cand.mag, lærerskole, sykepleieskole, ingeniør, siv iløkonom) 
8.  Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen (mas tergrad, 

hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom høyere avdelin g) 
9.  Forskernivå (Dr.grad, Ph.D.) 
 

 
Kort 77 
F37a 

Hvilke av beskrivelsene på kortet passer for det [h an/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), (an satt, 

selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i fami liebedrift) 
2.  Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver ,  medregnet 

fravær fra utdanning pga ferie) 
3.  Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.  Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arb eidssøkende 
5.  Varig syk eller funksjonshemmet 
6.  Pensjonert 
7.  I siviltjeneste eller militærtjeneste 
8.  Husarbeid, passer barn eller andre personer 

 
 
Ikke kort            
F37b        

Mer enn ett nevnt i F37a? (kodet utifra F37a) 
        1 Ja 
        2 Nei →→→→ F38 
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Hvis flere svar i F37a1 
Fortsatt kort 77 
F37c        

Og hvilken av beskrivelsene passer best  på [hans/hennes] situasjon (de 
siste 7 dagene)? 

 
1.  I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende), (an satt, 

selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i fami liebedrift) 
2.  Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver ,  medregnet 

fravær fra utdanning pga ferie) 
3.  Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.  Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arb eidssøkende 
5.  Varig syk eller funksjonshemmet 
6.  Pensjonert 
7.  I siviltjeneste eller militærtjeneste 
8.  Husarbeid, passer barn eller andre personer 

 
 
 
Hvis F35 = 2-9 
Ikke kort 
F38         

Skal vi se, har [han/hun] utført lønnet arbeid (i m inst en time) i 
løpet av de siste syv dagene?  

 
        1 JA 
        2 NEI →→→→ F49 
 
 
Hvis F38 = 1 
Ikke kort 
F39         

Hva er navnet eller tittelen på [hans/hennes] hoved yrke?  
 
___________________________________________________ _______________ 
 

 
Ikke kort 
F40         

Hva slags arbeid gjør [han/hun] stort sett i sitt h ovedyrke? 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 

 
Ikke kort 
F41         

Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i jobben? 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 

 
Ikke kort 
F42 

I hovedjobben [hans/hennes], er [han/hun] ... 
 
        1 ansatt, →→→→ F44 
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        2 selvstendig næringsdrivende 
        3 eller arbeider i familiebedrift? →→→→ F44  
 
 
Hvis F42 = 2 
Ikke kort 
F43         

Hvor mange ansatte har [han/hun]? 
 
       Antall: _____ 
 
 
Hvis F37a = 1 ELLER Hvis F38 = 1 
Ikke kort 
F44         

Har [han/hun] noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid i 
hovedjobben sin? 

 
        1 JA 
        2 NEI →→→→ F46  
 
 
Hvis F44 = 1 
Ikke kort 
F45         

Hvor mange mennesker er [han/hun] leder for? 
 
       Answer must be in the range from 0 up to 100 00: _____ 
 
 
 
Hvis F38 = 1 
Kort 78 
F46         

Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har med d in partners arbeid 
å gjøre.  
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på j obben lar 
[ham/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 
 
 
Fortsatt kort 78 
F47         

Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har med d in partners arbeid 
å gjøre.  
Bruk kortet til å si hvor stor grad ledelsen på job ben lar 
[ham/henne]... 
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... påvirke beslutninger om organisasjonens aktivit eter? 
 

        0  [Han/hun] har ingen innflytelse over det  
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 [Han/hun] har full kontroll 
 
 
Ikke kort 
F48         

Hvor mange timer arbeider [han/hun] vanligvis i løp et av en uke (i 
hovedjobben sin)?  
Ta med eventuell betalt eller ubetalt overtid. 

 
       Antall timer: ___ 
 
 
Alle 
Kort 79 
F49         

Hva er den høyeste utdanningen til faren din? Bruk kategoriene på 
kortet.  

 
1.  Ingen utdanning eller førskoleutdanning 
2.  Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
3.  Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framha ldsskole) 
4.  Videregående grunnutdanning (grunnkurs, VK1, folkeh øyskole, 

realskole, ettårig eller toårig utdanning etter fol keskole) 
5.  Videregående avsluttende utdanning (VK2, VK3, gymna s, fagprøve, 

påbygging til studiekompetanse) 
6.  Teknisk fagskole, godkjent fagskole og forkurs til universitetet 

som ikke gir studiepoeng 
7.  Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen  (bachelor, 

cand.mag, lærerskole, sykepleieskole, ingeniør, siv iløkonom) 
8.  Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen (mas tergrad, 

hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom høyere avdelin g) 
9.  Forskernivå (Dr.grad, Ph.D.) 

 
 
Ikke kort 
F50         

Da du var i fjortenårsalderen, var faren din ansatt , var han 
selvstendig næringsdrivende, eller arbeidet han ikk e da? 

        1 Ansatt →→→→ F52  
        2 Selvstendig næringsdrivende 
        3 Arbeidet ikke →→→→ F55  
        4 Far død eller fraværende da IO var 14 år  →→→→ F55  
 
 
Hvis F50 = 2 
Ikke kort 
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F51        →→→→ F53  
Hvor mange ansatte hadde han? 

        1 Ingen, 
        2 1 til 24, 
        3 25 eller flere 
 
 
Hvis F50 = 1 
Ikke kort 
F52         

Hadde han noe ansvar for å lede andre ansattes arbe id? 
 

        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Hvis F50 = 1-2 
Ikke kort 
F53         

Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hans? 
 
___________________________________________________ ___________________  

 
 
 
Kort 80 
F54         

Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på a rbeidet han utførte 
da du var 14 år? 

 
1 Profesjons- og tekniske yrker  slik som: lege - lærer - ingeniør- 

kunstner - revisor  
2 Høyere administrative stillinger  slik som: banksjef – leder i 

større bedrift – enhetsleder i offentlig sektor - f agforeningsleder 
3 Kontorstillinger  slik som: sekretær - kontorassistent – kontorsjef 

- bokholder 
4 Salgsyrker  slik som: salgsdirektør - butikkeier - butikkselge r - 

forsikringsagent 
5 Serviceyrker  slik som: restauranteier - politibetjent - servitø r - 

omsorgsarbeider – frisør – militære yrker 
6 Faglært arbeider  slik som: formann - motormekaniker - 

trykkeriarbeider - verktøymaker - elektriker 
7 Spesialisert arbeider  slik som: murer - bussjåfør – spesialisert 

fabrikkarbeider - tømrer - blikkenslager - baker 
8 Ufaglært arbeider  slik som: arbeider - vaktmester - ufaglært 

fabrikkarbeider 
9 Landbruks- og fiskeriyrker  slik som: bonde - gårdsarbeider - 

traktorkjører - fisker 
 
 
Alle 
Kort 81 
F55         

Hva er den høyeste utdanningen til moren din?  
Bruk kategoriene på kortet.  

 
1.  Ingen utdanning eller førskoleutdanning 
2.  Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
3.  Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framha ldsskole) 
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4.  Videregående grunnutdanning (grunnkurs, VK1, folkeh øyskole, 
realskole, ettårig eller toårig utdanning etter fol keskole) 

5.  Videregående avsluttende utdanning (VK2, VK3, gymna s, fagprøve, 
påbygging til studiekompetanse) 

6.  Teknisk fagskole, godkjent fagskole og forkurs til universitetet 
som ikke gir studiepoeng 

7.  Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen  (bachelor, 
cand.mag, lærerskole, sykepleieskole, ingeniør, siv iløkonom) 

8.  Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen (mas tergrad, 
hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom høyere avdelin g) 

9.  Forskernivå (Dr.grad, Ph.D.) 
 
 
Ikke kort 
F56 

Da du var i fjortenårsalderen, var moren din ansatt , var hun 
selvstendig næringsdrivende, eller arbeidet hun ikk e da? 

 
        1 Ansatt →→→→ F58  
        2 Selvstendig næringsdrivende 
        3 Arbeidet ikke →→→→ F61  
        4 Mor død eller fraværende da IO var 14 år  →→→→ F61  
 
 
Hvis F56 = 2 
Ikke kort 
F57        →→→→ F59  

Hvor mange ansatte hadde hun? 
 
        1 Ingen, 
        2 1 til 24, 
        3 25 eller flere 
 
 
Hvis F56 = 1 
Ikke kort 
F58         

Hadde hun noe ansvar for å lede andre ansattes arbe id? 
 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Hvis F56 = 1-2 
Ikke kort 
F59         

Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hennes?  
 

___________________________________________________ _______________ 
 
 
Hvis F 
Kort 82 
F60         

Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på a rbeidet hun utførte 
da du var 14 år? 

 
1 Profesjons- og tekniske yrker  slik som: lege - lærer - ingeniør- 

kunstner - revisor  
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2 Høyere administrative stillinger  slik som: banksjef – leder i 
større bedrift – enhetsleder i offentlig sektor - f agforeningsleder 

3 Kontorstillinger  slik som: sekretær - kontorassistent – kontorsjef 
- bokholder 

4 Salgsyrker  slik som: salgsdirektør - butikkeier - butikkselge r - 
forsikringsagent 

5 Serviceyrker  slik som: restauranteier - politibetjent - servitø r - 
omsorgsarbeider - frisør 

6 Faglært arbeider  slik som: formann - motormekaniker - 
trykkeriarbeider - verktøymaker - elektriker 

7 Spesialisert arbeider  slik som: murer - bussjåfør – spesialisert 
fabrikkarbeider - tømrer - blikkenslager - baker 

8 Ufaglært arbeider  slik som: arbeider - vaktmester - ufaglært 
fabrikkarbeider 

9 Gårdsarbeider  slik som: bonde - gårdsarbeider - traktorkjører 
 
 
Ikke kort 
F61  

Har du fulgt kurs, undervisning eller deltatt på ko nferanser for å 
forbedre kunnskap eller arbeidsferdigheter i løpet av de siste 12 
månedene?  

 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Alle 
Kort 83 
F62 

Kan jeg få spørre om din nåværende ekteskaplige sta tus?  
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 partnersk ap →→→→ F64  
 
 
Hvis F62 = 1-2 
Ikke kort 
F63         

Bor du for tiden sammen med din [ektefelle/registre rte partner]? 
        1 JA →→→→ F66  
        2 NEI 
 
 
Hvis ikke F63 = 1 (Hvis F62 = 3-9 ELLER Hvis F63 = 2) 
Ikke kort 
F64 

Bor du for tiden sammen med en annen partner?  
Partner refererer til kjæreste eller samboer 
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        1 JA →→→→ F67  
        2 NEI 
 
 
Hvis F63 = 1 ELLER Hvis F64 = 2 
Ikke kort 
F66         

Har du noen gang bodd sammen med en partner uten å være gift? 
Partner refererer til kjæreste eller samboer 
 

        1 JA 
        2 NEI 
 
Alle 
F67         

FYLLES UT AUTOMATISK. 
IO SKILT/ALDRI VÆRT GIFT OG ALDRI VÆRT I PARTNERSKA P. 
 

        1 JA →→→→ F69  
        2 NEI 
 
 
Hvis F67 = 2 
Ikke kort 
F68 

Har du noen gang vært skilt? 
 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Ikke kort 
F69 

FYLLES UT AUTOMATISK. 
IO HAR BARN SOM BOR HJEMME. 

 
        1 JA →→→→ F71  
        2 NEI 
 
 
Hvis F69 = 2 
Ikke kort 
F70 

Har du noen gang hatt egne barn, stebarn, fosterbar n eller partners 
barn boende i din husholdning? 
 

        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Alle 
Ikke kort 
F71         

Er det fasttelefon i din bolig?  
 

        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Ikke kort 



75 

F72         
Har du din egen mobiltelefon? 
 

        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Ikke kort 
F73         

Hender det at du bruker Internett til å ringe hjemm efra?  
F.eks. Skype, IP-telefoni e.l 
 

        1 JA 
        2 NEI 
        3 HAR IKKE INTERNETT HJEMME 
 

I - Intervjuerspørsmål 

 
 
I_0 

Levér selvutfyllingsskjema til IO for utfylling. 
 
Husk å skrive IO-nummeret på skjemaet! 
 
Tast inn koden på skjemaet: 
 

1.  A 
2.  B 
3.  C 

 
 
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 
 
 
I3          

Følte du at IO prøvde å svare på spørsmålene etter beste evne? 
 
        1 Aldri 
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        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 intervj uet? 
 

        1 Ja 
        2 Nei 
 
 
I61         

Hvem var det? 
 

1.  Ektefelle/partner/samboer 
2.  Sønn/datter (medregnet stebarn, adopterte barn, fos terbarn og 

partners barn) 
3.  Foreldre, svigerforeldre, partners foreldre og stef oreldre 
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. 
 
___________________________________________________ ___________________ 
 
___________________________________________________ ___________________ 
 
___________________________________________________ ___________________ 
 
___________________________________________________ ___________________ 

  
 
I13         

Hvordan ble papir skjemaet administrert? 
 
        1 Ansikt til ansikt 
        2 Vil bli fullført av IO, men med noe hjelp  av intervjuer 
        3 Vil bli fullført av IO uten hjelp av inte rvjuer 
 


