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Kontaktskjema 
 
Start 

Trykk < 1 > også dersom du bare skal registrere kontaktforsøk. 
        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 bare < Enter > 
dersom det er dagens dato: 
(DDMMÅÅ) ..-..-.... 

 
 
HOUR        

Oppgi klokkeslett for kontakt(forsøk) nr. 1 den [DATO], 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. 
 

1 Ferdig intervju 
2 Uferdig intervju 
3 Kontakt med noen, men vet ikke om det var IO 
4 Kontakt med IO, men ikke intervju 
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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 intervju: 
 

1 Avtale 
2 IO nekter  → RERSA1_ 
3 Noen andre nekter på vegne av IO → RERSA1_ 
4 Nekt, men vet ikke om det er IO som nekter → RERSA1_ 
5 IO er midlertid utilgjengelig  → SpsTilgj 
6 IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å delta → InstBo 
7 IO er død 
8 IO har flyttet ut av landet 
9 IO har flyttet 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 delta: 
__________ 
__________ 

    __________ 
 
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 
2 Ikke interessert 
3 Vet ikke nok/ ingenting om temaet, for vanskelig for meg 
4 Bortkastet tid 
5 Bortkastede penger 
6 Forstyrrer privatlivet/gir ikke ut personlig informasjon 
7 Deltar ikke i slike undersøkelser 
8 Har vært med mange nok ganger 
9 Stoler ikke på slike undersøkelser 
10 Tidligere dårlige erfaringer med slike undersøkelser 
11 Liker ikke temaet 
12 IO nekter fordi partner/familie ikke tillater 
13 Annet 

 
RERSAS      

Oppgi annen grunn for nekt: ____________________________________ 
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COOP        

Gi din vurdering av sannsynligheten for at IO vil delta senere 
        1 Vil definitivt ikke delta senere 
        2 Vil sannsynligvis ikke delta senere 
        3 Vil muligens delta senere 
        4 Vil delta senere 
       88 Vet ikke, så aldri IO 
 
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 papirskjema)? 
        1 Ja 
        2 Nei 
        3 Vet ikke 
 
RMOVED      

IO har altså flyttet. Gi opplysninger vedr. adressen: 
        1 Kjenner den nye adressen til IO 
        2 IO har flyttet til institusjon 
        3 Kjenner ikke adressen til IO 
 
SpSykIns    

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

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

 
MOVAERA     

Er denne adressen innen rekkevidde? 
        1 Ja 
        2 Nei 
 
OUTINELI    

Oppgi årsak for at adressen ikke er gyldig  
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Husk å eventuelt henvende deg til kontoret for å få hjelp til sporing 
først! 

1 Ødelagt/ rasert hus/adresse 
2 Ikke bygget/ ikke innflyttbar 
3 Adressen ikke sporbar, ufullstendig adresse 
4 Adressen er ikke vanlig bolig: forretning/industri 
5 Adressen er ikke vanlig bolig: Institusjon (gamlehjem, sykehus, 
militær, etc.) 
6 Ingen bor på adressen (tom av ulike grunner) 
7 Annet 

 
OUTINEb     

Spesifiser evt ytterligere hvorfor adressen er ugyldig: 
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 referert 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 samtykker i å delta  

→ A1 
3 Ingen av delene → Frafall 

A - Mediebruk og sosial tillit 
 
 
Astart 

Tast <1> for å markere starten på bolk A. 
 
 
Alle 
Kort 1 
A1          

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en 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 
Fortsatt kort 1 
A2          
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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 radio, 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 samfunnsspørsmål,  
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 
A5          
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Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, 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 politikk 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 Internett, World Wide 
Web eller e-post til privat bruk, enten hjemme eller på jobben? 
 
0. Har ikke nettilgang, verken hjemme eller på jobben 
1. Bruker aldri 
2. Mindre enn en gang i måneden 
3. En gang i måneden 
4. Flere ganger i måneden 
5. En gang i uken 
6. Flere ganger i uken 
7. Hver dag 

 
 
Kort 3 
A8          

Vil du stort sett si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke 
kan være for forsiktig når en har med andre å gjøre.  
Kan du si meg svaret på en skala fra 0-10, der 0 betyr at en ikke kan 
være for forsiktig, mens 10 betyr at folk flest er til å stole på. 
 

        0 En kan ikke være for forsiktig 
        1   
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        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 rettferdig? 
 

        0 Folk flest vil prøve å utnytte meg 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Folk flest vil prøve å være rimelige og rettferdige 
 
 
Kort 5 
A10         

Vil du si at folk stort sett prøver å være hjelpsomme, eller tenker de 
mest på seg selv? 
 

        0 Folk tenker mest på seg selv 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Folk forsøker stort sett å være hjelpsomme 
 

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

Tast <1> for å markere starten på bolk B. 
 
 
 
Alle 
Ikke kort 
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B1          
Nå vil vi stille noen spørsmål om politikk og politikere.  
 
Hvor interessert vil du si at du er i politikk?  
Er du... 
 

        1 veldig interessert, 
        2 ganske interessert, 
        3 litt interessert, 
        4 eller ikke interessert i det hele tatt? 
 
 
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 institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen.  
 
Vi begynner med... 
Stortinget? 
 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Full tillit 
 
 
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.  
0 står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen.  
 
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          
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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 institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen. 
 
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 institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen. 
 
Neste...  
politikere? 
 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        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 institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen. 
 
Neste...  
politiske partier? 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
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        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 institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen. 
 
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 institusjonen i det hele 
tatt, mens 10 står for at du har full tillit til institusjonen. 
 
Neste...  
FN? 

        0 Ingen tillit i det hele tatt 
        1   
        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 2009? 

        1 JA   
        2 NEI  → B13 
        3 HADDE IKKE STEMMERETT → B13 
 
 
Hvis B11 = 1 



11 

Ikke kort 
B12         

Hvilket parti stemte du på i det valget? 
 

        1 Rødt 
        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 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... 
kontaktet en politiker eller en statlig, kommunal eller fylkeskommunal 
tjenestemann? 
 
1. JA 
2. NEI 

 
 
Ikke kort  
B14         

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? 
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”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?  
 
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  
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B20a   
Er det et spesielt politisk parti du føler deg nærmere knyttet til enn 
andre partier? 
 
1. JA 
2. NEI → B21 

 
 
Hvis B20a = 1 
Ikke kort 
B20b        

Hvilket parti er det? 
 

        1 Rødt 
        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, 
        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 Rødt 
        2 Sosialistisk Venstreparti 
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        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 dagen?  
Svar ved å bruke tallene på dette kortet, hvor 0 betyr ekstremt 
misfornøyd og 10 betyr ekstremt fornøyd. 
 

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

Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske 
situasjonen 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 
 
 
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 demokratiet fungerer 
på i Norge?  
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 

        0 Ekstremt misfornøyd 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Ekstremt fornøyd 
 
 
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   
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        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 om helsetjenestene i 
Norge 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 
        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 
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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 miljøproblemene våre. 
 

        1 Svært enig 
        2 Enig 
        3 Verken enig eller uenig 
        4 Uenig 
        5 Svært uenig 
 
 
Kort 14  
B35         

Her er noen spørsmål om folk som kommer til Norge for å bosette seg 
her.  
 
I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk med samme hudfarge 
eller etniske tilhørighet 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 med en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet 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 
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Kort 15  
B38         

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

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

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

        0 Et verre sted å bo 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10  Et bedre sted å bo 
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C - Trivsel og sosial utestengelse, religion, opplevd 
diskriminering 
 
 
Cstart 

Tast <1> for å markere starten på bolk C. 
 
 
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   
        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 fremfor å omgås på 
grunn av arbeidet eller av ren plikt 

 
        1 Aldri 
        2 Sjeldnere enn en gang i måneden 
        3 En gang i måneden 
        4 Flere ganger i måneden 
        5 En gang i uka 
        6 Flere ganger i uka 
        7 Hver dag 
 
 
Ikke kort 
C3          

Har du noen du kan diskutere intime og personlige spørsmål med?  
 
”Noen” i dette tilfellet inkluderer ektefelle. 
 
1. JA 
2. NEI 

 
 
Kort 20  
C4          

Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter, sammenlignet med andre på 
din alder?  
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        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 blitt utsatt for 
innbrudd, ran eller overfall i løpet av de siste fem årene? 
 
1. JA 
2. NEI 

 
 
Ikke kort 
C6          

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

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

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

 
        1 Hele eller mesteparten av tiden 
        2 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 livskvaliteten din? 
 
 
Alle 
Fortsatt kort 21 
C9          

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

 
        1 Hele eller mesteparten av tiden 
        2 Noe av tiden 
        3 Bare en gang i blant 
        4 Aldri → C15 
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Hvis C9 = 1-3 
Ikke kort 
C10         

Har disse bekymringene for å bli offer for voldskriminalitet... 
  
        1 en stor innvirkning på livskvaliteten din, 
        2 noe innvirkning, 
        3 eller ingen reell innvirkning på livskvaliteten din? 
 
 
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         

Er du på noen måte hemmet i dine daglige aktiviteter på grunn av 
langvarig sykdom, funksjonshemning, dårlig helse eller psykiske 
problemer? 
 
HVIS JA: Er du mye, eller til en viss grad hemmet? 

 
        1 JA, MYE 
        2 JA, TIL EN VISS GRAD 
        3 NEI 
 
 
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, mormonerne) 
6. Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 
7. Islam (muslimsk) 
8. Østlige religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme, sikh, shintoisme, 

taoisme, konfutsianisme) 
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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, mormonerne) 
6. Det mosaiske trossamfunn (jødisk) 
7. Islam (muslimsk) 
8. Østlige religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme, sikh, shintoisme, 

taoisme, konfutsianisme) 
9. Andre ikke-kristne religioner 

 
 
Alle 
Kort 23 
C21         

Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du 
si at du er?  

 
        0 Ikke religiøs i det hele tatt 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Veldig religiøs 
 
 
Kort 24 
C22         

Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup, begravelser og 
dåp hvor ofte deltar du i gudstjenester og religiøse møter? 
 

        1 Hver dag 
        2 Mer enn en gang i uka 
        3 En gang i uka 
        4 Minst en gang i måneden 
        5 Bare på spesielle helligdager 
        6 Sjeldnere 
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        7 Aldri 
 
 
Fortsatt kort 24 
C23         

Hvis du ser bort ifra de gangene du går til gudstjeneste og religiøse 
møter, hvor ofte ber du, hvis du ber i det hele tatt? 

 
        1 Hver dag 
        2 Mer enn en gang i uka 
        3 En gang i uka 
        4 Minst en gang i måneden 
        5 Bare på spesielle helligdager 
        6 Sjeldnere 
        7 Aldri 
 
 
Ikke kort 
C24         

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

        1 JA 
        2 NEI → C26 
 
 
Hvis C24 = 1 
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         
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Hvilket statsborgerskap har du?: ___________________________________ 
 
 
Alle 
C28         
Ikke kort 
Er du født i Norge? 
        1 JA → C31 
        2 NEI 
 
 
Hvis C28 = 2 
Ikke kort 
C29         

I hvilket land ble du født?: _______________________________________ 
 
 
Hvis C28 = 2 
Ikke kort 
C30         

I hvilket år kom du første gang til Norge for å bosette deg? 
 

Skriv inn år: ____ (4 siffer) 
 
 
Alle 
Ikke kort 
C31         

Hvilket eller hvilke språk bruker du stort sett hjemme?  
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? 



25 

        1 JA → D1 
        2 NEI 
 
 
Hvis C35 = 2 
Ikke kort 
C36         

I hvilket land er moren din født?: ______________________________    
 

D – Tillit til politiet og domstolene 
 
 
Dstart 

Tast <1> for å markere starten på bolk D. 
 
 
Alle 
Kort 25 
D1 

Så noen spørsmål om et annet tema. 
 
Nå vil vi stille deg noen spørsmål om hvor galt du synes det er å 
oppføre seg på følgende måter.  
Bruk dette kortet og si meg hvor galt det er å... 
 
fremme et for stort eller falskt forsikringskrav. 
 
1. Ikke galt i det hele tatt 
2. Litt galt 
3. Galt 
4. Svært galt 

 
 
Fortsatt kort 25 
D2 

Så noen spørsmål om et annet tema. 
 
Nå vil vi stille deg noen spørsmål om hvor galt du synes det er å 
oppføre seg på følgende måter.  
Bruk dette kortet og si meg hvor galt det er å... 
 
kjøpe noe du tror kan være stjålet. 
 
1. IKKE GALT I DET HELE TATT 
2. LITT GALT 
3. GALT 
4. SVÆRT GALT 

 
 
 
Fortsatt kort 25 
D3 

Så noen spørsmål om et annet tema. 
 
Nå vil vi stille deg noen spørsmål om hvor galt du synes det er å 
oppføre seg på følgende måter.  
Bruk dette kortet og si meg hvor galt det er å... 
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bryte trafikkreglene, som å kjøre for fort eller å kjøre på rødt lys. 
 
1. IKKE GALT I DET HELE TATT 
2. LITT GALT 
3. GALT 
4. SVÆRT GALT 

 
 
 
Kort 26 
D4 

Tenk deg at du skulle gjøre en av disse tingene i Norge. 
 
Bruk dette kortet og fortell hvor sannsynlig det er at du ville bli 
tatt og straffet hvis du... 
 
fremmet et for stort eller falskt forsikringskrav. 
 
1. Ikke sannsynlig i det hele tatt 
2. Ikke veldig sannsynlig 
3. Sannsynlig 
4. Veldig sannsynlig 

 
 
Fortsatt kort 26 
D5 

Tenk deg at du skulle gjøre en av disse tingene i Norge. 
 
Bruk dette kortet og fortell hvor sannsynlig det er at du ville bli 
tatt og straffet hvis du... 
 
kjøpte noe du tror kan være stjålet. 
 
1. IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2. IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3. SANNSYNLIG 
4. VELDIG SANNSYNLIG 

 
 
 
Fortsatt kort 26 
D6 

Tenk deg at du skulle gjøre en av disse tingene i Norge. 
 
Bruk dette kortet og fortell hvor sannsynlig det er at du ville bli 
tatt og straffet hvis du... 
 
brøt trafikkreglene, som å kjøre for fort eller å kjøre på rødt lys. 
 
1. IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2. IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3. SANNSYNLIG 
4. VELDIG SANNSYNLIG 

 
 
Kort 27 
D7 

Så noen spørsmål om politiet i Norge. 
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Tatt i betraktning alt politiet forventes å gjøre, vil du si at de 
gjør en god eller dårlig jobb? 
 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Svært god jobb 
2. God jobb 
3. Verken god eller dårlig jobb 
4. Dårlig jobb 
5. Svært dårlig jobb 

 
 
Ikke kort 
D8 

har politiet i Norge i løpet av de to siste årene, henvendt seg til 
deg, stoppet deg eller kontaktet deg av en eller annen grunn?  
 
1. JA 
2. NEI → D10 

 
 
Hvis D8 = 1 
Kort 28 
D9 

Hvor misfornøyd eller fornøyd var du med måten politiet behandlet deg 
på sist gang dette skjedde? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Svært misfornøyd 
2. Misfornøyd 
3. Verken misfornøyd eller fornøyd 
4. Fornøyd 
5. Svært fornøyd 
 
 

Alle 
Kort 29 
D10 

Så noen spørsmål om politiet i Norge behandler ofre for kriminalitet 
likt eller ikke. Svar ut fra hva du har hørt eller egen erfaring. 
 
Når ofre anmelder lovbrudd, tror du politiet behandler rike folk 
dårligere, fattige folk dårligere, eller blir rike og fattige 
behandlet likt? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Rike folk blir behandlet dårligere 
2. Fattige folk blir behandlet dårligere 
3. Rike og fattige blir behandlet likt 
 

 
Kort 30 
D11 

Så noen spørsmål om politiet i Norge behandler ofre for kriminalitet 
likt eller ikke. Svar ut fra hva du har hørt eller egen erfaring. 
 
Og når ofre anmelder lovbrudd, tror du politiet behandler noen 
dårligere på grunn av deres hudfarge eller etniske tilhørighet, eller 
blir alle behandlet likt? 
Bruk dette kortet til å svare. 
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1. Folk med en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn de fleste i 

Norge blir behandlet dårligere 
2. Folk med samme hudfarge eller etniske tilhørighet som de fleste i 

Norge blir behandlet dårligere 
3. Alle blir behandlet likt uavhengig av hudfarge eller etnisk 

tilhørighet. 
 
 
Kort 31 
D12 

Basert på hva du har hørt eller din egen erfaring, hvor godt synes du 
politiet lykkes med å forhindre lovbrudd i Norge der det blir truet 
med eller utøvd vold? 
Svar ved å bruke dette kortet, der 0 betyr lykkes ekstremt dårlig og 
10 betyr lykkes ekstremt godt. 
 

0. Lykkes ekstremt dårlig 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Lykkes ekstremt godt 

 
 
Fortsatt kort 31 
D13 

Og hvor godt synes du politiet lykkes med å pågripe personer som begår 
innbrudd i Norge? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 

0. Lykkes ekstremt dårlig 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Lykkes ekstremt godt 

 
 
Kort 32 
D14 

Hvis det skulle skje en voldsforbrytelse i nærheten av der du bor og 
politiet ble tilkalt, hvor sent eller raskt tror du de ville komme til 
åstedet? 
Svar ved å bruke dette kortet, der 0 betyr ekstremt sent og 10 betyr 
ekstremt raskt. 
 
Dersom voldsforbrytelser aldri skjer i nærheten av der IO bor, velg 55 
 

0. Ekstremt sent 
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1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Ekstremt raskt 
55. Voldsforbrytelser skjer aldri 

 
 
Ikke kort 
D15 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
De neste spørsmålene har ikke svarkort. 
 
Basert på hva du har hørt eller din egen erfaring, hvor ofte vil du si 
at politiet behandler folk i Norge med respekt? 
 
1. Ikke ofte i det hele tatt, 
2. Ikke veldig ofte, 
3. Ofte, eller 
4. Veldig ofte 
 

 
Ikke kort 
D16 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
De neste spørsmålene har ikke svarkort. 
 
Omtrent hvor ofte vil du si at politiet tar rettferdige, upartiske 
avgjørelser i sakene de behandler? 
Vil du si... 
 
1. Ikke ofte i det hele tatt, 
2. Ikke veldig ofte, 
3. Ofte, eller 
4. Veldig ofte 
 

 
Ikke kort 
D17 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
De neste spørsmålene har ikke svarkort. 
 
Og når de har med folk i Norge å gjøre, hvor ofte vil du si at 
politiet forklarer avgjørelsene og handlingene sine når de blir bedt 
om det? 
Vil du si... 
 
1. Ikke ofte i det hele tatt, 
2. Ikke veldig ofte, 
3. Ofte, eller 
4. Veldig ofte 
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Kort 33 
D18 

Så noen spørsmål om din borgerplikt overfor politiet i Norge. 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr ikke din borgerplikt i det 
hele tatt og 10 betyr helt og fullt din borgerplikt. 
 
I hvilken grad er det din borgerplikt å... 
 
støtte avgjørelser tatt av politiet selv om du er uenig? 
 
 

0. Ikke min borgerplikt i det hele tatt 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Helt og holdent min borgerplikt. 

 
 
Fortsatt kort 33 
D19 

Så noen spørsmål om din borgerplikt overfor politiet i Norge. 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr ikke din plikt i det hele 
tatt og 10 betyr helt og fullt din plikt. 
 
I hvilken grad er det din borgerplikt å... 
 
gjøre det politiet sier selv om du ikke forstår eller er enig i 
begrunnelsene? 
 

0. Ikke min borgerplikt i det hele tatt 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Helt og holdent min borgerplikt. 

 
 
Fortsatt kort 33 
D20 

Så noen spørsmål om din borgerplikt overfor politiet i Norge. 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr ikke din plikt i det hele 
tatt og 10 betyr helt og fullt din plikt. 
 
I hvilken grad er det din borgerplikt å... 
 
gjøre det politiet sier selv om du ikke liker hvordan de behandler 
deg? 
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0. Ikke min borgerplikt i det hele tatt 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Helt og holdent min borgerplikt. 

 
 
Kort 34 
D21 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende 
påstander om politiet i Norge. 
 
Politiet har generelt samme oppfatning av hva som er rett og galt som 
meg. 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 
Fortsatt kort 34 
D22 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende 
påstander om politiet i Norge. 
 
Politiet forsvarer verdier som er viktige for folk som meg. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 
5. SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 34 
D23 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende 
påstander om politiet i Norge. 
 
Generelt sett støtter jeg måten politiet vanligvis opptrer på. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 
5. SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 34 
D24 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende 
påstander om politiet i Norge. 
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Politiets avgjørelser og handlinger blir uakseptabelt påvirket av 
press fra politiske partier og politikere. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 
5. SVÆRT UENIG 

 
 
Kort 35 
D25 

Så et siste spørsmål om politiet og hva de kanskje gjør eller ikke 
gjør. 
 
Hvor ofte vil du si at politiet i Norge tar imot bestikkelser? 
Svar ved å bruke dette kortet der 0 betyr aldri og 10 betyr alltid. 
 

0. Aldri 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Alltid 

 
 
Kort 36 
D26 

Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om domstolene i Norge som 
behandler lovbrudd som innbrudd og overfall. 
Svar ut fra hva du har hørt eller din egen erfaring. 
 
Tatt i betraktning alt domstolene forventes å gjøre, vil du si at de 
gjør en god eller dårlig jobb? 
 
1. Svært god jobb 
2. God jobb 
3. Verken god eller dårlig jobb 
4. Dårlig jobb 
5. Svært dårlig jobb 

 
 
Kort 37 
D27 

Hvor ofte tror du domstolene gjør feil slik at skyldige gå fri? 
Svar ved å bruke dette kortet, der 0 betyr aldri og 10 betyr alltid. 
 

0. Aldri 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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7.   
8.    
9.  
10. Alltid 

 
 
Fortsatt kort 37 
D28 

Hvor ofte tror du at domstolene tar rettferdige, upartiske avgjørelser 
basert på tilgjengelig bevismateriale? 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0. Aldri 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Alltid 

 
 
 
Kort 38 
D29 

Så noen spørsmål om sannsynligheten for at forskjellige mennesker i 
Norge blir funnet skyldig i lovbrudd de ikke har begått. 
 
Tenk deg at to personer – en rik og en fattig – blir stilt for retten, 
tiltalt for samme type lovbrudd, men som de ikke har begått. 
Bruk dette kortet til å si hvem du tror det er mest sannsynlig vil bli 
funnet skyldig. 
 
1. Den rike vil mest sannsynlig bli funnet skyldig 
2. Den fattige vil mest sannsynlig bli funnet skyldig 
3. De har like stor sannsynlighet for å bli funnet skyldig 

 
 
Kort 39 
D30 

Så noen spørsmål om sannsynligheten for at forskjellige mennesker i 
Norge blir funnet skyldig i lovbrudd de ikke har begått. 
 
Tenk deg så at to personer med ulik hudfarge eller fra ulike etniske 
grupper blir stilt for retten, tiltalt for samme type lovbrudd, men 
som de ikke har begått. 
Bruk dette kortet til å si hvem du tror det er mest sannsynlig vil bli 
funnet skyldig. 
 
1. Personen med en annen hudfarge eller etnisk tilhørlighet enn de 

fleste i Norge vil mest sannsynlig bli funnet skyldig 
2. Personen med samme hudfarge eller etniske tilhørighet som de 

fleste i Norge vil mest sannsynlig bli funnet skyldig 
3. De har like stor sannsynlighet for å bli funnet skyldig 

 
 
Kort 40 
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D31 
Så et spørsmål om dommere og hva de kanskje gjør eller kanskje ikke 
gjør. 
 
Bruk dette kortet og si hvor ofte du tror at dommere i Norge tar imot 
bestikkelser? 
 

0. Aldri 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    
9.  
10. Alltid 

 
 

Kort 41 
D32. 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene 
om dagens Norge. 
 
Domstolene beskytter generelt sett interessene til de rike og mektige 
framfor interessene til vanlige folk. 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 

Fortsatt kort 41 
D33 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene 
om dagens Norge. 
 
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 41 
D34 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene 
om dagens Norge. 
 
Det er alles borgerplikt å støtte domstolenes endelige dom. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 



35 

5. SVÆRT UENIG 
 
 
Fortsatt kort 41 
D35 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene 
om dagens Norge. 
 
Alle lover bør adlydes strengt. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 
5. SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 41 
D36 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene 
om dagens Norge. 
 
Å gjøre det rette medfører noen ganger å bryte loven. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 
5. SVÆRT UENIG 

 
 
Fortsatt kort 41 
D37 

Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene 
om dagens Norge. 
 
Domstolenes avgjørelser og handlinger blir uakseptabelt påvirket av 
press fra politiske partier og politikere. 
 
1. SVÆRT ENIG 
2. ENIG 
3. VERKEN ENIG ELLER UENIG 
4. UENIG 
5. SVÆRT UENIG 

 
 
Kort 42 
D38 

Folk har ulike oppfatninger om hva slags straff lovbrytere bør få.  
Ta for eksempel en 25-årig mann som blir funnet skyldig i innbrudd for 
andre gang. 
Hvilken av disse straffene synes du han bør få? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
HVIS IO VELGER MER ENN ÉN STRAFF, MERK AV FOR STRAFFEN MED LAVEST 
NUMMER. 
 
HVIS IO SPØR KAN DU FORKLARE AT BETINGET FENGSELSSTRAFF BLIR BARE 
SONET HVIS LOVBRYTEREN BEGÅR ET NYTT LOVBRUDD ELLER BRYTER ANDRE 
VILKÅR I LØPET AV DOMSPERIODEN. 
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SAMFUNNSTJENESTE ER EN STRAFF SOM IKKE INNEBÆRER FENGSEL ELLER BOT, 
MEN DER LOVBRYTEREN BLIR BEDT OM Å GJØRE EN ELLER FLERE OPPGAVER SOM 
ER TIL NYTTE FOR SAMFUNNET. 
 
1. Fengselsstraff   
2. Betinget fengselsstraff → D40 
3. Bot  → D40  
4. Samfunnstjeneste → D40 
5. En annen type straff → D40 

 
 
Hvis D38 = 1 
Kort 43 
D39 

Hvilket av alternativene på dette kortet er nærmest den tiden du synes 
han burde være i fengsel? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. 1-3 måneder 
2. 4-6 måneder 
3. 7-11 måneder 
4. Omtrent 1 år 
5. Omtrent 2 år 
6. Omtrent 3 år 
7. Omtrent 4 år 
8. Omtrent 5 år 
9. 6-10 år 
10. Mer enn 10 år 

 
Alle 
Ikke kort 
D40 

Så noen spørsmål om hva du ville gjort hvis du var det eneste vitnet 
til et lovbrudd. 
De neste spørsmålene har ikke svarkort. 
 
Tenk deg at du var ute på gaten og at du så noen som dyttet en mann i 
bakken og stjal lommeboken hans. 
Hvor sannsynlig er det at du ville ringt til politiet? 
Ville det vært... 
 
1. ikke sannsynlig i det hele tatt, 
2. ikke veldig sannsynlig, 
3. sannsynlig, eller 
4. veldig sannsynlig? 

 
 
Ikke kort 
D41 

Hvor villig ville du vært til å identifisere personen som hadde gjort 
det? 
Ville du vært... 
 
1. Ikke villig i det hele tatt, 
2. ikke veldig villig, 
3. villig, eller 
4. veldig villig? 
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Ikke kort 
D42 

Og hvor villig ville du vært til å vitne i retten mot den tiltalte? 
Ville du vært... 
 
1. Ikke villig i det hele tatt, 
2. ikke veldig villig, 
3. villig, eller 
4. veldig villig? 

 
 
Kort 44 
D43 

Så noen spørsmål om ting du kanskje har gjort. 
 
Bruk dette kortet og si hvor ofte du har gjort hver av disse tingene i 
løpet av de siste fem årene. 
Hvor ofte har du... 
 
fremmet et for stort eller falskt forsikringskrav? 
 
1. Aldri 
2. En gang 
3. To ganger 
4. 3 eller 4 ganger 
5. 5 ganger eller mer 

 
 
Fortsatt kort 44 
D44 

Så noen spørsmål om ting du kanskje har gjort. 
 
Bruk dette kortet og si hvor ofte du har gjort hver av disse tingene i 
løpet av de siste fem årene. 
Hvor ofte har du... 
 
kjøpt noe du tror kan være stjålet? 
 
1. ALDRI 
2. EN GANG 
3. TO GANGER 
4. 3 ELLER 4 GANGER 
5. 5 GANGER ELLER MER 

 
 
Fortsatt kort 44 
D45 

Så noen spørsmål om ting du kanskje har gjort. 
 
Bruk dette kortet og si hvor ofte du har gjort hver av disse tingene i 
løpet av de siste fem årene. 
Hvor ofte har du... 
 
brutt trafikkreglene som å kjøre for fort eller å kjøre på rødt lys? 
 
1. ALDRI 
2. EN GANG 
3. TO GANGER 
4. 3 ELLER 4 GANGER 
5. 5 GANGER ELLER MER 
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F - Sosiodemografisk profil, 
husholdningssammensetning, utdannelse, inntekt 
 
 
Fstart 

Tast <1> for å markere starten på bolk F. 
 
 
 
Alle 
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, medregnet 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 45 
Slekt       

Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg? 
 

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

partner) 
3. Foreldre, svigerforeldre, partners foreldre, steforeldre 
4. Bror/søster (medregnet stesøsken, adopterte, fostersøsken) 
5. Annen slektning 
6. Annen ikke-slektning 

 
 
F5 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IO BOR MED EKTEFELLE / SAMBOER / PARTNER 
1. JA 
2. NEI → F7 
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Hvis IO bor med ektefelle/partner/samboer (Hvis F5 = Ja) 
Kort 46 
F6          

Du har fortalt at du bor sammen med ektefellen / samboeren / partneren 
din. 
Hvilket av alternativene på dette kortet beskriver ditt forhold til 
[ham/henne]? 
1. Gift → F7 
2. I et juridisk registrert partnerskap → F7 
3. Samboer → F8 
4. Separert (gjelder ekteskap og registrert partnerskap) → F7 
5. Skilt (gjelder ekteskap og registrert partnerskap) → F7 

 
 

Hvis F6 = 1,2,4,5 ELLER F5 = 2 
Ikke kort 
F7 

Har du noen gang vært samboer eller bodd sammen med en kjæreste uten å 
være gift eller i registrert partnerskap? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Alle 
Ikke kort 
F8 

Har du noen gang blitt skilt fra en ektefelle eller registrert 
partner? 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
F9 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IO BOR MED EKTEFELLE / SAMBOER / PARTNER (F5 = 1) 
1. JA → F12 
2. NEI → F11 

 
 
F10 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IO ER SAMBOER (F6 = 3) 
1. JA → F11 
2. NEI → F12 

 
 
Hvis F9 = Nei ELLER F10 = Ja 
Kort 47 
F11 

Dette spørsmålet er om din juridiske ekteskapelige status, ikke om 
hvem du måtte bo sammen med. 
Hvilket av alternativene på dette kortet beskriver din nåværende 
juridiske ekteskapelige status? 
 
1. Gift 
2. I et juridisk registrert partnerskap 
3. Separert (gjelder ekteskap og registrert partnerskap) 
4. Skilt (gjelder ekteskap og registrert partnerskap) 
5. Gjenlevende etter ektefelle eller registrert partners død 
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6. Ingen av disse (ALDRI vært gift eller i et juridisk registrert 
partnerskap) 

 
 
Ikke kort 
F12 

FYLLES UT AUTOMATISK. 
IO HAR BARN SOM BOR HJEMME. 

 
1. JA → F13a 
2. NEI 

 
 
Hvis F12 = 2 
Ikke kort 
F13 

Har du noen gang hatt egne barn, stebarn, fosterbarn eller partners 
barn boende i din husholdning? 
 
1. JA 
2. NEI 

 
 
Alle 
Ikke kort 
F13a 

Er det fasttelefon i din bolig?  
 
1. JA 
2. NEI 

 
 
 
Kort 48 
F14          

Hvilken betegnelse på dette kortet passer best på området 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 49 
F15 
Hva er din høyest fullførte utdanning? Bruk dette kortet til å svare 
Ingen fullført utdanning 
Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldskole, realskole) 
Vitnemål fra folkehøgskole 
Videregående avsluttende utdanning, allmennfaglige studieretninger/ 
studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til 
studiekompetanse (VK2, VG trinn3, gymnas)   
Videregående avsluttende utdanning, yrkesfaglige studieretninger/ 
utdanningsprogram (VK2, VK3, VG trinn3, fagprøve, svenneprøve) 
Forkurs til universitet/høgskole som ikke gir studiepoeng 
Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, 
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teknisk fagskole ) 
Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat, 
2- og 2½- årig) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra høgskole (Bachelor-, cand.mag., 
lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom, 
m.m.) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra universitet (Bachelor, cand.mag.)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra høgskole (master, hovedfag)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra universitet (master, hovedfag), lengre 
profesjonsutdanning (cand. theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., 
sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 
Ingen av disse 5555 
 
 
 
Alle 
Ikke kort 
F16          

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

 
 
Kort 50 
F17a 

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. 
 
1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende), (ansatt, 

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

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

 
 
F17b 

MER ENN ETT ALTERNATIV KODET I F8A? 
        1 JA 
        2 NEI → F17d 
 
 
Hvis F17b = 1 
Fortsatt kort 50 
F17c 

Og hvilke av disse beskrivelsene passer best på din situasjon (de 
siste 7 dagene)? 
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1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende),  

(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i 
familiebedrift) 

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

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

 
 
F17d 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IOS HOVEDAKTIVITET I F17A / F17C 

 
1. I LØNNET ARBEID (ELLER MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE), (ANSATT, 

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE ELLER HAR ARBEID I FAMILIEBEDRIFT) 
2. UNDER UTDANNING (SOM IKKE ER BETALT AV ARBEIDSGIVER, MEDREGNET 

FRAVÆR FRA UTDANNING PGA FERIE) 
3. ARBEIDSLEDIG OG AKTIVT ARBEIDSSØKENDE 
4. ARBEIDSLEDIG, ØNSKER EN JOBB MEN ER IKKE AKTIVT ARBEIDSSØKENDE 
5. VARIG SYK ELLER FUNKSJONSHEMMET 
6. PENSJONERT 
7. I SIVILTJENESTE ELLER MILITÆRTJENESTE 
8. HUSARBEID, PASSER BARN ELLER ANDRE PERSONER 
9. ANNET 

 
 
F17e 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IO ER I LØNNET ARBEID (F17A = 1) 
1. JA → F21 
2. NEI 

 
 
Hvis F17e = Nei 
Ikke kort 
F18 

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

        1 JA → F21 
        2 NEI 
 
 
Hvis F18 = Nei 
Ikke kort 
F19 

Har du noen gang hatt lønnet arbeid? 
        1 JA  
        2 NEI  → F36 
 
 
Hvis F19 = Ja 
Ikke kort 
F20 

I hvilket år hadde du sist lønnet arbeid? 
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       År: ____ 
 
 
Hvis F17e = Ja ELLER F18 = Ja ELLER F19 = Ja 
Ikke kort 
F21 

Hvis IO har mer enn én jobb, skal [han/hun] svare for den jobben 
[han/hun] bruker flest timer på i uka. 
Hvis IO har to jobber som er helt like, skal [han/hun] svare for den 
jobben som er best betalt. 
 
I hovedyrket ditt [er/var] du... 

 
        1 ansatt, → F23 
        2 selvstendig næringsdrivende, eller → F22 
        3 arbeidet i familiebedrift? → F23 
 
 
Hvis F21 = 2 
Ikke kort 
F22         

Hvor mange ansatte [har/hadde] du? 
 
       Antall ansatte: _____ → F24 
 
 
Hvis F21 = 1,3 
Ikke kort 
F23 

[Har/hadde] du noen arbeidskontrakt...  
 

1. uten tidsbegrensning → F24 
2. for en begrenset tid → F23a 
3. eller, [har/hadde] du ikke kontrakt → F23a 

 
 
 
Hvis F23 = 2,3, Vet ikke 
Ikke kort 
F23a 

Da du begynte i jobben din, tror du din arbeidsgiver anså stillingen 
din som... 
 
1. en midlertidig eller tidsavgrenset stilling med en varighet på 

under 12 måneder, ELLER 
2. en midlertidig eller tidsavgrenset stilling med en varighet på 12 

måneder eller mer, ELLER 
3. en fast stilling? 

 
 
 
Hvis F17e = 1 ELLER F18 = 1 ELLER F19 = 1) 
Ikke kort 
F24 

Medregnet deg selv omtrent hvor mange [er/var] ansatt der du vanligvis 
[arbeider/arbeidet]? 

 
1. under 10, 
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2. 10 til 24, 
3. 25 til 99, 
4. 100 til 499, 
5. eller, 500 eller flere? 

 
 
Ikke kort 
F25 

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

 
        1 Ja 
        2 Nei → F27 
 
 
Hvis F25 = 1 
Ikke kort 
F26 

Hvor mange mennesker [er/var] du leder for? 
 
       Antall: _____ 
 
 
Hvis F17e = 1 ELLER F18 = 1 ELLER F19 = 1) 
Kort 51 
F27 

Jeg vil nå lese opp en liste med ting som [har/hadde] med arbeidet 
ditt å gjøre. 
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben din [lar/lot] 
deg... 
 
selv organisere arbeidsdagen din?  
 

        0  Jeg [har/hadde] ingen innflytelse over det 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Jeg [har/hadde] full kontroll 
 
 
Fortsatt kort 51 
F28 

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

        0  Jeg [har/hadde] ingen innflytelse over det 
        1   
        2   
        3   
        4   
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        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Jeg [har/hadde] full kontroll 
 
 
Fortsatt kort 51 
F28a 

Jeg vil nå lese opp en liste med ting som [har/hadde] med arbeidet 
ditt å gjøre.  
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben din [lar/lot] 
deg... 
 
velge eller endre arbeidstempo? 
 

        0  Jeg [har/hadde] ingen innflytelse over det 
        1   
        2   
        3   
        4   
        5   
        6   
        7   
        8   
        9   
       10 Jeg [har/hadde] full kontroll 
 
 
 
Ikke kort 
F29 

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

     
Antall timer:___._ 

 
 
Ikke kort 
F30 

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

       Antall timer: ___._ 
 
 
Ikke kort 
F31 

Hva [lager eller gjør/lagde eller gjorde] hovedsakelig firmaet eller 
organisasjonen du [jobber/jobbet] i? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Kort 52 
F32 

Bruk dette kortet og si hva slags type virksomhet du [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 
F33 

Hva [er/var] navnet eller tittelen på hovedyrket ditt? 
 
__________________________________________________________________ 
                                                     

 
Ikke kort 
F34 

Hva slags arbeid [gjør/gjorde] du stort sett i hovedyrket ditt? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
Ikke kort 
F34a 

Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner [trengs/trengtes] i denne 
jobben? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
  

 
 
Kort 53 
F34b 

Hvilket av alternativene på dette kortet beskriver best den viktigste 
grunnen til at du sluttet hos din forrige arbeidsgiver? 
 

1. Jeg fikk en bedre jobb 
2. Jeg bestemte meg for å starte min egen bedrift / bli selvstendig 

næringsdrivende 
3. Stillingen min var midlertidig / tidsbegrenset 
4. Jeg ble sagt opp 
5. Bedriften ble nedlagt 
6. Min egen bedrift / familiebedriften ble lagt ned eller solgt 
7. Egen sykdom eller uførhet 
8. Jeg pensjonerte meg 
9. Personlige eller familiemessige grunner 
10. Annet 
11. Har aldri sluttet hos en arbeidsgiver 

 
 
Ikke kort 
F35 
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Har du i løpet av de siste 10 årene hatt lønnet arbeid 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 
F36 

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

 
        1 JA 
        2 NEI → F39 
 
 
Hvis F36 = 1 
Ikke kort 
F37 

Har en slik periode vart i 12 måneder eller mer? 
 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Hvis F36 = 1 
Ikke kort 
F38 

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 
F39 

Er du eller har du noen gang vært medlem i en fagforening eller 
lignende organisasjon? 
 
HVIS JA: Er du medlem nå eller har du vært medlem før? 
 

        1 JA, ER MEDLEM NÅ 
        2 JA, HAR VÆRT MEDLEM FØR 
        3 NEI 
 
 
Kort 54 
F40 

Tenk på [all inntekt husholdningen mottar/inntekten til alle 
medlemmene i husholdningen og all inntekt husholdningen mottar].  
Hva er den viktigste inntektskilden i din husholdning? Velg et 
alternativ fra kortet. 
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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, forsikring eller eiendom 
        8 Annen inntekt (studielån) 
 
 
Kort 55 
F41 

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 
 2 R 
 3 C 
 4 M 
 5 F 
 6 S 
 7 K 
 8 P 
 9 D 
 10 H 

 
 
Kort 56 
F41a 

Omtrent hvor stor andel av husholdningsinntekten står du for? 
 
1. Ingen ting 
2. Veldig lite 
3. Under halvparten 
4. Omtrent halvparten 
5. Over halvparten 
6. Veldig mye 
7. Alt 

 
 
Kort 57 
F42 

Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best med hvordan du 
opplever husholdningens inntekt for tiden? 

 
        1 Har det bra med nåværende inntekt 
        2 Klarer [meg/oss] med nåværende inntekt 
        3 Det er vanskelig å klare seg på nåværende inntekt 
        4 Det er svært vanskelig å klare seg på nåværende inntekt 
 
 
Kort 58 
F43 
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Hvis du av en eller annen grunn fikk alvorlige økonomiske problemer og 
måtte låne penger for å få endene til å møtes, hvor vanskelig eller 
lett ville det være? 

 
        1 Veldig vanskelig 
        2 Ganske vanskelig 
        3 Verken lett eller vanskelig 
        4 Ganske lett 
        5 Veldig lett 
 
 
Ikke kort 
F44 

FYLLES UT AV SEG SELV  
IO BOR SAMMEN MED EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER (F5 = 1) 

 
        1 Ja 
        2 Nei → F58 
 
 
Hvis F44 = 1 
Kort 59 
F45 

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

Ingen fullført utdanning 
Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldskole, realskole) 
Vitnemål fra folkehøgskole 
Videregående avsluttende utdanning, allmennfaglige studieretninger/ 
studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til 
studiekompetanse (VK2, VG trinn3, gymnas)   
Videregående avsluttende utdanning, yrkesfaglige studieretninger/ 
utdanningsprogram (VK2, VK3, VG trinn3, fagprøve, svenneprøve) 
Forkurs til universitet/høgskole som ikke gir studiepoeng 
Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, 
teknisk fagskole ) 
Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat, 
2- og 2½- årig) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra høgskole (Bachelor-, cand.mag., 
lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom, 
m.m.) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra universitet (Bachelor, cand.mag.)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra høgskole (master, hovedfag)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra universitet (master, hovedfag), lengre 
profesjonsutdanning (cand. theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., 
sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 
Ingen av disse 5555 
 

 
 
Kort 60 
F46a 

Hvilke av beskrivelsene på kortet passer for det [han/hun] har gjort 
de siste 7 dagene? 
Hvis IO sier at noe passer: Noen flere? flere av alternativene på 
kortet 
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1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende), (ansatt, 
selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i familiebedrift) 

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

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

 
 
Ikke kort            
F46b 

FYLLES UT AV SEG SELV 
MER ENN ETT ALTERNATIV NEVNT I F46A? 

        1 Ja 
        2 Nei → F47 
 
 
Hvis flere svar i F46a 
Fortsatt kort 60 
F37c        

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

 
1. I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende), (ansatt, 

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

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

 
 
 
Hvis F46a = 2,3,4,5,6,7,8,9,Vet ikke 
Ikke kort 
F47 

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

 
        1 JA 
        2 NEI → F58 
 
 
Hvis F46a = 1 ELLER F47 = 1 
Ikke kort 
F48 

Hva er navnet eller tittelen på [hans/hennes] hovedyrke?  
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Ikke kort 
F49 

Hva slags arbeid gjør [han/hun] stort sett i sitt hovedyrke? 
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Ikke kort 
F50 

Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i jobben? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Ikke kort 
F51 

I hovedjobben [hans/hennes], er [han/hun] ... 
 
        1 ansatt, → F53 
        2 selvstendig næringsdrivende 
        3 eller arbeider i familiebedrift? → F53 
 
 
Hvis F51 = 2 
Ikke kort 
F52 

Hvor mange ansatte har [han/hun]? 
 
       Antall: _____ 
 
 
Hvis F46a = 1 ELLER F47 = 1 
Ikke kort 
F53 

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

 
        1 JA 
        2 NEI → F57 
 
 
Hvis F53 = 1 
Ikke kort 
F54 

Hvor mange mennesker er [han/hun] leder for? 
 
       Antall personer: _____ 
 
 
Ikke kort 
F57 

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

 
       Antall timer: ___ 
 
Alle 
Kort 61 
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F58 
Hva er den høyeste utdanningen til faren din? Bruk kategoriene på 
kortet.  

 
Ingen fullført utdanning 
Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldskole, realskole) 
Vitnemål fra folkehøgskole 
Videregående avsluttende utdanning, allmennfaglige studieretninger/ 
studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til 
studiekompetanse (VK2, VG trinn3, gymnas)   
Videregående avsluttende utdanning, yrkesfaglige studieretninger/ 
utdanningsprogram (VK2, VK3, VG trinn3, fagprøve, svenneprøve) 
Forkurs til universitet/høgskole som ikke gir studiepoeng 
Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, 
teknisk fagskole ) 
Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat, 
2- og 2½- årig) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra høgskole (Bachelor-, cand.mag., 
lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom, 
m.m.) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra universitet (Bachelor, cand.mag.)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra høgskole (master, hovedfag)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra universitet (master, hovedfag), lengre 
profesjonsutdanning (cand. theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., 
sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 
Ingen av disse 5555 
 
 
Ikke kort 
F59 

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

        1 Ansatt → F61 
        2 Selvstendig næringsdrivende 
        3 Arbeidet ikke → F64 
        4 Far død eller fraværende da IO var 14 år → F64 
 
 
Hvis F59 = 2 
Ikke kort 
F60 

Hvor mange ansatte hadde han? 
        1 Ingen, 
        2 1 til 24, 
        3 25 eller flere 
 
 → F62 
 
 
Hvis F59 = 1 
Ikke kort 
F61 

Hadde han noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid? 
 

        1 JA 
        2 NEI 
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Hvis F59 = 1,2, Vet ikke 
Ikke kort 
F62 

 
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hans? 
 
______________________________________________________________________  

 
 
Kort 62 
F63 

Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet 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 - fagforeningsleder 
3 Kontorstillinger slik som: sekretær - kontorassistent – kontorsjef 

- bokholder 
4 Salgsyrker slik som: salgsdirektør - butikkeier - butikkselger - 

forsikringsagent 
5 Serviceyrker slik som: restauranteier - politibetjent - servitør - 

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 63 
F64 

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

 
Ingen fullført utdanning 
Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 
Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldskole, realskole) 
Vitnemål fra folkehøgskole 
Videregående avsluttende utdanning, allmennfaglige studieretninger/ 
studieforberedende utdanningsprogram, ettårig påbygging til 
studiekompetanse (VK2, VG trinn3, gymnas)   
Videregående avsluttende utdanning, yrkesfaglige studieretninger/ 
utdanningsprogram (VK2, VK3, VG trinn3, fagprøve, svenneprøve) 
Forkurs til universitet/høgskole som ikke gir studiepoeng 
Vitnemål fra påbygging til videregående utdanning (fagskoleutdanning, 
teknisk fagskole ) 
Universitet/ høgskole, mindre enn 3 år, men minst 2 år (høgskolekandidat, 
2- og 2½- årig) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra høgskole (Bachelor-, cand.mag., 
lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom, 
m.m.) 
Fullført 3-4 årig utdanning fra universitet (Bachelor, cand.mag.)  
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Fullført 5-6 årig utdanning fra høgskole (master, hovedfag)  
Fullført 5-6 årig utdanning fra universitet (master, hovedfag), lengre 
profesjonsutdanning (cand. theol., cand.psychol., cand.med., cand.med.vet., 
sivilingeniør, sivilarkitekt, siviløkonom høyere avdeling) 
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.) 
Ingen av disse 5555 
 
 
Ikke kort 
F65 

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

 
        1 Ansatt → F67 
        2 Selvstendig næringsdrivende 
        3 Arbeidet ikke → F70 
        4 Mor død eller fraværende da IO var 14 år → F70 
 
 
Hvis F65 = 2 
Ikke kort 
F66 

Hvor mange ansatte hadde hun? 
 
        1 Ingen, 
        2 1 til 24, 
        3 25 eller flere 
 
 → F68 
 
 
Hvis F65 = 1 
Ikke kort 
F67 

Hadde hun noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid? 
 
        1 JA 
        2 NEI 
 
 
Hvis F65 = 1,2, Vet ikke 
Ikke kort 
F68 

Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hennes? 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
Kort 64 
F69 

Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet hun 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 - fagforeningsleder 
3 Kontorstillinger slik som: sekretær - kontorassistent – kontorsjef 

- bokholder 
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4 Salgsyrker slik som: salgsdirektør - butikkeier - butikkselger - 
forsikringsagent 

5 Serviceyrker slik som: restauranteier - politibetjent - servitør - 
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 
 
 
Alle 
Ikke kort 
F70 

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

 
1. JA → F70a 
2. NEI → Gstart 

 
 
Hvis F70 = 1 
Ikke kort 
F70a 

Omtrent hvor mange dager har du til sammen brukt på denne opplæringen 
eller utdanningen i løpet av de siste 12 månedene? 
Regn to halve dager som en hel dag. 
 
”OPPLÆRING ELLER UTDANNING” REFERERER TIL KURSET, UNDERVISNINGEN ELLER 
KONFERANSEN I F70 OG INKLUDERER EKSTERN OPPLÆRING. 
KVELDSKLASSER REGNES SOM EN KVART DAG. 
 
Skriv antall hele dager:_____ 
 

 
Hvis F70 = 1 
Kort 65 
F70b 

Tenk så på det du lærte i denne opplæringen eller utdanningen. 
Hvor nyttig ville det du har lært være dersom du ønsket å jobbe for en 
annen arbeidsgiver eller bedrift? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Svært nyttig 
2. Ganske nyttig 
3. Lite nyttig 
4. Ikke nyttig i det hele tatt 

 
 
Hvis F70 = 1 
Kort 66 
F70c 

Hvor mye av denne opplæringen eller utdanningen ble betalt av 
arbeidsgiveren din eller bedriften din? 
Bruk dette kortet til å svare. 
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Hvis all opplæringen eller utdanningen var gratis for 
arbeidsgiver/bedrift, kodes det som ”Ingenting”. 
 
1. Alt 
2. Mesteparten 
3. Omtrent halvparten 
4. Noe 
5. Ingenting 

 
 
 

G – Familie, arbeid og tilfredshet 
 
 
 
Gstart 

Tast <1> for å markere starten på bolk G. 
 
 
 
Alle 
Kort 67 
G1 (G1) 

Nå skal vi stille noen spørsmål om hvordan du forholder deg til ulike 
sider ved livet. 
 
Først vil jeg lese opp en liste av påstander om hvordan du har følt 
deg i det siste. For hver påstand, bruk dette kortet og si hvor ofte 
du har følt det slik i løpet av de siste to ukene. 
 
”Jeg har følt meg glad og i godt humør.” 
 

1. Hele tiden 
2. Mesteparten av tiden 
3. Mer enn halvparten av tiden 
4. Mindre enn halvparten av tiden 
5. Noe av tiden 
6. Ikke i det hele tatt 

 
 
Fortsatt kort 67 
G2 (G2) 

Nå skal vi stille noen spørsmål om hvordan du forholder deg til ulike 
sider ved livet. 
 
Først vil jeg lese opp en liste av påstander om hvordan du har følt 
deg i det siste. For hver påstand, bruk dette kortet og si hvor ofte 
du har følt det slik i løpet av de siste to ukene. 
 
”Jeg har følt meg rolig og avslappet.” 
 

1. HELE TIDEN 
2. MESTEPARTEN AV TIDEN 
3. MER ENN HALVPARTEN AV TIDEN 
4. MINDRE ENN HALVPARTEN AV TIDEN 
5. NOE AV TIDEN 
6. IKKE I DET HELE TATT 
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Fortsatt kort 67 
G3 (G3) 

Nå skal vi stille noen spørsmål om hvordan du forholder deg til ulike 
sider ved livet. 
 
Først vil jeg lese opp en liste av påstander om hvordan du har følt 
deg i det siste. For hver påstand, bruk dette kortet og si hvor ofte 
du har følt det slik i løpet av de siste to ukene. 
 
”Jeg har følt meg aktiv og sprek.” 
 

1. HELE TIDEN 
2. MESTEPARTEN AV TIDEN 
3. MER ENN HALVPARTEN AV TIDEN 
4. MINDRE ENN HALVPARTEN AV TIDEN 
5. NOE AV TIDEN 
6. IKKE I DET HELE TATT 

 
 
Kort 68 
G4 (G6) 

Nå vil jeg lese noen påstander om menn og kvinner og deres roller i 
familien. 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i de følgende 
påstandene. 
 
”En kvinne bør være villig til å redusere lønnet arbeid for familiens 
skyld.” 
 

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

 
 
Fortsatt kort 68 
G5 (G8) 

Nå vil jeg lese noen påstander om menn og kvinner og deres roller i 
familien. 
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 

 
 
Fortsatt kort 68 
G6 

Bruk det samme kortet til å si hvor enig eller uenig du er i denne 
påstanden. 
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”Staten burde gjøre mye mer for å forhindre at folk blir fattige.” 
 

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

 
 
Kort 69 
G7 

Se på dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken du følte deg 
ensom. Vil du si... 
 

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

 
 
Kort 70 
G8 

Bruk dette kortet og si i hvilken grad hvert av det følgende har hendt 
deg i løpet av de siste tre årene. 
 
”Jeg måtte klare meg med en lavere husholdningsinntekt.” 
 

0. Ikke i det hele tatt 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. I stor grad 

 
 
Fortsatt kort 70 
G9 

Bruk dette kortet og si i hvilken grad hvert av det følgende har hendt 
deg i løpet av de siste tre årene. 
 
”Jeg måtte bruke sparepenger eller ta opp lån for å dekke mine daglige 
utgifter.” 
 

0. Ikke i det hele tatt 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. I stor grad 

 
 
Fortsatt kort 70 
G10 

Bruk dette kortet og si i hvilken grad hvert av det følgende har hendt 
deg i løpet av de siste tre årene. 
 
”Jeg måtte kutte ned på ferier eller innkjøp av større 
husholdningsartikler som hvitevarer.” 
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Hvis IO ikke tok ferie eller reiste på ferie, eller ikke kjøpte 
husholdningsartikler (hvitevarer) de siste tre årene, tast <0>. 
 

0. Ikke i det hele tatt 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. I stor grad 

 
 
Ikke kort 
 

Hvor mange år har du til sammen vært i lønnet arbeid? 
 
Fulltids- og deltidsarbeid skal sidestilles.  
Halve år rundes oppover. 
Under seks måneder kodes som 0 år. 
Dersom IO aldri har vært i betalt arbeid trykk ’enter’ og bekreft i 
neste spørsmål. 
 
Antall år:_____ 
 

Hvis ”enter” 
G11_ikk 
IO har aldri vært I betalt arbeid  
Ja 
 
G12 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IOS HOVEDAKTIVITET I F17D 
 

1. I LØNNET ARBEID (F17D = 1) → G13 
2. PENSJONERT (F17D = 6) → G64 
3. ALLE ANDRE (F17 = 2,3,4,5,7,9, NEKT, VET IKKE) → G64 

 
 
Hvis G12 = 1 
Kort 71 
G13 

Hvilken av de følgende oppgavene bruker du vanligvis mest tid på i 
hovedjobben din? Bruk dette kortet til å svare. 
 
Hvis IO har mer enn én jobb, skal [han/hun] svare for den jobben 
[han/hun] bruker flest timer på i uka. 
Hvis IO har to jobber som er helt like, skal [han/hun] svare for den 
jobben som er best betalt. 
 

1. Lede personale, f.eks. administrere, lære opp, koordinere 
2. Arbeide med personer som ikke er ansatt ved arbeidsplassen 

din, f.eks. kunder, klienter, pasienter, studenter, elever. 
3. Arbeide med tekst og/eller tall, f.eks. lese, skrive, telle, 

beregne. 
4. Arbeide med fysiske gjenstander og/eller annet materiale, 

f.eks. produksjon, bygging, montering, matlaging, renhold, 
maling, reparasjoner, lasting, transport. 

5. Arbeide med dyr og/eller planter 
6. ANNET 
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7. TO ELLER FLERE AV DISSE OPPGAVENE LIKE MYE 
 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G14 

I hvor mange år har du til sammen gjort den typen arbeid som du gjør 
nå?  
Regn med alle arbeidsforhold du har hatt. 
 
Antall år:____ 
 

 
Hvis G12 = 1 
Kort 72 
G15 (G82) 

Hvor ofte innebærer jobben din... 
 
kvelds- og nattarbeid? 
 
1. Aldri 
2. Mindre 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 

 
 
Hvis G12 = 1 
Fortsatt kort 72 
G16 (G83) 

Hvor ofte innebærer jobben din... 
 
overtid på kort varsel? 
 
1. ALDRI 
2. MINDRE 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 

 
 
Hvis G12 = 1 
Kort 73 
G17 

Hvor ofte innebærer jobben din... 
 
at du må arbeide i helgene? 
 
1. Aldri 
2. Mindre enn en gang i måneden 
3. En gang i måneden 
4. Flere ganger i måneden 
5. Hver uke 

 
 

Hvis G12 = 1 
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G18 
FYLLES UT AV SEG SELV 
IO ER ANSATT (F21 = 1) 
1. JA (F21 = 1) → G19 
2. NEI (F21 = 2,3, VET IKKE) → G46 

 
 
Hvis G18 = 1 
G19 (G76) 

I hvilket år begynte du først å jobbe for din nåværende arbeidsgiver? 
 
År:____ 
 
 

 
Hvis G18 = 1 
Kort 74 
G20 

Kjenner du til noen andre arbeidsgivere som kunne hatt god bruk for 
det du har lært i din nåværende jobb? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Ja, mange 
2. Ja, noen 
3. Ja, en eller to 
4. Nei, ingen 
5. JEG HAR IKKE LÆRT NOE I MIN NÅVÆRENDE JOBB 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 75 
G21 

Folk gjør en innsats i arbeidet sitt av mange ulike grunner. 
Hvilken av grunnene på dette kortet er den viktigste grunnen til at du 
gjør en innsats i arbeidet ditt? 
 
Be IO velge et alternativ fra lista før du godtar ”Annet”. 
 
Den viktigste grunnen til at jeg gjør en innsats i arbeidet mitt er: 
 
1. for å være fornøyd med det jeg utretter → G22 
2. for å beholde jobben min → G22 
3. fordi arbeidet mitt er nyttig for andre → G22 
4. for å få høyere lønn eller forfremmelse → G22 
5. fordi arbeidsoppgavene mine er interessante → G22 
6. fordi det er alles plikt å gjøre sitt beste → G22 
7. ANNET → G22 
8. JEG GJØR IKKE NOEN INNSATS I ARBEIDET MITT → G23 

 
Hvis G21 = 1-7 
Kort 75 
G22 

Og hva er den nest viktigste grunnen? 
 
Be IO velge et alternativ fra lista før du godtar ”Annet”. 
 
DEN NEST VIKTIGSTE GRUNNEN TIL AT JEG GJØR EN INNSATS I ARBEIDET MITT 
ER: 
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1. FOR Å VÆRE FORNØYD MED DET JEG UTRETTER  
2. FOR Å BEHOLDE JOBBEN MIN 
3. FORDI ARBEIDET MITT ER NYTTIG FOR ANDRE 
4. FOR Å FÅ HØYERE LØNN ELLER FORFREMMELSE 
5. FORDI ARBEIDSOPPGAVENE MINE ER INTERESSANTE 
6. FORDI DET ER ALLES PLIKT Å GJØRE SITT BESTE 
7. ANNET 
8. IKKE EN ANNEN GRUNN 

 
 
Hvis G18 = 1 
Ikke kort 
G23 (G61) 

Hvis noen i dag skulle søke på den jobben du har, ville de måtte ha 
noe utdannelse eller yrkesopplæring utover obligatorisk skolegang? 
 
1. Ja → G24 
2. Nei → G25 

 
 
Hvis G23 = 1 
Kort 77 
G24 (G62) 

Omtrent hvor mange år med utdanning eller yrkesopplæring utover 
obligatorisk skolegang ville de ha behov for? 
 
1. Mindre enn ett år utover obligatorisk skolegang 
2. Omtrent 1 år 
3. Omtrent 2 år 
4. Omtrent 3 år 
5. Omtrent 4-5 år 
6. Omtrent 6-7 år 
7. Omtrent 8-9 år 
8. 10 år eller mer utover obligatorisk skolegang 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 78 
G25 (G63) 

Hvis noen med riktig utdannelse og kvalifikasjoner overtok din jobb, 
hvor lang tid ville de bruke på å lære seg jobben rimelig bra? 
 
1. 1 dag eller mindre 
2. 2-6 dager 
3. 1-4 uker 
4. 1-3 måneder 
5. Mer enn 3 måneder, opptil 1 år 
6. Mer enn 1 år, opptil 2 år 
7. Mer enn 2 år, opptil 5 år 
8. Mer enn 5 år 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 79 
G26 (G64) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Det er mye variasjon i arbeidet mitt.” 
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1. Ikke sant 
2. Litt sant 
3. Nokså sant 
4. Svært sant 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G27 (G65) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Jobben min krever at jeg fortsetter å lære nye ting.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G28 (G67) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Lønnen min er avhengig av hvor stor innsats jeg legger i arbeidet.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G29 (G68) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Jeg kan få støtte og hjelp fra arbeidskolleger når jeg trenger det.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G30 (G70) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Min helse og sikkerhet er i fare på grunn av arbeidet mitt.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 
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Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G31 (G69) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Jeg kan bestemme selv når jeg starter og avslutter arbeidet.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G32 (G66) 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Jobben min er sikker.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 79 
G33 

Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du 
har nå. 
 
”Det er mulig jeg må overflyttes til en mindre interessant jobb i min 
organisasjon i løpet av de neste 12 månedene.” 
 
1. IKKE SANT 
2. LITT SANT 
3. NOKSÅ SANT 
4. SVÆRT SANT 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 80 
G34 (G71) 

Hvis du fremdeles tenker på jobben din, hvor enig eller uenig er du i 
de følgende påstandene. 
 
”I min jobb er jeg nødt til å arbeide svært hardt.” 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 



65 

Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 80 
G35 (G72) 

Hvis du fremdeles tenker på jobben din, hvor enig eller uenig er du i 
de følgende påstandene. 
 
”Jeg synes aldri det er tid nok til å gjøre alt ferdig i jobben min.” 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 80 
G36 (G73) 

Hvis du fremdeles tenker på jobben din, hvor enig eller uenig er du i 
de følgende påstandene. 
 
”Mine muligheter for forfremmelse er gode.” 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 
Hvis G18 = 1 
Ikke kort 
G37 (G75) 

Er din nærmeste overordnede eller sjef en mann eller kvinne? 
 
1. MANN 
2. KVINNE 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 81 
G38 (G75a) 

Hvor stor er andelen kvinner på din arbeidsplass? 
 
Arbeidsplassen er stedet der IO arbeider eller arbeider ut ifra. 
 
1. Ingen 
2. Svært liten 
3. Under halvparten 
4. Omtrent halvparten 
5. Over halvparten 
6. Svært stor 
7. Alle 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 82 
G39 

Hvor vanskelig eller lett tror du det er for din nærmeste overordnede 
å vite hvor mye innsats du gjør i arbeidet ditt? 
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0. Ekstremt vanskelig 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10. Ekstremt lett 

 
 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 82 
G40 (G79) 

Bruk det samme kortet og si hvor vanskelig eller lett det vil være for 
deg å få en like god eller bedre jobb hos en annen arbeidsgiver hvis 
du ønsket det. 
 

0. Ekstremt vanskelig 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10. Ekstremt lett 

 
  
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 82 
G41 (G80) 

Hvor vanskelig eller lett tror du det ville være for din arbeidsgiver 
å erstatte deg dersom du sluttet? 
Dersom IO ikke ville blitt erstattet velg ’55’ (ville ikke blitt 
erstattet). 
 

0. Ekstremt vanskelig 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10. Ekstremt lett 
55. ville ikke blitt erstattet 

 
 
 
 
Hvis G18 = 1 
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Ikke kort 
G42 

Er det på arbeidsplassen din faste møter mellom representanter for 
arbeidsgiver og ansatte, der arbeidsforhold og arbeidsrutiner kan 
diskuteres? 
 
Arbeidsplassen er bedriften der IO arbeider. 
 

1. Ja → G43 
2. Nei → G44 

 
 
Hvis G42 = 1 
Kort 83 
G43 

Hvor stor innflytelse vil du si at disse diskusjonene generelt sett 
har på beslutninger som påvirker dine arbeidsforhold og 
arbeidsrutiner? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Liten eller ingen innflytelse 
2. Noe innflytelse 
3. Ganske stor innflytelse 
4. Svært stor innflytelse 

 
 
Hvis G18 = 1 
Fortsatt kort 83 
G44 

Hvor stor innflytelse vil du si at fagforeninger på arbeidsplassen din 
generelt sett har på beslutninger som påvirker dine arbeidsforhold og 
arbeidsrutiner? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Liten eller ingen innflytelse 
2. Noe innflytelse 
3. Ganske stor innflytelse 
4. Svært stor innflytelse 
5. INGEN FAGFORENINGER / FAGFORENINGSMEDLEMMER PÅ ARBEIDSPLASSEN 

 
 
Hvis G18 = 1 
Kort 84 
G45 

Bruk dette kortet til å si i hvilken grad du er enig eller uenig i 
følgende utsagn: 
 
”Ut fra min innsats og prestasjoner på jobben, føler jeg at jeg får 
passende betalt.” 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 
Hvis G12 = 1 
Kort 85 
G46 (G85) 
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Hvor ofte bekymrer du deg for problemer i arbeidet når du ikke er på 
jobb? 
 
1. Aldri 
2. Nesten aldri 
3. Av og til 
4. Ofte 
5. Alltid 

 
 
Hvis G12 = 1 
Fortsatt kort 85 
G47 (G86) 

Hvor ofte føler du deg for trøtt etter jobben til å ha glede av ting 
du ønsker å gjøre hjemme? 
 
1. ALDRI 
2. NESTEN ALDRI 
3. AV OG TIL 
4. OFTE 
5. ALLTID 

 
 
Hvis G12 = 1 
Fortsatt kort 85 
G48 (G87) 

Hvor ofte forhindrer jobben deg fra å tilbringe den tiden du ønsker 
sammen med partner eller familie? 
 
1. ALDRI 
2. NESTEN ALDRI 
3. AV OG TIL 
4. OFTE 
5. ALLTID 
6. IO HAR IKKE PARTNER / FAMILIE 

 
 
G49 (G88) 

FYLLES UT AV SEG SELV 
IO HAR IKKE PARTNER / FAMILIE (G48 = 6) 
1. JA (G48 = 6) → G53 
2. NEI (G48 = 1,2,3,4,5,VET IKKE)) → G50 

 
 
Hvis G49 = 2 
Fortsatt kort 85 
G50 (G89) 

Hvor ofte opplever du at partneren eller familien din går lei av 
arbeidspresset på jobben din? 
 
1. ALDRI 
2. NESTEN ALDRI 
3. AV OG TIL 
4. OFTE 
5. ALLTID 

 
 
Hvis G49 = 2 
Fortsatt kort 85 
G51 
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Hvor ofte opplever du at dine familieforpliktelser hindrer deg i å 
bruke den tiden du burde på jobben din? 
 
1. ALDRI 
2. NESTEN ALDRI 
3. AV OG TIL 
4. OFTE 
5. ALLTID 

 
 
Hvis G49 = 2 
Fortsatt kort 85 
G52 (G90) 

Hvor ofte opplever du at det er vanskelig å konsentrere seg om 
arbeidet på grunn av familieforpliktelser? 
 
1. ALDRI 
2. NESTEN ALDRI 
3. AV OG TIL 
4. OFTE 
5. ALLTID 

 
 
Hvis G12 = 1 
Kort 86 
G53 

Hvor fornøyd er du med hovedjobben din? 
Bruk dette kortet der 0 er ekstremt misfornøyd og 10 er ekstremt 
fornøyd. 
 

0. Ekstremt misfornøyd 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10. Ekstremt fornøyd 

 
 

 
Hvis G12 = 1 
Fortsatt kort 86 
G54 

Hvor fornøyd er du med balansen mellom tiden du bruker på lønnet 
arbeid og tiden du bruker på andre deler av livet? 
 

0. Ekstremt misfornøyd 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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10. Ekstremt fornøyd 
 
 
Hvis G12 = 1 
Kort 87 
G55 

Bruk dette kortet til å si i hvilken grad du er enig eller uenig i 
denne påstanden. 
 
”Jeg ville ha glede av å arbeide i min nåværende jobb selv om jeg ikke 
trengte pengene.” 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 
Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G56 (G91) 

Hva er din vanlige brutto lønnsinntekt før skatt? 
Periode denne lønnen dekker kommer i neste spørsmål 
 
Skriv inn beløp i norske kroner. 
 
 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G57 (G93) 

Hvor lang periode dekker den lønnen? 
 
1. En time 
2. En dag 
3. En uke 
4. To uker 
5. Fire uker 
6. En måned 
7. Et år 
8. ANNET -> SPESIFISER 

 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G58 

Har noe av det følgende hendt deg i løpet av de siste tre årene? 
 
Måtte du gjøre arbeid som er mindre interessant? 
 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G59 

Har noe av det følgende hendt deg i løpet av de siste tre årene? 
 
Måtte du gå ned i lønn? 
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1. Ja 
2. Nei 

 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G60 

Har noe av det følgende hendt deg i løpet av de siste tre årene? 
 
Måtte du redusere arbeidstiden? 
 
1. Ja 
2. Nei 

 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G61 

Har noe av det følgende hendt deg i løpet av de siste tre årene? 
 
Har jobben din vært mindre sikker? 
 
1. Ja 
2. Nei 

 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G62 

I løpet av de siste tre årene, vil du si organisasjonen du arbeider 
for har opplevd... 
 
Hvis IO ikke har arbeidet i organisasjonen i tre år, spør ”siden du 
begynte å arbeide i organisasjonen”. 
 
1. store økonomiske vanskeligheter, 
2. noe økonomiske vanskeligheter, 
3. små økonomiske vanskeligheter, eller 
4. ingen økonomiske vanskeligheter 

 
 

Hvis G12 = 1 
Ikke kort 
G63 

Vil du si at antallet ansatte i organisasjonen du arbeider for i løpet 
av de siste tre årene har... 
 
Hvis IO ikke har arbeidet i organisasjonen i tre år, spør ”siden du 
begynte å arbeide i organisasjonen”. 
 
1. gått mye ned, 
2. gått noe ned, 
3. ikke endret seg, 
4. økt litt, eller 
5. økt mye 

 
 
Alle 
G64 
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FYLLES UT AV SEG SELV 
IO ER FØDT ETTER 1940. 
1. JA → G65 
2. NEI → G73 

 
 
Hvis G64 = 1 
Kort 88 
G65 (G114) 

Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold 
vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet til å svare. 
 
”En jobb som ga deg mulighet til å gjøre ting på eget initiativ.” 
 
1. Overhodet ikke viktig 
2. Ikke viktig 
3. Verken viktig eller uviktig 
4. Viktig 
5. Svært viktig 

 
 
Hvis G64 = 1 
Fortsatt kort 88 
G66 (G111) 

Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold 
vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet til å svare. 
 
”En sikker jobb.” 
 
1. OVERHODET IKKE VIKTIG 
2. IKKE VIKTIG 
3. VERKEN VIKTIG ELLER UVIKTIG 
4. VIKTIG 
5. SVÆRT VIKTIG 

 
 
Hvis G64 = 1 
Fortsatt kort 88 
G67 (G112) 

Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold 
vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet til å svare. 
 
”God lønn.” 
 
1. OVERHODET IKKE VIKTIG 
2. IKKE VIKTIG 
3. VERKEN VIKTIG ELLER UVIKTIG 
4. VIKTIG 
5. SVÆRT VIKTIG 

 
 
Hvis G64 = 1 
Fortsatt kort 88 
G68 (G115) 

Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold 
vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet til å svare. 
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”En jobb der det var mulig å kombinere jobb med familieforpliktelser.” 
 
1. OVERHODET IKKE VIKTIG 
2. IKKE VIKTIG 
3. VERKEN VIKTIG ELLER UVIKTIG 
4. VIKTIG 
5. SVÆRT VIKTIG 

 
 
Hvis G64 = 1 
Fortsatt kort 88 
G69 

Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold 
vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet til å svare. 
 
”En jobb som tilbød gode muligheter for kurs og opplæring.” 
 
1. OVERHODET IKKE VIKTIG 
2. IKKE VIKTIG 
3. VERKEN VIKTIG ELLER UVIKTIG 
4. VIKTIG 
5. SVÆRT VIKTIG 

 
 
Hvis G64 = 1 
Kort 89 
G70 

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand? 
 
”Jeg ville ha glede av å ha en lønnet jobb selv om jeg ikke trengte 
pengene.” 
 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
1. Svært enig 
2. Enig 
3. Verken enig eller uenig 
4. Uenig 
5. Svært uenig 

 
 
Hvis G64 = 1 
Ikke kort 
G71 

Hvis du kun tenker på de siste tre årene, hva er den lengste 
sammenhengende perioden i måneder du har vært arbeidsledig og søkt 
jobb? 
 
GODTA ANSLAG. 
RUND AV OPPOVER TIL NÆRMESTE MÅNED. 
HVIS IO IKKE HAR VÆRT ARBEIDSLEDIG, SKRIV <0>. 
 
Antall måneder:___ (Maks. 36 måneder) 
 

 
Hvis G64 = 1 
Ikke kort 
G72 
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Hvis du tenker på at lønnen din ville gå opp eller ned avhengig av 
hvor mye du jobber, hvor mange timer ville du valgt å arbeide per uke? 
 
HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. 
 
Antall timer:____ 
 

  
Alle 
Ikke kort 
G73 

FYLLES UT AV SEG SELV. 
IO BOR MED EKTEFELLE / SAMBOER / PARTNER (F5 = 1) 
 
1. JA → G74 
2. NEI → G83 

 
 
Hvis G73 = 1 
Ikke kort 
G74 

Hvis du kunne velge, hvor mange timer i uka hadde du helst sett at 
partneren din arbeidet, tatt i betraktning at din partners inntekt vil 
gå opp eller ned avhengig av hvor mange timer [han/hun] arbeider? 
 
HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. 
 
Antall timer:____ 
 
 

 
Hvis G73 = 1 
Ikke kort 
G75 

Hvis du kun tenker på de siste tre årene, hva er den lengste 
sammenhengende perioden i måneder partneren din har vært arbeidsledig 
og søkt jobb? 
 
GODTA ANSLAG. 
RUND AV OPPOVER TIL NÆRMESTE MÅNED. 
HVIS IOS PARTNER IKKE HAR VÆRT ARBEIDSLEDIG, SKRIV <0>. 
 
Antall måneder:___ (Maks. 36 måneder) 
 
 

 
Hvis G73 = 1 
Kort 90 
G76 

Nå vil vi stille deg noen spørsmål om husarbeid. Med husarbeid mener 
vi ting som blir gjort i hjemmet, slik som matlaging, vasking, 
rydding, vedlikehold av klær, handle, og holde boligen i god stand - 
men ikke barnepass, omsorgsarbeid og fritidsaktiviteter. 
 
Omtrent hvor mange timer i uka bruker du til sammen på husarbeid 
hjemme hos dere? 
 
GODTA ANSLAG OG RUND OPP TIL NÆRMESTE HELE TIME. 

 
Antall timer:____ 
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Hvis G73 = 1 
Fortsatt kort 90 
G77 

Nå vil vi stille deg noen spørsmål om husarbeid. Med husarbeid mener 
vi ting som blir gjort i hjemmet, slik som matlaging, vasking, 
rydding, vedlikehold av klær, handle, og holde boligen i god stand - 
men ikke barnepass, omsorgsarbeid og fritidsaktiviteter. 
 
Og omtrent hvor mange timer i uka bruker partneren din til sammen på 
husarbeid hjemme hos dere? 
 
GODTA ANSLAG OG RUND OPP TIL NÆRMESTE HELE TIME. 

 
Antall timer:____ 

 
 
Hvis G73 = 1 
Kort 91 
G78 (G14) 

Par er av og til uenige om husholdnings- og familiesaker. 
Bruk dette kortet og si hvor ofte du og partneren din er uenige om 
penger. 
 
1. Aldri 
2. Mindre 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 

 
 
Hvis G73 = 1 
Ikke kort 
G79 

FYLLES UT AV SEG SELV. 
IOS PARTNER ER I LØNNET ARBEID (F46A = 1 ELLER F47 = 1) 
 
1. JA → G80 
2. NEI → G83 

 
 
 
Hvis G79 = 1 
Kort 91 
G80 (G19) 

Hvor ofte innebærer jobben [hans/hennes]... 
 
kvelds- og nattarbeid? 
 
1. Aldri 
2. Mindre 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 
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Hvis G79 = 1 
Fortsatt kort 91 
G81 (G20) 

Hvor ofte innebærer jobben [hans/hennes]... 
 
overtid på kort varsel? 
 
1. ALDRI 
2. MINDRE 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 

 
 
Hvis G79 = 1 
Kort 92 
G82 (G21) 

Hvor ofte innebærer jobben [hans/hennes]... 
 
at [han/hun] må arbeide i helgene? 
 
1. Aldri 
2. Mindre enn en gang i måneden 
3. En gang i måneden 
4. Flere ganger i måneden 
5. Hver uke 

 
 
Alle 
G83 

FYLLES UT AV SEG SELV. 
IOS HOVEDAKTIVITET ER PENSJONIST (G11 = 2) 
 
1. JA → G84 
2. NEI → G86 

 
 
Hvis G83 = 1 
Ikke kort 
G84 (G108) 

I hvilket år gikk du av med pensjon? 
 
År:_____ 
 
Vi må registrere ”0000 Never had a paid job”→ G86 

 
 
Hvis G83 = 1 
Ikke kort 
G85 (G109) 

Ønsket du å gå av med pensjon eller ønsket du å fortsette i lønnet 
arbeid? 
 
1. ØNSKET Å GÅ AV 
2. ØNSKET Å FORTSETTE I LØNNET ARBEID 
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Alle 
G86 

FYLLES UT AV SEG SELV. 
IO ER FØDT I 1964 ELLER TIDLIGERE 
 
1. JA → G87 
2. NEI → G88 

 
 
Hvis G86 = 1 
Ikke kort 
G87 

I hvilken alder ville du [ønske/ha ønsket] å pensjonere deg? 
 
Alder:___ 
 
→ Gslutt 

 
 
Hvis G87 = 2 
Kort 93 
G88 (G58) 

Planlegger du å få barn i løpet av de neste tre årene? Regn også med 
adopsjon. 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
HVIS IO ELLER IOS PARTNER ER GRAVID, VELG <4>. 
 
1. Definitivt ikke 
2. Sannsynligvis ikke 
3. Sannsynligvis ja 
4. Definitivt ja 

 
 
Gslutt 

Tast <1> for å markere slutten på bolk G. 
 
 
 
 

H – Personlighetstyper 
 
 
 
Kort A 
H1a 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å tenke ut nye ideer og å være kreativ. 
[Han/Hun] liker å gjøre ting på sin egen måte. 
 
1. Veldig lik meg 
2. Lik meg 



78 

3. Noe lik meg 
4. Litt lik meg 
5. Ikke lik meg 
6. Ikke lik meg i det hele tatt 

 
 
Fortsatt kort A 
H1b 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å være rik. [Han/Hun] vil ha mye penger 
og kostbare ting. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1c 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
[Han/Hun] synes det er viktig at alle mennesker i verden behandles 
likt. [Han/Hun] mener at alle bør ha like muligheter i livet. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1d 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å vise hva [han/hun] kan. [Han/Hun] vil 
at andre skal beundre det [han/hun] gjør. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
Fortsatt kort A 
H1e 
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Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å bo i trygge omgivelser. [Han/Hun] 
unngår alt som kan utsette [ham/henne] for fare. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1f 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
[Han/Hun] liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye ting å 
gjøre. [Han/Hun] synes det er viktig å gjøre mange forskjellige ting i 
livet. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1g 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
[Han/Hun] synes at folk bør gjøre som de får beskjed om. [Han/Hun] 
synes at folk alltid bør følge lover og regler, selv om ingen ser det. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1h 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å høre på folk som er annerledes enn 
[ham/henne] selv. Selv om [han/hun] er uenig med folk, prøver 
[han/hun] likevel å forstå dem.  
 



80 

1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1i 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å være beskjeden og ydmyk. [Han/Hun] 
prøver å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.  
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1j 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å ha det moro. [Han/Hun] liker å 
”skjemme seg bort”. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1k 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å selv bestemme hva [han/hun] skal 
gjøre. [Han/Hun] liker å være fri og ikke avhengig av andre.  
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
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H1l 
Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er veldig viktig for [ham/henne] å hjelpe mennesker rundt seg. 
[Han/Hun] ønsker å gjøre noe for at de skal ha det bra. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1m 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å være vellykket. [Han/Hun] håper at 
andre vil anerkjenne det [han/hun] gjør.  
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1n 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] at Staten sikrer [ham/henne] mot trusler 
av alle slag. [Han/Hun] vil at Staten skal være sterk, så den kan 
beskytte sine innbyggere. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1o 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
[Han/Hun] er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser. [Han/Hun] 
vil gjerne ha et spennende liv. 
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1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1p 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å oppføre seg ordentlig. [Han/Hun] vil 
unngå å gjøre noe som folk vil si er galt. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1q 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å få respekt fra andre. [Han/Hun] vil at 
folk skal gjøre som han sier. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1r 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Det er viktig for [ham/henne] å være lojal mot vennene sine. [Han/Hun] 
vil vie seg til folk som står nær ham. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
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H1s 
Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
[Han/Hun] er overbevist om at folk bør verne om naturen. Å verne om 
miljøet er viktig for [ham/henne]. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1t 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
Tradisjoner er viktig for [ham/henne]. [Han/Hun] prøver å følge 
tradisjoner i religionen eller i familien sin. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
Fortsatt kort A 
H1u 

Jeg skal nå beskrive noen typer [menn/kvinner]. Les hver beskrivelse, 
og tenk på hvor lik eller ulik hver person er deg. Bruk dette kortet 
til å svare. 
 
[Han/Hun] oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. Det er viktig 
for [ham/henne] å gjøre ting som gir [ham/henne] glede. 
 
1. VELDIG LIK MEG 
2. LIK MEG 
3. NOE LIK MEG 
4. LITT LIK MEG 
5. IKKE LIK MEG 
6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT 

 
 
 

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

 
 
Hvis Delutv = A 
Kort B 
I1 (A1) 

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag? 
Regn også med den tiden du ser TV via Internett. 
Velg et svaralternativ fra dette kortet. 
 
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 

 
 
Hvis Delutv = A 
Fortsatt kort B 
I2 (A3) 

Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å høre på radio, på en vanlig 
ukedag? 
Regn også med den tiden du hører radio via Internett. 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID 
1. MINDRE ENN EN ½ TIME 
2. FRA ½ TIL 1 TIME 
3. MER ENN 1 TIME, OPPTIL 1½ TIME 
4. MER ENN 1½, OPPTIL 2 TIMER 
5. MER ENN 2 TIMER, OPPTIL 2½ TIMER 
6. MER ENN 2½ TIMER, OPPTIL 3 TIMER 
7. MER ENN 3 TIMER 

 
 
Hvis Delutv = A 
Fortsatt kort B 
I3 (A5) 

Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, på en vanlig 
ukedag? 
Regn også med den tiden du leser aviser på Internett. 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
       
0. IKKE NOE TID 
1. MINDRE ENN EN ½ TIME 
2. FRA ½ TIL 1 TIME 
3. MER ENN 1 TIME, OPPTIL 1½ TIME 
4. MER ENN 1½, OPPTIL 2 TIMER 
5. MER ENN 2 TIMER, OPPTIL 2½ TIMER 
6. MER ENN 2½ TIMER, OPPTIL 3 TIMER 
7. MER ENN 3 TIMER 
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Hvis Delutv = A 
Kort C 
I4 (D12) 

De neste spørsmålene handler om politiet i Norge. 
 

Basert på hva du har hørt eller din egen erfaring, hvor godt synes du 
politiet lykkes med å forhindre lovbrudd i Norge der det blir truet 
med eller utøvd vold? Bruk dette kortet til å svare. 
 

0. Lykkes ekstremt dårlig 
1. Lykkes veldig dårlig 
2. Lykkes nokså dårlig 
3. Verken lykkes eller mislykkes 
4. Lykkes nokså godt 
5. Lykkes veldig godt 
6. Lykkes ekstremt godt 

 
 
Hvis Delutv = A 
Fortsatt kort C 
I5 (D13) 

De neste spørsmålene handler om politiet i Norge. 
 
Og hvor godt synes du politiet lykkes med å pågripe personer som begår 
innbrudd i Norge? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 

0. Lykkes ekstremt dårlig 
1. Lykkes veldig dårlig 
2. Lykkes nokså dårlig 
3. Verken lykkes eller mislykkes 
4. Lykkes nokså godt 
5. Lykkes veldig godt 
6. Lykkes ekstremt godt 

 
 
 
Hvis Delutv = A 
Kort D 
I6 (D14) 

De neste spørsmålene handler om politiet i Norge. 
 
Hvis det skulle skje en voldsforbrytelse i nærheten av der du bor og 
politiet ble tilkalt, hvor sent eller raskt tror du de ville komme til 
åstedet? 
Svar ved hjelp av dette kortet. 
 

0. Ekstremt sent 
1. Veldig sent  
2. Nokså sent 
3. Verken sent eller raskt 
4. Nokså raskt 
5. Veldig raskt 
6. Ekstremt raskt 

 
55 voldskriminalitet skjer aldri der jeg bor 
 
Hvis Delutv = A 
Kort E 
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I7 (D15) 
Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
 
Basert på hva du har hørt eller din egen erfaring, bruk dette kortet 
til å si hvor ofte politiet behandler folk i Norge med respekt? 
 

0. Aldri 
1. Nesten aldri 
2. Sjelden 
3. Nokså sjelden 
4. Iblant 
5. Annenhver gang 
6. Nokså ofte 
7. Ofte 
8. Veldig ofte 
9. Nesten alltid 
10. Alltid 

 
 
Hvis Delutv = A 
Kort E 
I8 (D16) 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
 
Omtrent hvor ofte vil du si at politiet tar rettferdige, upartiske 
avgjørelser i sakene de behandler? Bruk dette kortet til å svare. 
 

0. ALDRI 
1. NESTEN ALDRI 
2. SJELDEN 
3. NOKSÅ SJELDEN 
4. IBLANT 
5. ANNENHVER GANG 
6. NOKSÅ OFTE 
7. OFTE 
8. VELDIG OFTE 
9. NESTEN ALLTID 
10. ALLTID 

 
 
Hvis Delutv = A 
Kort E 
I9 (D17) 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
 
Og når de har med folk i Norge å gjøre, hvor ofte vil du si at 
politiet forklarer avgjørelsene og handlingene sine når de blir bedt 
om det? Bruk dette kortet til å svare. 
 
 

0. ALDRI 
1. NESTEN ALDRI 
2. SJELDEN 
3. NOKSÅ SJELDEN 
4. IBLANT 
5. ANNENHVER GANG 
6. NOKSÅ OFTE 
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7. OFTE 
8. VELDIG OFTE 
9. NESTEN ALLTID 
10. ALLTID 

 
 
Hvis Delutv = A 
Kort F 
I10 (D4) 

Så noen spørsmål om hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og 
straffet hvis du gjorde visse ting i Norge. Bruk dette kortet hvor 1 
er ikke sannsynlig i det hele tatt og 4 er veldig sannsynlig. 
 
Hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og straffet hvis du... 
 
fremmet et for stort eller falskt forsikringskrav. 
 
1. Ikke sannsynlig i det hele tatt 
2. Ikke veldig sannsynlig 
3. Sannsynlig 
4. Veldig sannsynlig 

 
 
Hvis Delutv = A 
Fortsatt kort F 
I11 (D5) 

Så noen spørsmål om hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og 
straffet hvis du gjorde visse ting i Norge. Bruk dette kortet hvor 1 
er ikke sannsynlig i det hele tatt og 4 er veldig sannsynlig. 
 
Hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og straffet hvis du... 
 
kjøpte noe du tror kan være stjålet. 
 
1. IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2. IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3. SANNSYNLIG 
4. VELDIG SANNSYNLIG 

 
 
Hvis Delutv = A 
Fortsatt kort F 
I12 (D6) 

Så noen spørsmål om hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og 
straffet hvis du gjorde visse ting i Norge. Bruk dette kortet hvor 1 
er ikke sannsynlig i det hele tatt og 4 er veldig sannsynlig. 
 
Hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og straffet hvis du... 
 
brøt trafikkreglene, som å kjøre for fort eller å kjøre på rødt lys. 
 
1. IKKE SANNSYNLIG I DET HELE TATT 
2. IKKE VELDIG SANNSYNLIG 
3. SANNSYNLIG 
4. VELDIG SANNSYNLIG 

 
 
 
 
Hvis Delutv = B 
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Kort G 
I13 (D12) 

De første spørsmålene handler om politiet i Norge. 
 
Basert på hva du har hørt eller din egen erfaring, hvor godt synes du 
politiet lykkes med å forhindre lovbrudd i Norge der det blir truet 
med eller utøvd vold? 
Svar ved å bruke dette kortet, der 0 betyr lykkes veldig dårlig og 4 
betyr lykkes veldig godt. 
 

0. Lykkes veldig dårlig 
1.   
2.    
3.  
4. Lykkes veldig godt 

 
 
Hvis Delutv = B 
Fortsatt kort G 
I14 (D13) 

Og hvor godt synes du politiet lykkes med å pågripe personer som begår 
innbrudd i Norge? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 

0. Lykkes veldig dårlig 
1.   
2.    
3.  
4. Lykkes veldig godt 

 
 
 
Hvis Delutv = B 
Kort H 
I15 (D14) 

Hvis det skulle skje en voldsforbrytelse i nærheten av der du bor og 
politiet ble tilkalt, hvor sent eller raskt tror du de ville komme til 
åstedet? 
Svar ved å bruke dette kortet, der 0 betyr veldig sent og 4 betyr 
veldig raskt. 
 

0. Veldig sent 
1.    
2.     
3.  
4. Veldig raskt 

 
55 voldskriminalitet skjer aldri der jeg bor 
 
 
 
Hvis Delutv = B 
Kort I 
I16 (D15) 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
 
Basert på hva du har hørt eller din egen erfaring, hvor ofte vil du si 
at politiet behandler folk i Norge med respekt?  
Svar ved å bruke dette kortet, der 0 betyr aldri og 10 betyr alltid. 



89 

 
0. Aldri 
1.   
2.    
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.  
10. Alltid 

 
 

Hvis Delutv = B 
Fortsatt kort I 
I17 (D16) 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
 
Omtrent hvor ofte vil du si at politiet tar rettferdige, upartiske 
avgjørelser i sakene de behandler?  
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0. Aldri 
1.   
2.    
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.  
10. Alltid 

 
 
Hvis Delutv = B 
Fortsatt kort I 
I18 (D17) 

Så noen spørsmål om hvordan politiet håndterer lovbrudd som innbrudd 
og overfall.  
 
Og når de har med folk i Norge å gjøre, hvor ofte vil du si at 
politiet forklarer avgjørelsene og handlingene sine når de blir bedt 
om det? 
Bruk det samme kortet til å svare. 
 

0. Aldri 
1.   
2.    
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.  
10. Alltid 
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Hvis Delutv = B 
Kort J 
I19 (D4) 

Så noen spørsmål om hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og 
straffet hvis du gjorde visse ting i Norge. Bruk dette kortet hvor 1 
er ikke sannsynlig i det hele tatt og 4 er veldig sannsynlig. 
 
Hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og straffet hvis du... 
 
fremmet et for stort eller falskt forsikringskrav. 
 
1. Veldig usannsynlig 
2.  
3.  
4. Veldig sannsynlig 

 
 
Hvis Delutv = B 
Fortsatt kort J 
I20 (D5) 

Så noen spørsmål om hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og 
straffet hvis du gjorde visse ting i Norge. Bruk dette kortet hvor 1 
er ikke sannsynlig i det hele tatt og 4 er veldig sannsynlig. 
 
Hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og straffet hvis du... 
 
kjøpte noe du tror kan være stjålet. 
 
1. VELDIG USANNSYNLIG 
2.  
3.  
4. VELDIG SANNSYNLIG 

 
 
Hvis Delutv = B 
Fortsatt kort J 
I21 (D6) 

Så noen spørsmål om hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og 
straffet hvis du gjorde visse ting i Norge. Bruk dette kortet hvor 1 
er ikke sannsynlig i det hele tatt og 4 er veldig sannsynlig. 
 
Hvor sannsynlig det er at du ville bli tatt og straffet hvis du... 
 
brøt trafikkreglene, som å kjøre for fort eller å kjøre på rødt lys. 
 
1. VELDIG USANNSYNLIG 
2.  
3.  
4. VELDIG SANNSYNLIG 

 
 
Hvis Delutv = B 
Kort K 
I22 

Helt til slutt vil jeg stille deg noen få spørsmål om politikk. 
 
Hvor mye vil du si at det politiske systemet i Norge lar folk som deg 
få noe å si for hva myndighetene gjør? 
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1. Ikke i det hele tatt 
2. Veldig lite 
3. Noe 
4. Mye 
5. Veldig mye 

 
 
Hvis Delutv = B 
Kort L 
I23 

Tror du at du kunne deltatt aktivt i en gruppe som var engasjert i 
politiske spørsmål? 
 
1. Definitivt ikke 
2. Sannsynligvis ikke 
3. Usikker 
4. Sannsynligvis ja 
5. Definitivt ja 

 
 
Hvis Delutv = B 
Kort M 
I24 

Hvor mye vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk som deg 
mulighet til å ha direkte innflytelse for politikken? 
 
1. Ikke i det hele tatt 
2. Veldig lite 
3. Noe 
4. Mye 
5. Veldig mye 

 
 
 
Hvis Delutv = B 
Kort N 
I25 

Hvor trygg er du på din egen evne eller kunnskap til å delta i 
politikken? 
 
1. Ikke trygg i det hele tatt 
2. Litt trygg 
3. Nokså trygg 
4. Veldig trygg 
5. Helt trygg 

 
 
Hvis Delutv = C 
Kort O 
I26 

De første spørsmålene handler om hvor mye tid du bruker på å se på TV, 
høre på radio og lese aviser. 
 
Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag? 
Regn også med den tiden du ser TV via Internett. 
Velg et svaralternativ fra dette kortet. 
 
0. Ikke noe tid → I28 
1. Mindre enn en ½ time 
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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, opptil 4 timer 
8. Mer enn 4 timer, opptil 5 timer 
9. Mer enn 5 timer, opptil 6 timer 
10. Mer enn 6 timer 

 
 
Hvis I26 = 1-10 
Fortsatt kort O 
I27 

Hvor mye av tv-tiden bruker du til å se nyheter og programmer om 
politikk og aktuelle samfunnsspørsmål, på en vanlig ukedag?  
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID 
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, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 

Hvis Delutv = C 
Fortsatt kort O 
I28 

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å høre på radio, på en vanlig 
ukedag? 
Regn også med den tiden du hører radio via Internett. 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID → I30 
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, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 
Hvis I28 = 1-10 
Fortsatt kort O 
I29 

Hvor mye av tiden, alt i alt, bruker du til å høre nyheter og 
radioprogrammer om politikk og aktuelle samfunnsspørsmål,  
på en vanlig ukedag? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
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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, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 

Hvis Delutv = C 
Kort P 
I30 

Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, på en vanlig 
ukedag? 
Regn også med den tiden du leser aviser på Internett. 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
0. Ikke noe tid → I32 
1. Mindre enn 15 minutter 
2. Fra 15 minutter til ½ time 
3. Mer enn ½ time, opptil 45 minutter 
4. Mer enn 45 minutter, opptil 1 time 
5. Mer enn 1 time, opptil 1½ time 
6. Mer enn 1½, opptil 2 timer 
7. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer 
8. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer 
9. Mer enn 3 timer 

 
 
Hvis I30 = 1-10 
Fortsatt kort P 
I31 

Hvor mye av denne tiden bruker du til å lese om politikk og aktuelle 
samfunnsspørsmål? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID 
1. MINDRE ENN 15 MINUTTER 
2. FRA 15 MINUTTER TIL ½ TIME 
3. MER ENN ½ TIME, OPPTIL 45 MINUTTER 
4. MER ENN 45 MINUTTER, OPPTIL 1 TIME 
5. MER ENN 1 TIME, OPPTIL 1½ TIME 
6. MER ENN 1½, OPPTIL 2 TIMER 
7. MER ENN 2 TIMER, OPPTIL 2½ TIMER 
8. MER ENN 2½ TIMER, OPPTIL 3 TIMER 
9. MER ENN 3 TIMER 

 
 

Hvis Delutv = C 
Kort Q 
I32 

Nå vil jeg at du kun skal tenke på hvor mye du bruker Internett til å 
se på TV, høre på radio eller lese aviser. 
 
Hvor mye tid, alt i alt, bruker Internett til å se TV-programmer en 
vanlig ukedag? 



94 

Bruk dette koret til å svare. 
 
0. Ikke noe tid → I34 
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, opptil 4 timer 
8. Mer enn 4 timer, opptil 5 timer 
9. Mer enn 5 timer, opptil 6 timer 
10. Mer enn 6 timer 

 
 
 

Hvis I32 = 1-10 
Fortsatt kort Q 
I33 

Hvor mye av denne tiden bruker du til å se nyheter og programmer om 
politikk og aktuelle samfunnsspørsmål, på en vanlig ukedag?  
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID  
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, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 
Hvis Delutv = C 
Fortsatt kort Q 
I34 

Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å høre på radio over Internett, 
på en vanlig ukedag? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID → I36 
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, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 

 
Hvis I34 = 1-10 
Fortsatt kort Q 
I35 



95 

Hvor mye av tiden, alt i alt, bruker du til å høre nyheter og 
radioprogrammer om politikk og aktuelle samfunnsspørsmål,  
på en vanlig ukedag? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
 
0. IKKE NOE TID  
1. MINDRE ENN EN ½ TIME 
2. FRA ½ TIL 1 TIME 
3. MER ENN 1 TIME, OPPTIL 1½ TIME 
4. MER ENN 1½, OPPTIL 2 TIMER 
5. MER ENN 2 TIMER, OPPTIL 2½ TIMER 
6. MER ENN 2½ TIMER, OPPTIL 3 TIMER 
7. MER ENN 3 TIMER, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 

Hvis Delutv = C 
Kort R 
I36 

Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser på Internett, på 
en vanlig ukedag? 
Bruk dette kortet til å svare. 
 
0. Ikke noe tid → I38 
1. Mindre enn 15 minutter 
2. Fra 15 minutter til ½ time 
3. Mer enn ½ time, opptil 45 minutter 
4. Mer enn 45 minutter, opptil 1 time 
5. Mer enn 1 time, opptil 1½ time 
6. Mer enn 1½, opptil 2 timer 
7. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer 
8. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer 
9. Mer enn 3 timer 

 
 
Hvis I36 = 1-10 
Fortsatt kort R 
I37 

Hvor mye av denne tiden bruker du til å lese om politikk og aktuelle 
samfunnsspørsmål? 
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID 
1. MINDRE ENN 15 MINUTTER 
2. FRA 15 MINUTTER TIL ½ TIME 
3. MER ENN ½ TIME, OPPTIL 45 MINUTTER 
4. MER ENN 45 MINUTTER, OPPTIL 1 TIME 
5. MER ENN 1 TIME, OPPTIL 1½ TIME 
6. MER ENN 1½, OPPTIL 2 TIMER 
7. MER ENN 2 TIMER, OPPTIL 2½ TIMER 
8. MER ENN 2½ TIMER, OPPTIL 3 TIMER 
9. MER ENN 3 TIMER 

 
 
 

Hvis Delutv = C 
Kort S 
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I38 
Hvor mye tid, alt i alt, bruker du på Internett til annet enn å se på 
TV, høre på radio eller lese aviser? 
Bruk dette koret til å svare. 
 
0. Ikke noe tid → Slutt 
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, opptil 4 timer 
8. Mer enn 4 timer, opptil 5 timer 
9. Mer enn 5 timer, opptil 6 timer 
10. Mer enn 6 timer 

 
 

Hvis I38 = 1-10 
Fortsatt kort S 
I39 

Hvor mye av denne tiden bruker du på nyheter og politikk, på en vanlig 
ukedag?  
Bruk fortsatt kortet til å svare. 
 
0. IKKE NOE TID  
1. MINDRE ENN EN ½ TIME 
2. FRA ½ TIL 1 TIME 
3. MER ENN 1 TIME, OPPTIL 1½ TIME 
4. MER ENN 1½, OPPTIL 2 TIMER 
5. MER ENN 2 TIMER, OPPTIL 2½ TIMER 
6. MER ENN 2½ TIMER, OPPTIL 3 TIMER 
7. MER ENN 3 TIMER, OPPTIL 4 TIMER 
8. MER ENN 4 TIMER, OPPTIL 5 TIMER 
9. MER ENN 5 TIMER, OPPTIL 6 TIMER 
10. MER ENN 6 TIMER 

 
 
 

J - Intervjuerspørsmål 
 
 
J_0 (I_0) 

Så noen spørsmål som skal besvares av intervjuer. 
 
 

 
J1 (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 
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J2 (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 
 
 
J3 (I3) 

Følte du at IO prøvde å svare på spørsmålene etter beste evne? 
 
        1 Aldri 
        2 Nesten aldri 
        3 Av og til 
        4 Ofte 
        5 Veldig ofte 
 
 
J4 (I4) 

Følte du at IO stort sett forstod spørsmålene? 
 
        1 Aldri 
        2 Nesten aldri 
        3 Av og til 
        4 Ofte 
        5 Veldig ofte 
 
 
J5 (I5) 

Var det noen andre til stede som forstyrret intervjuet? 
 

        1 Ja → J6 
        2 Nei → J7 
 
 
J6 (I61) 

Hvem var det? 
 

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

partners barn) 
3. Foreldre, svigerforeldre, partners foreldre og steforeldre 
4. Annen slektning 
5. Annen ikke-slektning 

 
J7 

På hvilket språk ble intervjuet gjennomført? 
 
1. Norsk 
2. Engelsk 
3. Annet 

 
 
J7sps 

Hvilket språk var dette? 
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_____________________________ 
 
 
J9 (I9) 

Har du andre kommentarer, er det fint om du skriver dem nedenfor 
Eller trykk bare < . > punktum for å gå videre. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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