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Er du mann eller kvinne?

15 Synes du at myndighetene bør eller ikke bør sørge for at alle grupper i samfunnet blir
behandlet likt? Vennligst sett ett kryss.

Mann
Kvinne

2

Det bør den helt klart gjøre

Gå til 3

Det bør den sannsynligvis gjøre

For menn
Her beskriver vi kort noen typer menn. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Sett
kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg.
						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

A Det er viktig for ham å tenke ut nye ideer og å være
		 kreativ. Han liker å gjøre ting på sin egen måte.....................

B Det er viktig for ham å være rik. Han vil ha mye penger
		 og kostbare ting.....................................................................
C Han synes det er viktig at alle mennesker i verden be		 handles likt. Han mener alle bør ha like muligheter i livet.....
D Det er viktig for ham å vise hva han kan. Han vil at
		 andre skal beundre det han gjør............................................

Jeg har ingen mening om dette
Det bør den sannsynligvis ikke gjøre
Det bør den helt klart ikke gjøre

16 Har du i løpet av de siste 12 månedene gått med eller vist fram et merke til støtte for en sak?
Ja
Nei

17 Skriv inn hvilken dato det er i dag:
Dag

Måned

År

E Det er viktig for ham å bo i trygge omgivelser. Han unngår
		 alt som kan utsette ham for fare............................................
F Han liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye
		 ting å gjøre. Han synes det er viktig å gjøre mange
		 forskjellige ting i livet..............................................................
G Han synes at folk bør gjøre som de får beskjed om.
		 Han synes at folk alltid bør følge lover og regler,
		 selv om ingen ser det............................................................
H Det er viktig for ham å høre på folk som er annerledes
		 enn ham selv. Selv om han er uenig med folk, prøver
		 han likevel å forstå dem.........................................................

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet!
Vennligst returner det til oss i svarkonvolutten.

I Det er viktig for ham å være beskjeden og ydmyk.
		 Han prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet...................
J Det er viktig for ham å ha det moro. Han liker å
		 “skjemme seg bort”................................................................
K Det er viktig for ham å selv bestemme hva han skal gjøre.
		 Han liker å være fri og ikke avhengig av andre.....................
L Det er veldig viktig for ham å hjelpe menneskene rundt
		 seg. Han ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra..........
M Det er viktig for ham å være vellykket. Han håper at andre
		 vil anerkjenne det han oppnår...............................................
N Det er viktig for ham at staten sikrer ham mot trusler av alle
		 slag. Han vil at staten skal være sterk, så den kan beskytte
		 sine innbyggere.....................................................................

2

7

Nå noen spørsmål om politikk og politikere.

2

10 Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge?
Vennligst sett ett kryss.
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Misfornøyd

10

P Det er viktig for ham alltid å oppføre seg ordentlig.
Han vil unngå å gjøre noe som folk vil si er galt.....................

Fornøyd

Q Det er viktig for ham å få respekt fra andre.
Han vil at folk skal gjøre som han sier....................................
R Det er viktig for ham å være lojal mot vennene sine.
Han vil vie seg selv til folk som står nær ham.........................
S Han er overbevist om at folk bør verne om naturen.
Å verne om miljøet er viktig for ham.......................................

10

T Tradisjoner er viktig for ham. Han prøver å følge
tradisjoner i religionen eller i familien sin................................

Fornøyd

U Han oppsøker enhver mulighet til å ha det moro.
Det er viktig for ham å gjøre ting som gir ham glede..............
Menn - hopp til 4

12 Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?
Vennligst sett ett kryss.
0

1

2

3

4

5
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Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

O Han er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser.
Han vil gjerne ha et spennende liv..........................................

11 Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin?
Vennligst sett ett kryss.
0

For menn - fortsetter

9

10
3

Misfornøyd

Fornøyd

13 Synes du at regjeringen bør eller ikke bør gjennomføre tiltak for å redusere inntektsforskjellene? Vennligst sett ett kryss.
Det bør den helt klart gjøre

For kvinner
Her beskriver vi kort noen typer kvinner. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Sett
kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg.
						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

A Det er viktig for henne å tenke ut nye ideer og å være
kreativ. Hun liker å gjøre ting på sin egen måte...................
B Det er viktig for henne å være rik.
Hun vil ha mye penger og kostbare ting..............................

Det bør den sannsynligvis gjøre
Jeg har ingen mening om dette

C Hun synes det er viktig at alle mennesker i verden behandles likt. Hun mener alle bør ha like muligheter i livet....

Det bør den sannsynligvis ikke gjøre
Det bør den helt klart ikke gjøre

D Det er viktig for henne å vise hva hun kan.
Hun vil at andre skal beundre det hun gjør..........................
14 Synes du at homofile og lesbiske bør eller ikke bør ha frihet til å kunne leve som de
selv ønsker? Vennligst sett ett kryss.
Det bør de helt klart gjøre

E Det er viktig for henne å bo i trygge omgivelser.
Hun unngår alt som kan utsette henne for fare...................
F Hun liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye
ting å gjøre. Hun synes det er viktig å gjøre mange
forskjellige ting i livet............................................................

Det bør de sannsynligvis gjøre
Jeg har ingen mening om dette
Det bør de sannsynligvis ikke gjøre

G Hun synes at folk bør gjøre som de får beskjed om.
Hun synes at folk alltid bør følge lover og regler,
selv om ingen ser det...........................................................

Det bør de helt klart ikke gjøre

6

3
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For kvinner - fortsetter

Alle skal svare på resten av spørsmålene.

						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

For å hjelpe oss med å forbedre spørsmålene våre i senere undersøkelser, vil vi til slutt be deg
besvare noen spørsmål som ligner de du har svart på tidligere. Ikke prøv å huske hva du har
svart før, men tenk på dem som helt nye spørsmål.

H Det er viktig for henne å høre på folk som er annerledes
enn hun selv. Selv om hun er uenig med folk, prøver
hun likevel å forstå dem..........................................................
I
J

Det er viktig for henne å være beskjeden og ydmyk.
Hun prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet....................
Det er viktig for henne å ha det moro. Hun liker å
“skjemme seg bort”.................................................................

K Det er viktig for henne å selv bestemme hva hun skal gjøre.
Hun liker å være fri og ikke avhengig av andre......................
L

4

timer

5

Det er veldig viktig for henne å hjelpe menneskene rundt
seg. Hun ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra...........

M Det er viktig for henne å være vellykket. Hun håper at
andre vil anerkjenne det hun oppnår......................................

6

8

4

Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk sjansen, eller vil de prøve å behandle deg
rimelig og rettferdig? Vennligst sett ett kryss.
Folk flest vil prøve å utnytte meg
Folk flest vil prøve å være rimelige og rettferdige

S Hun er overbevist om at folk bør verne om naturen.
Å verne om miljøet er viktig for henne ...................................

U Hun oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. Det er
viktig for henne å gjøre ting som gir henne glede...................

Vil du si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når en har med andre å
gjøre? Vennligst sett ett kryss.
Folk flest er til å stole på

R Det er viktig for henne å være lojal mot vennene sine.
Hun vil vie seg selv til folk som står nær henne......................

T Tradisjoner er viktig for henne. Hun prøver å følge
tradisjoner i religionen eller i familien sin................................

minutter

En kan ikke være for forsiktig

P Det er viktig for henne alltid å oppføre seg ordentlig.
Hun vil unngå å gjøre noe som folk vil si er galt.....................
Q Det er viktig for henne å få respekt fra andre. Hun vil at
folk skal gjøre som hun sier....................................................

minutter

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å lese aviser en vanlig ukedag? Oppgi svaret i timer og minutter.
timer

7

minutter

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å høre på radio en vanlig ukedag? Oppgi svaret i timer og minutter.
timer

N Det er viktig for henne at staten sikrer henne mot trusler av
alle slag. Hun vil at staten skal være sterk, så den kan
beskytte sine innbyggere........................................................
O Hun er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser.
Hun vil gjerne ha et spennende liv..........................................

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag? Oppgi svaret i timer og minutter.

9

Vil du si at folk flest fortjener din tillit, eller at bare svært få fortjener din tillit? Vennligst sett ett
kryss.
Svært få fortjener min tillit
Folk flest fortjener min tillit

5
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11 I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere deg selv på
denne skalaen? Vennligst sett ett kryss.

Er du mann eller kvinne?
Mann
Kvinne

2

Gå til 3

0

For menn
Her beskriver vi kort noen typer menn. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Sett
kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg.
						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

B Det er viktig for ham å være rik. Han vil ha mye penger
		 og kostbare ting.....................................................................

Ekstremt til
venstre

E Det er viktig for ham å bo i trygge omgivelser. Han unngår
		 alt som kan utsette ham for fare............................................
F Han liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye
		 ting å gjøre. Han synes det er viktig å gjøre mange
		 forskjellige ting i livet..............................................................
G Han synes at folk bør gjøre som de får beskjed om.
		 Han synes at folk alltid bør følge lover og regler,
		 selv om ingen ser det............................................................
H Det er viktig for ham å høre på folk som er annerledes
		 enn ham selv. Selv om han er uenig med folk, prøver
		 han likevel å forstå dem.........................................................
I Det er viktig for ham å være beskjeden og ydmyk.
		 Han prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet...................
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Ekstremt til
høyre
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13 Hvor vil du plassere partiet du misliker mest? Vennligst sett ett kryss.
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14 Har du i løpet av de siste 12 månedene gått med eller vist fram et kampanjemerke?
Ja
Nei

15 Skriv inn hvilken dato det er i dag:
Dag

10
Ekstremt til
høyre

Ekstremt til
venstre

Måned

År

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet!
Vennligst returner det til oss i svarkonvolutten.

L Det er veldig viktig for ham å hjelpe menneskene rundt
		 seg. Han ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra..........
M Det er viktig for ham å være vellykket. Han håper at andre
		 vil anerkjenne det han oppnår...............................................
N Det er viktig for ham at staten sikrer ham mot trusler av alle
		 slag. Han vil at staten skal være sterk, så den kan beskytte
		 sine innbyggere.....................................................................

2

10
Ekstremt til
høyre

J Det er viktig for ham å ha det moro. Han liker å
		 “skjemme seg bort”................................................................
K Det er viktig for ham å selv bestemme hva han skal gjøre.
		 Han liker å være fri og ikke avhengig av andre.....................

10

12 Hvor vil du plassere partiet du liker best? Vennligst sett ett kryss.
0

D Det er viktig for ham å vise hva han kan. Han vil at
		 andre skal beundre det han gjør............................................

2

Ekstremt til
venstre

A Det er viktig for ham å tenke ut nye ideer og å være
		 kreativ. Han liker å gjøre ting på sin egen måte.....................

C Han synes det er viktig at alle mennesker i verden be		 handles likt. Han mener alle bør ha like muligheter i livet.....

1

7

Nå noen spørsmål om politikk og politikere.
7

2

Vennligst sett ett kryss på hver linje for å vise hvor stor tillit du har til hver
av institusjonene nedenfor.
Ingen tillit i
det hele tatt
1

3

4

						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

O Han er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser.
Han vil gjerne ha et spennende liv..........................................
P Det er viktig for ham alltid å oppføre seg ordentlig.
Han vil unngå å gjøre noe som folk vil si er galt.....................

Full tillit
2

For menn - fortsetter

5

Q Det er viktig for ham å få respekt fra andre.
Han vil at folk skal gjøre som han sier....................................

Stortinget............................
Rettsvesenet......................

R Det er viktig for ham å være lojal mot vennene sine.
Han vil vie seg selv til folk som står nær ham.........................

Politiet.................................

S Han er overbevist om at folk bør verne om naturen.
Å verne om miljøet er viktig for ham.......................................

Hvor enig eller uenig er du i påstandene nedenfor?
8

T Tradisjoner er viktig for ham. Han prøver å følge
tradisjoner i religionen eller i familien sin................................

I det store og hele er jeg fornøyd med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge.
Vennligst sett ett kryss.

U Han oppsøker enhver mulighet til å ha det moro.
Det er viktig for ham å gjøre ting som gir ham glede..............

Svært enig
Enig

Menn - hopp til 4

Verken enig eller uenig
Uenig
Svært uenig
3
9

Jeg er fornøyd med måten regjeringen gjør jobben sin på. Vennligst sett ett kryss.
Svært enig

For kvinner
Her beskriver vi kort noen typer kvinner. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Sett
kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg.
						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

Enig
Verken enig eller uenig

A Det er viktig for henne å tenke ut nye ideer og å være
kreativ. Hun liker å gjøre ting på sin egen måte...................

Uenig
Svært uenig

B Det er viktig for henne å være rik.
Hun vil ha mye penger og kostbare ting..............................

10 Sett under ett er jeg fornøyd med måten demokratiet fungerer på i Norge. Vennligst sett ett kryss.
Svært enig
Enig

C Hun synes det er viktig at alle mennesker i verden behandles likt. Hun mener alle bør ha like muligheter i livet....
D Det er viktig for henne å vise hva hun kan.
Hun vil at andre skal beundre det hun gjør..........................

Verken enig eller uenig
Uenig
Svært uenig

E Det er viktig for henne å bo i trygge omgivelser.
Hun unngår alt som kan utsette henne for fare...................
F Hun liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye
ting å gjøre. Hun synes det er viktig å gjøre mange
forskjellige ting i livet............................................................
G Hun synes at folk bør gjøre som de får beskjed om.
Hun synes at folk alltid bør følge lover og regler,
selv om ingen ser det...........................................................

6

3

3

For kvinner - fortsetter

Alle skal svare på resten av spørsmålene.

						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

For å hjelpe oss med å forbedre spørsmålene våre i senere undersøkelser, vil vi til slutt be deg
besvare noen spørsmål som ligner de du har svart på tidligere. Ikke prøv å huske hva du har
svart før, men tenk på dem som helt nye spørsmål.

H Det er viktig for henne å høre på folk som er annerledes
enn hun selv. Selv om hun er uenig med folk, prøver
hun likevel å forstå dem..........................................................
I
J

Det er viktig for henne å være beskjeden og ydmyk.
Hun prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet....................

4

Ikke noe tid

Det er viktig for henne å ha det moro. Hun liker å
“skjemme seg bort”.................................................................

Svært lite tid
Lite tid

K Det er viktig for henne å selv bestemme hva hun skal gjøre.
Hun liker å være fri og ikke avhengig av andre......................
L

Noe tid
En god del tid

Det er veldig viktig for henne å hjelpe menneskene rundt
seg. Hun ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra...........

M Det er viktig for henne å være vellykket. Hun håper at
andre vil anerkjenne det hun oppnår......................................

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag?

Mye tid
Svært mye tid

5

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å høre på radio en vanlig ukedag?

N Det er viktig for henne at staten sikrer henne mot trusler av
alle slag. Hun vil at staten skal være sterk, så den kan
beskytte sine innbyggere........................................................

Ikke noe tid

O Hun er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser.
Hun vil gjerne ha et spennende liv..........................................

Noe tid

P Det er viktig for henne alltid å oppføre seg ordentlig.
Hun vil unngå å gjøre noe som folk vil si er galt.....................

Mye tid

Q Det er viktig for henne å få respekt fra andre. Hun vil at
folk skal gjøre som hun sier....................................................
R Det er viktig for henne å være lojal mot vennene sine.
Hun vil vie seg selv til folk som står nær henne......................
S Hun er overbevist om at folk bør verne om naturen.
Å verne om miljøet er viktig for henne ...................................
T Tradisjoner er viktig for henne. Hun prøver å følge
tradisjoner i religionen eller i familien sin................................

Svært lite tid
Lite tid
En god del tid
Svært mye tid

6

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å lese aviser en vanlig ukedag?
Ikke noe tid
Svært lite tid
Lite tid
Noe tid
En god del tid
Mye tid
Svært mye tid

U Hun oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. Det er
viktig for henne å gjøre ting som gir henne glede...................

4

5
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10 I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden. Hvor vil du plassere deg selv på
denne skalaen? Vennligst sett ett kryss.

Er du mann eller kvinne?
Mann
Kvinne

2

Gå til 3

0

For menn
Her beskriver vi kort noen typer menn. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Sett
kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg.
						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

B Det er viktig for ham å være rik. Han vil ha mye penger
		 og kostbare ting.....................................................................

Venstre

E Det er viktig for ham å bo i trygge omgivelser. Han unngår
		 alt som kan utsette ham for fare............................................
F Han liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye
		 ting å gjøre. Han synes det er viktig å gjøre mange
		 forskjellige ting i livet..............................................................
G Han synes at folk bør gjøre som de får beskjed om.
		 Han synes at folk alltid bør følge lover og regler,
		 selv om ingen ser det............................................................
H Det er viktig for ham å høre på folk som er annerledes
		 enn ham selv. Selv om han er uenig med folk, prøver
		 han likevel å forstå dem.........................................................
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Høyre
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12 Hvor vil du plassere partiet du misliker mest? Vennligst sett ett kryss.
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16 Har du i løpet av de siste 12 månedene gått med eller vist fram et jakkemerke, en button, et klistremerke eller lignende til støtte for en sak?
Ja
Nei

17 Skriv inn hvilken dato det er i dag:
Dag

Måned

År

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet!
Vennligst returner det til oss i svarkonvolutten.

M Det er viktig for ham å være vellykket. Han håper at andre
		 vil anerkjenne det han oppnår...............................................
N Det er viktig for ham at staten sikrer ham mot trusler av alle
		 slag. Han vil at staten skal være sterk, så den kan beskytte
		 sine innbyggere.....................................................................

2

10
Høyre

Venstre

J Det er viktig for ham å ha det moro. Han liker å
		 “skjemme seg bort”................................................................

L Det er veldig viktig for ham å hjelpe menneskene rundt
		 seg. Han ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra..........

10
Høyre

I Det er viktig for ham å være beskjeden og ydmyk.
		 Han prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet...................

K Det er viktig for ham å selv bestemme hva han skal gjøre.
		 Han liker å være fri og ikke avhengig av andre.....................

10

11 Hvor vil du plassere partiet du liker best? Vennligst sett ett kryss.
0

D Det er viktig for ham å vise hva han kan. Han vil at
		 andre skal beundre det han gjør............................................

2

Venstre

A Det er viktig for ham å tenke ut nye ideer og å være
		 kreativ. Han liker å gjøre ting på sin egen måte.....................

C Han synes det er viktig at alle mennesker i verden be		 handles likt. Han mener alle bør ha like muligheter i livet.....

1

7

Nå noen spørsmål om politikk og politikere.
7

2

Vennligst oppgi på en skala fra 0 til 10 hvor stor tillit du har til Stortinget. Hvis du har ingen
tillit i det hele tatt, skriver du 0. Hvis du har full tillit, skriver du 10. Ellers velger du et tall i mellom.

For menn - fortsetter

						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

O Han er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser.
Han vil gjerne ha et spennende liv..........................................
P Det er viktig for ham alltid å oppføre seg ordentlig.
Han vil unngå å gjøre noe som folk vil si er galt.....................

8

Q Det er viktig for ham å få respekt fra andre.
Han vil at folk skal gjøre som han sier....................................

Vennligst oppgi på en skala fra 0 til 10 hvor stor tillit du har til rettsvesenet. Hvis du har ingen
tillit i det hele tatt, skriver du 0. Hvis du har full tillit, skriver du 10. Ellers velger du et tall i mellom.

R Det er viktig for ham å være lojal mot vennene sine.
Han vil vie seg selv til folk som står nær ham.........................
S Han er overbevist om at folk bør verne om naturen.
Å verne om miljøet er viktig for ham.......................................

9

Vennligst oppgi på en skala fra 0 til 10 hvor stor tillit du har til politiet. Hvis du har ingen tillit i
det hele tatt, skriver du 0. Hvis du har full tillit, skriver du 10. Ellers velger du et tall i mellom.

T Tradisjoner er viktig for ham. Han prøver å følge
tradisjoner i religionen eller i familien sin................................
U Han oppsøker enhver mulighet til å ha det moro.
Det er viktig for ham å gjøre ting som gir ham glede..............
Menn - hopp til 4

Les hver av påstandene nedenfor og sett ett kryss på hver linje for å oppgi hvor enig eller
uenig er du i påstanden.
10 Regjeringen bør gjennomføre tiltak for å redusere inntektsforskjellene.
Svært enig
Enig

3

For kvinner
Her beskriver vi kort noen typer kvinner. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Sett
kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg.
						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

Verken enig eller uenig
Uenig

A Det er viktig for henne å tenke ut nye ideer og å være
kreativ. Hun liker å gjøre ting på sin egen måte...................

Svært uenig
11 Homofile og lesbiske bør ha frihet til å kunne leve som de selv ønsker.
Svært enig

B Det er viktig for henne å være rik.
Hun vil ha mye penger og kostbare ting..............................
C Hun synes det er viktig at alle mennesker i verden behandles likt. Hun mener alle bør ha like muligheter i livet....

Enig
Verken enig eller uenig
Uenig

D Det er viktig for henne å vise hva hun kan.
Hun vil at andre skal beundre det hun gjør..........................

Svært uenig
12 Myndighetene bør sørge for at alle grupper i samfunnet blir behandlet likt.
Svært enig

E Det er viktig for henne å bo i trygge omgivelser.
Hun unngår alt som kan utsette henne for fare...................
F Hun liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye
ting å gjøre. Hun synes det er viktig å gjøre mange
forskjellige ting i livet............................................................

Enig
Verken enig eller uenig
Uenig

G Hun synes at folk bør gjøre som de får beskjed om.
Hun synes at folk alltid bør følge lover og regler,
selv om ingen ser det...........................................................

Svært uenig

6

3

3

For kvinner - fortsetter

Alle skal svare på resten av spørsmålene.

						
Ikke lik
Veldig lik
Lik
Noe
Litt lik
Ikke meg i det
meg
meg
lik meg
meg
lik meg hele tatt

For å hjelpe oss med å forbedre spørsmålene våre i senere undersøkelser, vil vi til slutt be deg
besvare noen spørsmål som ligner de du har svart på tidligere. Ikke prøv å huske hva du har
svart før, men tenk på dem som helt nye spørsmål.

H Det er viktig for henne å høre på folk som er annerledes
enn hun selv. Selv om hun er uenig med folk, prøver
hun likevel å forstå dem..........................................................
I
J

Det er viktig for henne å være beskjeden og ydmyk.
Hun prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet....................

4

Det er viktig for henne å ha det moro. Hun liker å
“skjemme seg bort”.................................................................

0

K Det er viktig for henne å selv bestemme hva hun skal gjøre.
Hun liker å være fri og ikke avhengig av andre......................
L

1

2

3

4

5
Folk flest
er til å
stole på

En kan ikke
være for
forsiktig

Det er veldig viktig for henne å hjelpe menneskene rundt
seg. Hun ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra...........

M Det er viktig for henne å være vellykket. Hun håper at
andre vil anerkjenne det hun oppnår......................................

Vil du si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når en har
med andre å gjøre? Vennligst sett ett kryss.

5

N Det er viktig for henne at staten sikrer henne mot trusler av
alle slag. Hun vil at staten skal være sterk, så den kan
beskytte sine innbyggere........................................................

Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk sjansen, eller vil de prøve å
behandle deg rimelig og rettferdig? Vennligst sett ett kryss.
0

1

2

3

4

5
Folk flest vil
prøve å være
rimelige og
rettferdige

Folk flest
vil prøve å
utnytte meg

O Hun er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser.
Hun vil gjerne ha et spennende liv..........................................
P Det er viktig for henne alltid å oppføre seg ordentlig.
Hun vil unngå å gjøre noe som folk vil si er galt.....................
Q Det er viktig for henne å få respekt fra andre. Hun vil at
folk skal gjøre som hun sier....................................................

6

Vil du si at folk flest fortjener din tillit, eller at bare svært få fortjener din tillit?
Vennligst sett ett kryss.

R Det er viktig for henne å være lojal mot vennene sine.
Hun vil vie seg selv til folk som står nær henne......................

0

S Hun er overbevist om at folk bør verne om naturen.
Å verne om miljøet er viktig for henne ...................................

Svært få
fortjener
min tillit

1

2

3

4

5
Folk flest
fortjener
min tillit

T Tradisjoner er viktig for henne. Hun prøver å følge
tradisjoner i religionen eller i familien sin................................
U Hun oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. Det er
viktig for henne å gjøre ting som gir henne glede...................

4

5

