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Kontaktskjema
Start
Trykk < 1 > også dersom du bare skal registrere kontaktforsøk.
1 Start
3 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
2
3
4
5

Ferdig intervju
Uferdig intervju
Kontakt med noen, men vet ikke om det var IO
Kontakt med IO
Bare kontakt med noen andre (enn IO)
1

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 Kortvarig syk – IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å
delta
 SpsTilgj
7 Langvarig syk – IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å
delta  InstBo
8 IO er død
9 IO har flyttet ut av landet
10 IO har flyttet til ukjent sted
11 IO har flyttet, men (antatt) fortsatt i landet  RMOVED
12 IO snakker ikke norsk/språkproblemer
 LANGBANO
13 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
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RERSAS
Oppgi annen grunn for nekt: ____________________________________

COOP
Gi din vurdering av sannsynligheten for at IO vil delta senere
1 Vil definitivt ikke delta senere
2 Vil sannsynligvis ikke delta senere
3 Vil muligens delta senere
4 Vil delta senere
88 Vet ikke, så aldri IO
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
1
2
3

du gjennomføre intervjuet med IO på engelsk (på papirskjema)?
Ja
Nei
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

3

OUTINELI
Oppgi årsak for at adressen ikke er gyldig
Husk å eventuelt henvende deg til kontoret for å få hjelp til sporing
først!
1 Ødelagt/ rasert hus/adresse
2 Ikke bygget/ ikke innflyttbar
3 Adressen ikke sporbar, ufullstendig adresse
4 Adressen er ikke vanlig bolig: forretning/industri
5 Adressen er ikke vanlig bolig: Institusjon (gamlehjem, sykehus,
militær, etc.)
6 Ingen bor på adressen (tom av ulike grunner)
7 Annet
OUTINEb
Spesifiser evt ytterligere hvorfor adressen er ugyldig:
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
88

Ikke noe tid
 A3
Mindre enn en ½ time
Fra ½ til 1 time
Mer enn 1 time, opptil 1½ time
Mer enn 1½, opptil 2 timer
Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
Mer enn 3 timer
(Vet ikke)

4

Hvis A1 = 1-7 eller vet ikke
Fortsatt kort 1
A2
Hvor mye av tv-tiden bruker du til å se nyheter og programmer om
politikk og aktuelle samfunnsspørsmål, på en vanlig ukedag?
Bruk fortsatt kortet til å svare.
REGN OGSÅ MED TV VIA INTERNETT.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
88

Ikke noe tid
Mindre enn en ½ time
Fra ½ til 1 time
Mer enn 1 time, opptil 1½ time
Mer enn 1½, opptil 2 timer
Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer
Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer
Mer enn 3 timer
(Vet ikke)

Kort 2
A3
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Folk flest er til å stole på
88 (Vet ikke)

Kort 3
A4
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
88 (Vet ikke)
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Kort 4
A5
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
88 (Vet ikke)
REGISTRER SLUTTID FOR DEL A

(24 TIMERS KLOKKE)

B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk
deltakelse, partipreferanse
Bstart
Tast <1> for å markere starten på bolk B.

Alle
Ikke kort
B1
Nå vil vi stille noen spørsmål om politikk og politikere.
Hvor interessert vil du si at du er i politikk?
Er du...
1
2
3
4
8

veldig interessert,
ganske interessert,
litt interessert,
eller ikke interessert i det hele tatt?
(Vet ikke)

Kort 5
B1a
I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk
som deg innflytelse på det myndighetene gjør? Bruk dette kortet
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
6

8
9
10 I full grad
88 (Vet ikke)
Kort 6
B1b
I hvilken grad mener du at du er i stand til å ha en aktiv rolle i en
gruppe som jobber med politiske spørsmål? Bruk dette kortet.
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 I full grad
88 (Vet ikke)
Kort 7
B1c
I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge lar folk
som deg få politisk innflytelse? Bruk dette kortet.
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 I full grad
88 (Vet ikke)
Kort 8
B1d
Hvor trygg er du på dine egne evner til å kunne delta i politikken?
Bruk dette kortet.
0 Ikke trygg i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Fullstendig trygg
88 (Vet ikke)
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Kort 9
B1e
I hvilken grad vil du si at politikerne bryr seg om hva folk som deg
mener? Bruk dette kortet
0 Ikke i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 I full grad
88 (Vet ikke)
Kort 10
B1f
Hvor lett synes du personlig det er å delta i politikken? Bruk dette
kortet.
0 Ikke lett i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt lett
88 (Vet ikke)

Kort 11
B2
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
88 (Vet ikke)

8

Fortsatt kort 11
B3
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
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 11
B4
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
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 11
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...
politikere?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2

9

3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 11
B6
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor
tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg leser opp.
0 står for at du ikke har noen tillit til 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
7
8
9
10 Full tillit
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 11
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...
Europaparlamentet?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 11
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.
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Neste...
FN?
0 Ingen tillit i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Full tillit
88 (Vet ikke)
Ikke kort
B9
Noen stemmer ikke ved valg, av ulike grunner.
Stemte du ved siste Stortingsvalg, høsten 2013?
1 JA
2 NEI
 B11
3 HADDE IKKE STEMMERETT
 B11
8 (Vet ikke)
Hvis B9 = 1
Ikke kort
B10
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 Fremskrittspartiet
9 Kystpartiet
10 Miljøpartiet De Grønne
11Andre partier/lister
88 (Vet ikke)

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm

Hvis B12 = 10
Ikke kort
B10sps
Hvilket annet parti?: ______________________________________________

Alle
Ikke kort
B11
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...

11

kontaktet en politiker eller en statlig, kommunal eller fylkeskommunal
tjenestemann?
1. JA
2. NEI
8 (Vet ikke)
Ikke kort
B12
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
8 (Vet ikke)
Ikke kort
B13
Det finnes flere måter å gå frem på for å prøve og forbedre ulike
forhold i Norge eller å forhindre at ting går galt.
Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av følgende?
Har du...
arbeidet i en annen organisasjon eller forening?
”Arbeide” omfatter både lønnet og frivillig arbeid.
1. JA
2. NEI
8 (Vet ikke)
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...
gått med eller vist fram et merke til støtte for en sak?
1. JA
2. NEI
8 (Vet ikke)
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...
skrevet under på en underskriftskampanje?
1. JA

12

2. NEI
8 (Vet ikke)
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...
deltatt i en lovlig offentlig demonstrasjon?
1. JA
2. NEI
8 (Vet ikke)
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...
boikottet spesielle produkter?
1. JA
2. NEI
8 (Vet ikke)
Ikke kort
B18a
Er det et spesielt politisk parti du føler deg nærmere knyttet til enn
andre partier?
1. JA
2. NEI  B19
8 (Vet ikke)  B19
Hvis B18a = 1
Ikke kort
B18b
Hvilket parti er det?
1 Rødt
2 Sosialistisk Venstreparti
3 Det Norske Arbeiderparti
4 Venstre
5 Kristelig Folkeparti
6 Senterpartiet
7 Høyre
8 Fremskrittspartiet
9 Kystpartiet
10 Miljøpartiet De Grønne
11Andre partier/lister
88 (Vet ikke)
Hvis B18b = 10
Ikke kort
B18bSps
Hvilket annet parti?: ______________________________________________
13

Hvis B18b = 1-9
Ikke kort
B18c
Hvor nær føler du deg knyttet til dette partiet?
Er du...
1
2
3
4
8

svært nær,
ganske nær,
ikke nær
eller absolutt ikke nær?
(Vet ikke)

Alle
Kort 12
B19
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
88 (Vet ikke)
Kort 13
B20
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
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 13
B21
Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske
situasjonen i Norge?
Bruk fortsatt kortet til å svare.

14

0 Ekstremt misfornøyd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt fornøyd
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 13
B22
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
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 13
B23
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
88 (Vet ikke)
Kort 14
B24
Nå vil jeg gjerne at du forteller meg hva du synes om
utdanningssystemet i Norge.
Bruk kortet til å svare.
0 Ekstremt dårlig
1

15

2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt godt
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 14
B25
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
88 (Vet ikke)
Kort 15
B26
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende
påstander.
Regjeringen bør gjennomføre tiltak for å redusere
inntektsforskjellene.
1
2
3
4
5
8

Svært enig
Enig
Verken enig eller uenig
Uenig
Svært uenig
(Vet ikke)

Fortsatt kort 15
B27
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
2
3
4
5
8

Svært enig
Enig
Verken enig eller uenig
Uenig
Svært uenig
(Vet ikke)

KORT 16

16

B28
Tenk nå på Den Europeiske Unionen (EU).
Noen sier den europeiske samlingsprosessen bør gå lenger.
Andre sier den allerede har gått for langt.
Bruk dette kortet, hvilket tall beskriver best din oppfatning?
0 Samlingsprosessen har gått for langt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Samlingsprosessen bør gå lenger
88 (Vet ikke)
Kort 17
B29
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
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 17
B30
Hva med folk med en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn de
fleste i Norge? Bruk det samme kortet.
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 17
B30a
Og hva med folk fra fattige land i Europa? Bruk det samme kortet.
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
8 (Vet ikke)

Fortsatt kort 17
B31
Hva med folk fra fattige land utenfor Europa? Bruk det samme kortet.
1 La mange bosette seg her

17

2
3
4
8

La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Kort 18
B32
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
88 (Vet ikke)
Kort 19
B33
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
88 (Vet ikke)
Kort 20
B34
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

18

88 (Vet ikke)
REGISTRER SLUTTID FOR DEL B

(24 TIMERS KLOKKE)

C - Trivsel og sosial utestengelse, religion, opplevd
diskriminering
Cstart
Tast <1> for å markere starten på bolk C.

Alle
Kort 21
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
88 (Vet ikke)
Kort 22
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
88 (Vet ikke)
Kort 23
C3
Hvor mange kan du diskutere intime og personlige spørsmål med? Velg et svar
fra dette kortet.

0.
1.
2.
3.

INGEN
1
2
3
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4.
5.
6.
88

4-6
7-9
10 ELLER FLERE
(Vet ikke)

Kort 24
C4
Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter, sammenlignet med andre på
din alder?
1
2
3
4
5
8

Mye mindre enn folk flest
Mindre enn folk flest
Omtrent som andre
Mer enn folk flest
Mye mer enn folk flest
(Vet ikke)

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
8 (Vet ikke)
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
2
3
4
8

veldig trygg
trygg
utrygg
eller veldig utrygg?
(Vet ikke)

Ikke kort
C7
De neste spørsmålene handler om deg.
Hvordan er helsen din stort sett? Vil du si at den er...
1
2
3
4
5
8

svært god
god
middels
dårlig
eller svært dårlig?
(Vet ikke)

Ikke kort
C8
Er du på noen måte begrenset i dine daglige aktiviteter på grunn av
langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse, dårlig helse eller psykiske
problemer?
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HVIS JA: Er du mye, eller til en viss grad begrenset?
1
2
3
8

JA, MYE
JA, TIL EN VISS GRAD
NEI
(Vet ikke)

Ikke kort
C9
Vil du si at du tilhører en bestemt religion eller trosretning?
1 JA
2 NEI
 C11
8 (Vet ikke)
Hvis C9 = 1
Ikke kort
C10
 C13
Hvilken er det?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Den norske Kirke
Katolsk kirke
Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre)
Andre protestantiske trossamfunn (f.eks. frikirker, anglikanske
kirke, pinsevenner og andre)
Andre kristne trossamfunn (f.eks. Jehovas vitner, mormonerne)
Det mosaiske trossamfunn (jødisk)
Islam (muslimsk)
Østlige religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme, sikh, shintoisme,
taoisme, konfutsianisme)
Andre ikke-kristne religioner

Hvis C9 = 2
Ikke kort
C11
Vil du si at du noen gang har tilhørt en bestemt religion eller
trosretning?
1 JA
2 NEI
 C13
8 (Vet ikke)
Hvis C11 = 1
Ikke kort
C12
Hvilken var det?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Den norske Kirke
Katolsk kirke
Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre)
Andre protestantiske trossamfunn (f.eks. frikirker, anglikanske
kirke, pinsevenner og andre)
Andre kristne trossamfunn (f.eks. Jehovas vitner, mormonerne)
Det mosaiske trossamfunn (jødisk)
Islam (muslimsk)
Østlige religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme, sikh, shintoisme,
taoisme, konfutsianisme)
Andre ikke-kristne religioner
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Alle
Kort 25
C13
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
88 (Vet ikke)
Kort 26
C14
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
7 Aldri
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 26
C15
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
88 (Vet ikke)
Ikke kort
C16
Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir diskriminert her i
landet?
1 JA
2 NEI
 C18
8 (Vet ikke)  C18
Hvis C16 = 1
Ikke kort
C17
22

Hvorfor blir gruppen diskriminert?
HVIS IO SIER ÉN GRUNN: Er det flere grunner?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88

Hudfarge
Nasjonalitet
Religion
Språk
Etnisk tilhørighet
Alder
Kjønn
Seksuell legning
Funksjonsnedsettelse
Andre
(Vet ikke)

Hvis C17 = 10
Ikke kort
C17sps
Hvilke andre grunner?: _____________________________________________

Alle
Ikke kort
C18
Er du norsk statsborger?
1 JA
 C20
2 NEI
8 (Vet ikke)
Hvis C18 = 2, 8 eller 9
Ikke kort
C19
Hvilket statsborgerskap har du?: ___________________________________
88 (Vet ikke)
Alle
C20
Ikke kort
Er du født i Norge?
1 JA
 C23
2 NEI
8 (Vet ikke)
Hvis C20 = 2
Ikke kort
C21
I hvilket land ble du født?: _______________________________________
88 (Vet ikke)
Hvis C20 = 2
Ikke kort
C22
I hvilket år kom du første gang til Norge for å bosette deg?
Skriv inn år: ____ (4 siffer)
8888 (Vet ikke)
Alle
Ikke kort
C23
23

Hvilket eller hvilke språk bruker du stort sett hjemme?
SKRIV INN MAKSIMALT TO SPRÅK:
__________________________________
__________________________________
888 (Vet ikke)
Ikke kort
C24
Tilhører du en etnisk minoritet i Norge?
1 JA
2 NEI
8 (Vet ikke)
Ikke kort
C25
Er faren din født i Norge?
1 JA
 C27
2 NEI
8 (Vet ikke)  C27
Hvis C25 = 2
Ikke kort
C26
I hvilket land er faren din født?: ______________________________
88 (Vet ikke)

Alle
Ikke kort
C27
Er moren din født i Norge?
1 JA
 D1
2 NEI
8 (Vet ikke)  D1
Hvis C27 = 2
Ikke kort
C28
I hvilket land er moren din født?: ______________________________
88 (Vet ikke)
REGISTRER SLUTTID FOR DEL C

(24 TIMERS KLOKKE)

D – Immigrasjon

Alle
Folk fra andre land kommer av forskjellige grunner til Norge for å bosette seg her. Noen
kommer på grunn av slekt eller familiebånd. Andre kommer for å arbeide, eller for å
gjenforenes med sin familie. Andre kommer fordi de flykter fra forfølgelse. Her er noen
spørsmål om dette emnet.
Kort 27

24

Hvor viktig
bestemme om
bosette seg
Hvor viktig

synes du hver av disse tingene bør være, når en skal
noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få
her? Bruk dette kortet.
er det at de…

D1 (ESS1=D10)
…har god utdanning?
0 Ekstremt lite viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 27
D2 (ESS1=D12)
…kan snakke norsk?
0 Ekstremt lite viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 27
D3 (ESS1=D13)
…kommer fra en kristen kultur?
0 Ekstremt lite viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 27
D4 (ESS1=D14)
…er hvite?
0 Ekstremt lite viktig
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 27
D5 (ESS1=D16)
…har kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger?
0 Ekstremt lite viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort 27
D6 (ESS1=D17)
…ønsker å leve som nordmenn?
0 Ekstremt lite viktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Kort 28
D7 (ESS1=D25)
Vil du si at folk som kommer for å bosette seg her stort sett tar
jobber fra norske arbeidstakere, eller at de hjelper til med å skape
nye jobber? Bruk kortet til å svare.
0 Tar jobber fra andre
1
2
3
4
5
6
7
8
26

9
10 Skaper nye jobber
88 (Vet ikke)
Kort 29
D8 (ESS1=D26)
De fleste som bosetter seg i Norge arbeider og betaler skatt. De
bruker også helsevesenet og velferdstjenester. Når regnskapet gjøres
opp, tror du at folk som bosetter seg får mer tilbake enn de selv
bidrar med, eller bidrar de med mer enn de selv får tilbake? Bruk
dette kortet.
0 Får mer enn de bidrar med
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Bidrar med mer enn de får
88 (Vet ikke)
Kort 30
D9 (ESS1=D30)
Er problemene med kriminalitet i Norge blitt verre eller bedre på
grunn av folk som kommer fra andre land for å bosette seg her? Bruk
dette kortet til å svare.
0 Problemene med kriminalitet har blitt verre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Problemene med kriminalitet har blitt bedre
88 (Vet ikke)

Kort 31
Tenk nå på folk som har kommet fra et annet land for å bosette seg i
Norge, og som har en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn de
fleste i Norge. Hvor mye ville du hatt imot eller ikke hatt imot at en
slik person...
D10 (ESS1=D36)
…ble satt til å være sjefen din? Bruk dette kortet til å svare.
D11 (ESS1=D37)
…giftet seg med en nær slektning av deg? Bruk kortet igjen.
0 Har slett ikke noe imot
1
2
3
4
5
6

27

7
8
9
10 Har mye imot
88 (Vet ikke)

Kort 32
D12 (ESS1=D39)
Bruk dette kortet og beskriv det området du bor i.
Jeg bor i et område hvor …
1. nesten ingen har en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn de
fleste i Norge.
2. noen har en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn de fleste
i Norge
3. mange har en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn de fleste
i Norge.
4. (Vet ikke)
Kort 33
D13 (ESS1=D40)
Bruk dette kortet til å fortelle meg hvor enig eller uenig du er i
følgende påstand:
‘Det er best for et land at nesten alle har de samme skikkene og
tradisjonene’.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Svært enig
Enig
Verken enig eller uenig
Uenig
Svært uenig
(Vet ikke)

Kort 34
D14 (ESS1=D45)
Hvor godt eller dårlig er det for et land å ha en lov mot rasistisk og
etnisk diskriminering på arbeidsplassen? Bruk dette kortet.
0 Ekstremt dårlig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt bra
88 (Vet ikke)
Kort 35
D15 (ESS1=D51)
Noen mennesker kommer hit til landet og søker flyktningstatus fordi de
frykter forfølgelse i sitt eget hjemland. Se på dette kortet og si
hvor enig eller uenig du er i følgende påstand.
‘Myndighetene bør vise storsinn når de vurderer folks søknader om
flyktningstatus’
1. Svært enig
2. Enig
28

3.
4.
5.
8.

Verken enig eller uenig
Uenig
Svært uenig
(Vet ikke)

Ikke kort
D16 (ESS1=D56)
Av hundre personer som bor i Norge, hvor mange tror du er født utenfor
Norge?
HVIS IO SIER ‘VET IKKE’; SI: Prøv å gi ditt beste anslag’.
SKRIV INN:
av 100
(Vet ikke)

D17a KODES AUTOMATISK
1. IO født i Norge (C20=1)
2. IO ikke født i Norge (C20=2 eller 8)
Hvis født i Norge (C20=1)
Kort 36
D17b
Sammenlignet med folk som deg, som er født i Norge, hvordan mener du
myndighetene behandler de som nylig har kommet fra andre land for å bosette
seg her? Bruk dette kortet.
1. Mye bedre
2. Litt bedre
3. På samme måte
4. Litt dårligere
5. Mye dårligere
8. (Vet ikke)
Alle
Kort 37
D18
Se på dette kortet. Mener du at religiøs tro og praksis i Norge generelt
blir undergravd eller beriket av mennesker fra andre land som bosetter seg
her?
0 Religiøs tro og praksis blir undergravd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Religiøs tro og praksis blir beriket
88 (Vet ikke)
Ikke kort
D19
Har du noen nære venner med en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn
det de fleste i Norge har?
HVIS JA: er det flere eller noen få?
1. Ja, flere
2. Ja, noen få
3. Nei, ingen
8.(Vet ikke)
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Kort 38
D20
Hvor ofte kommer du i kontakt med folk med en annen hudfarge eller etnisk
tilhørighet enn de fleste i Norge når du er ute og farter?
For eksempel på offentlige transportmidler, i gata, i butikker eller i
nabolaget.
Bruk dette kortet
ALL SLAGS KONTAKT SKAL REGNES MED, BÅDE VERBAL OG IKKE-VERBAL
01 Aldri
02 Sjeldnere enn en gang i måneden
03 En gang i måneden
04 Flere ganger i måneden
05 En gang per uke
06 Flere ganger per uke
07 Hver dag
88 (Vet ikke)
Hvis D20 = 2-7
Kort 39
D21
Tenk på denne kontakten. Generelt sett, hvor dårlig eller god vil du si at
denne kontakten er? Bruk dette kortet.
0 Ekstremt dårlig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt god
88 (Vet ikke)
Alle
Kort
D22
Hvor
1
2
3
4
8

40
nært føler du deg knyttet til Norge? Bruk dette kortet.
Svært nært
Nært
Ikke særlig nært
Ikke nært i det hele tatt
(Vet ikke)

Ikke kort
D23
Folk har ofte ulike syn på de følgende emnene.
Tror
født
1
2
8

du at mennesker med en bestemt hudfarge eller etnisk tilhørighet er
mindre intelligente enn andre?
Ja
Nei
(Vet ikke)

Ikke kort
D24
Tror du at mennesker med en bestemt hudfarge eller etnisk tilhørighet er
født mer hardtarbeidende enn andre?
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1 Ja
2 Nei
8 (Vet ikke)
Kort 41
D25
Når du tenker på verden i dag, vil du si at noen kulturer er mye bedre enn
andre, eller at alle kulturer er like gode? Velg et av svaralternativene på
dette kortet.
1 Noen kulturer er mye bedre enn andre
2 Alle kulturer er like gode
3 (Vet ikke)
Kort 42
D26
Jeg skal nå stille noen spørsmål om ulike grupper av mennesker som kan
tenkes å komme til Norge fra andre land for å bosette seg her. Bruk dette
kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate…
…Jøder fra andre land å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 42
D27
Jeg skal nå stille noen spørsmål om ulike grupper av mennesker som kan
tenkes å komme til Norge fra andre land for å bosette seg her. Bruk dette
kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate…
…Muslimer fra andre land å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 42
D28
Jeg skal nå stille noen spørsmål om ulike grupper av mennesker som kan
tenkes å komme til Norge fra andre land for å bosette seg her. Bruk dette
kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate…
…Rom-folk eller sigøynere fra andre land å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

HVERT AV SPØRSMÅLENE D30-D33 SKAL STILLES TIL ¼ AV UTVALGET/ALLE FÅR ETT AV
SPØRSMÅLENE
D29 UTFALL AV RANDOMISERING: GRUPPE 1: SPØR D30; GRUPPE 2: SPØR D31: GRUPPE
3: SPØR D32; GRUPPE 4: SPØR D33.
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Fortsatt kort 42
D30
Bruk det samme kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate ...
... høyt kvalifiserte fagpersoner fra Polen å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 42
D31
Bruk det samme kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate ...
... høyt kvalifiserte fagpersoner fra Somalia å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 42
D32
Bruk det samme kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate..
…ufaglærte fra Polen å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

Fortsatt kort 42
D33
Bruk det samme kortet. I hvilken grad synes du at Norge bør tillate ...
... ufaglærte fra Somalia å bosette seg i Norge?
1
2
3
4
8

La mange bosette seg her
La noen bosette seg her
La enkelte bosette seg her
Ikke la noen bosette seg her
(Vet ikke)

REGISTRER SLUTTID FOR DEL D

(24 TIMERS KLOKKE)
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E – Helse
Nå skal jeg stille noen spørsmål om et annet tema
Alle
Kort 43
E1
Bruk dette kortet og si hvor ofte du spiser frukt? Regn ikke med
drikking av juice.
FROSSEN FRUKT SKAL REGNES MED
01
02
03
04
05
06
07
08

Tre ganger om dagen eller oftere
To ganger om dagen
En gang om dagen
Sjeldnere enn en gang om dagen, men minst 4 ganger per uke
Sjeldnere enn 4 ganger per uke, men minst en gang per uke
Sjeldnere enn en gang per uke
Aldri
(Vet ikke)

Fortsatt kort 43
E2
Bruk det samme kortet og si hvor ofte du spiser grønnsaker eller
salat? Regn ikke med poteter.
01
02
03
04
05
06
07
08

Tre ganger om dagen eller oftere
To ganger om dagen
En gang om dagen
Sjeldnere enn en gang om dagen, men minst 4 ganger per uke
Sjeldnere enn 4 ganger per uke, men minst en gang per uke
Sjeldnere enn en gang per uke
Aldri
(Vet ikke)

Ikke kort
E3
Hvor mange av de siste 7 dagene, har du gått raskt, drevet med
trening, sport eller annen fysisk aktivitet i 30 minutter eller mer?
DEN FYSISKE AKTIVITETEN TRENGER IKKE Å HA VÆRT SAMMENHENGENDE FOR Å
REGNES MED.
SKRIV INN ANTALL DAGER:
(Vet ikke)
Kort 44
E4
Nå kommer noen spørsmål om røyking av sigaretter. Hvilket alternativ
på dette kortet beskriver best dine røykevaner?
REGN OGSÅ MED RULLETOBAKK, MEN IKKE RØYKING AV PIPE, SIGARER, ELLER ESIGARETTER.
1
2
3
4
5

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

røyker daglig
røyker, men ikke hver dag
røyker ikke nå, men har gjort det tidligere
har bare røkt noen få ganger
har aldri røkt
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8 (Vet ikke)
Hvis E4 = 1 eller 2
Ikke kort
E5
Hvor mange sigaretter røyker du i løpet av en vanlig dag?
SKRIV INN ANTALL SIGARETTER:
(Vet ikke)
Alle
Kort 45
E6
I løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden [MÅNED, ÅR], hvor
ofte har du drukket alkoholholdige drikker? Dette kan være vin, øl,
sider, sprit eller andre drikker som inneholder alkohol. Velg et svar
fra dette kortet.
VIS TIL SAMME MÅNED SOM INTERVJUET, MEN I DET FORRIGE ÅRET.
FOR EKSEMPEL HVI INTERVJUET FOREGÅR I SEPTEMBER 2014, SIER DU
SEPTEMBER 2013.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
77.
88

Hver dag
Flere ganger i uka
En gang i uka
2-3 ganger i måneden
En gang i måneden
Sjeldnere enn en gang i måneden
Aldri
(Nekter)
(Vet ikke)

Hvis E6 = 1-6 eller 77-88, spør E7, hvis E6=7, gå til E11 (Alert03)
Kort 46
E7
Tenk på den siste gangen du drakk alkohol på en mandag, en tirsdag, en
onsdag eller en torsdag.
GI IO TID TIL Å STUDERE SVARKORTET
Hvor mange av hver av de følgende typene alkohol drakk du den dagen?
Bruk dette kortet for å finne et svar.
OPPFØLGING: Drakk du noen andre typer alkohol?
HVIS IO SVARER NOE SOM IKKE STÅR PÅ KORTET, BRUK FELTET UNDER:
NOTER ANTALL FOR HVER TYPE ALKOHOL
555(Drikker aldri alkohol mandag til torsdag)
888(Vet ikke)

Fortsatt kort 46
E8
Nå vil jeg be deg om å tenke på sist gang du drakk alkohol på en
fredag, en lørdag eller en søndag.
GI IO TID TIL Å STUDERE SVARKORTET
Hvor mange av hver av de følgende typene alkohol drakk du den dagen?
OPPFØLGING: Drakk du noen andre typer alkohol?
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HVIS IO SVARER NOE SOM IKKE STÅR PÅ KORTET, BRUK FELTET UNDER:

NOTER ANTALL FOR HVER TYPE ALKOHOL
(Drikker aldri alkohol fredag til søndag)
(Vet ikke)

Til alle menn
Kort 47a
E10a
Dette kortet viser seks ulike eksempler på hvor mye alkohol en person
kan tenkes å drikke ved en enkelt anledning.
GI IO TID TIL Å STUDERE SVARKORTET
I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har du drukket denne
mengden alkohol eller mer ved en enkelt anledning? Var det…
LES OPP…
1
2
3
4
5
8

…daglig eller nesten daglig,
ukentlig,
månedlig,
sjeldnere enn månedlig,
eller aldri?
(Vet ikke)

Til alle kvinner
Kort 47b
E10b
Dette kortet viser seks ulike eksempler på hvor mye alkohol en person
kan tenkes å drikke ved en enkelt anledning.
GI IO TID TIL Å STUDERE SVARKORTET
I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har du drukket denne
mengden alkohol eller mer ved en enkelt anledning? Var det…
LES OPP …
1 …daglig eller nesten daglig,
2 ukentlig,
3 månedlig,
4 sjeldnere enn månedlig,
5 eller aldri?
8 (Vet ikke)

ALLE
Ikke kort
E11
Hvor høy er du uten sko?
HVIS IO SVARER VET IKKE», SI: «OMTRENT HVOR HØY ER DU?»
1 METER’ ‘65 CM’ OPPGIS SOM ‘165 CENTIMETER‘.
SKRIV INN CENTIMETER:

...

Ikke kort
E12
Hvor mye veier du uten sko?
HVIS IO SVARER «VET IKKE», SI: Omtrent hvor mye veier du?
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SKRIV INN KILOGRAM (KG):

...

Kort 48
E13
Se på dette kortet. I løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden
[MÅNED, ÅR], hvilke typer helsepersonell har du diskutert helsen din
med?
VIS TIL SAMME MÅNED SOM INTERVJUET MEN TIL ÅRET FØR.
FOR EKSEMPEL HVIS INTERVJUET FOREGÅR I SEPTEMBER 2014 BRUKER DU
SEPTEMBER 2013.
REGISTRER ALT SOM PASSER
OPPFØLGING: Noen andre?
INKLUDER ALLE FORMER FOR KOMMUNIKASJON OG HJEMMEBESØK
1
2
5
8

Fastlege eller annen allmennlege
Legespesialist (unntatt tannlege)
(Ingen av disse)
(Vet ikke)

Kort 49
E14
I løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden [MÅNED, ÅR], hendte
det at du ikke kunne få en legetime eller en behandling du trengte, på
grunn av noen av årsakene som står på dette kortet?
VIS TIL SAMME MÅNED SOM INTERVJUET MEN TIL ÅRET FØR.
FOR EKSEMPEL HVIS INTERVJUET FOREGÅR I SEPTEMBER 2014 BRUKER DU
(SEPTEMBER 2013).
1 Ja
2 Nei
8 (Vet ikke)
Hvis E14 = 1
Fortsatt kort 49
E15
Hvilke av grunnene på kortet forklarer hvorfor du ikke fikk denne
legetimen eller behandlingen?
REGISTRER ALT SOM PASSER
OPPFØLGING: Noen andre grunner?
01
02
03
04
05
06
07
88

Kunne ikke betale for det
Kunne ikke ta fri fra jobben
Hadde andre forpliktelser
Behandlingen var ikke tilgjengelig i nærheten av der du bor
Ventelisten var for lang
Det var ikke ledig time
Annen grunn (SKRIV GRUNNEN)
(Vet ikke)

Hvis E14 = 2 eller vet ikke
Ikke kort
E16
Var det fordi…
1 …du fikk den legetimen eller behandlingen du trengte,
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2 eller fordi du ikke trengte noen legetime eller behandling i løpet
av de siste 12 månedene.
8 (Vet ikke)
ALLE
Kort 50
E17
Bruker du noe av tiden din til å hjelpe eller gi omsorg til
familiemedlemmer, venner, naboer eller andre på grunn av noe som står
på dette kortet?
IKKE TA MED EVENTUELL OMSORG DU YTER SOM EN DEL AV JOBBEN DIN.
KRYSS AV FOR ‘JA’ DERSOM IO NEVNER MINST EN AV GRUNNENE PÅ KORTET.
1 Ja
2 Nei
3 (Vet ikke)

Hvis E17 = 1
Kort 51
E18
I løpet av en vanlig uke, hvor mange timer bruker du på dette?
Bruk dette kortet
HVIS IO BRUKER ET ULIKT ANTALL TIMER FRA UKE TIL UKE, BE IO ANSLÅ HVOR
MANGE TIMER SOM GÅR MED PER UKE I GJENNOMSNITT.
55
01
02
03
04
05
06
88

(Mindre enn 1 time per uke)
1-10 timer per uke
11-20 timer per uke
21-30 timer per uke
31-40 timer per uke
41-50 timer per uke
Mer enn 50 timer per uke
(Vet ikke)

Alle
Kort 52
E19
I løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden [MÅNED, ÅR], hvilke
av behandlingene på dette kortet har du brukt for din egen helse?
VIS TIL SAMME MÅNED SOM INTERVJUET MEN TIL ÅRET FØR.
FOR EKSEMPEL HVIS INTERVJUET FOREGÅR I SEPTEMBER 2014 BRUKER DU
(SEPTEMBER 2013).
OPPFØLGING: Hvilke andre?
REGISTRER ALT SOM PASSER
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Akupunktur
Akupressur
Tradisjonell kinesisk medisin
Kiropraktikk
Osteopati
Homeopati
Urtebehandling
Hypnoterapi
Massasjeterapi
Fysioterapi
Refleksologi
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12 Healing
55 (Ingen av disse)
88 (Vet ikke)
Spm under tilsvarende ess 6, D5-D12
Kort 53
E20
Jeg vil nå lese en liste over ting du kan ha følt eller opplevd i
løpet av den siste uken.
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du følte deg deprimert?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E21
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du følte at alt du gjorde var et ork?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E22
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du sov urolig?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E23
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du var lykkelig?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E24
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du følte deg ensom?
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1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E25
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du satte pris på livet?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E26
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du følte deg trist?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Fortsatt kort 53
E27
Bruk dette kortet og si hvor mye av tiden den siste uken...
...du følte at du ikke klarte å komme deg i gang?
1
2
3
4
8

Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden
Noe av tiden
Mesteparten av tiden
Hele eller nesten hele tiden
(Vet ikke)

Kort 54
E28
Hvilke av helseproblemene på dette kortet har du hatt eller opplevd i
løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden [MÅNED, ÅR]?
Bare si hvilke bokstaver som passer for deg.
VIS TIL SAMME MÅNED SOM INTERVJUET MEN TIL ÅRET FØR.
FOR EKSEMPEL HVIS INTERVJUET FOREGÅR I SEPTEMBER 2014 BRUKER DU
(SEPTEMBER 2013).
OPPFØLGING: Hvilke andre?
REGISTRER ALT SOM PASSER
01
02
03
04
05
06
07

Z
F
T
K
H
Y
Q
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08
09
10
11
55
88

E
L
B
M
(Ingen av disse)
(Vet ikke)

Hvis E28 = 1-11
Fortsatt kort 54
E29
Og hvilke av helseproblemene du hadde i løpet av de siste 12 månedene
gjorde at du ble begrenset i dine daglige aktiviteter på noen som
helst måte?
Du trenger fortsatt bare å si hvilke bokstaver som passer for deg.
PROBE: Hvilke andre?
REGISTRER ALT SOM PASSER

01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
55
88

Z
F
T
K
H
Y
Q
E
L
M
(Ingen av disse)
(Vet ikke)

Alle
Kort 55
E30
Har du, eller har du noen gang hatt, noen av helseproblemene på dette
kortet?
HVIS JA: Har du det nå,
1
2
3
8

eller tidligere?

Ja, nå
Ja, tidligere
Nei, aldri
(Vet ikke)

Kort 56
E31
Bruk dette kortet og si hvor ofte det var alvorlige konflikter mellom
mennesker i ditt hushold da du vokste opp?
1
2
3
4
5
8

Alltid
Ofte
Noen ganger
Nesten aldri
Aldri
(Vet ikke)
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Fortsatt kort 56
E32
Bruk det samme kortet og si hvor ofte du og familien din opplevde
alvorlige økonomiske problemer da du vokste opp?
1
2
3
4
5
8

Alltid
Ofte
Noen ganger
Nesten aldri
Aldri
(Vet ikke)

REGISTRER SLUTTID FOR DEL E

(24 TIMERS KLOKKE)

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 57
F4/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
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4.
5.
6.
88

Bror/søster (medregnet stesøsken, adopterte, fostersøsken)
Annen slektning
Annen ikke-slektning
(Vet ikke)

F5
FYLLES UT AV SEG SELV
IO BOR MED EKTEFELLE / SAMBOER / PARTNER
1. JA
2. NEI
 F7

Hvis IO bor med ektefelle/partner/samboer (Hvis F5 = Ja)
Kort 58
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
5. Separert (gjelder ekteskap og registrert partnerskap)
 F7
6. Skilt (gjelder ekteskap og registrert partnerskap)
 F7
88 (Vet ikke)
 F7

Hvis F6 = 1,2,4,5, 88 (vet ikke) 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
7 (Nekter)
8 (Vet ikke)
Alle
Ikke kort
F8
Har du noen gang blitt skilt fra en ektefelle eller registrert
partner?
1. Ja
2. Nei
8 (Vet ikke)
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
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Hvis F9 = Nei ELLER F10 = Ja
Kort 59
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?
Registrer bare ett alternativ. Ved flere: registrer det laveste
kodetallet
1. Gift
2. I et juridisk registrert partnerskap
3. Separert (gjelder ekteskap og registrert partnerskap)
4. Skilt (gjelder ekteskap og registrert partnerskap)
5. Enke, enkemann (gjelder ekteskap og registrert partnerskap)
6. Ingen av disse (ALDRI vært gift eller i et juridisk registrert
partnerskap)
88 (Vet ikke)
Ikke kort
F12
FYLLES UT AUTOMATISK.
IO HAR BARN SOM BOR HJEMME (F4=2)
1. JA
2. NEI

 F13

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
8 (Vet ikke)
Alle
Kort 60
F14
Hvilken betegnelse på dette kortet passer best på området du bor i?
Vi tenker her på norske forhold
1
2
3
4
5
8

En storby
En forstad eller utkanten av en storby
En liten eller mellomstor by
Et bygdesentrum
Et spredtbygd strøk
(Vet ikke)

Kort 61
F14a
Gjelder noen av problemene på dette kortet for din bolig?
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HVIS ETT AV PROBLEMENE FINNES I BOLIGEN, SVAR «JA». HVIS IO HAR FLERE
BOLIGER, GJELDER SPØRSMÅLET DEN BOLIGEN DER MESTEPARTEN AV TIDEN
TILBRINGES.
Ja
Nei
(Vet ikke)
Mugg eller råte i vinduer, dører eller gulv
Fukt i veggene eller lekkasje i taket
Mangler innendørs toalett
Mangler både bad og dusj
Trangbodd
Ekstremt varmt eller ekstremt kaldt

Kort 62
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,
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 til
og med 2003, 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, master)
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.)
5555 (Ingen av disse)
8888 (Vet ikke)

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.
88 (Vet ikke)

REGN IKKE MED LÆRLINGETID.

44

RUND AV SVARET, OPP ELLER NED, TIL NÆRMESTE HELE ÅR.

Kort 63
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 nedsatt funksjonsevne
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
9. (Annet)
88 (Vet ikke)
F17b
MER ENN ETT ALTERNATIV KODET I F17A?
1 JA
2 NEI
 F17d
8 (Vet ikke)
Hvis F17b = 1
Fortsatt kort 63
F17c
Og hvilke av disse beskrivelsene passer best på din situasjon (de
siste 7 dagene)?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
88

I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende),
(ansatt, selvstendig næringsdrivende eller har arbeid i
familiebedrift)
Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet
fravær fra utdanning pga ferie)
Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende
Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende
Varig syk eller nedsatt funksjonsevne
Pensjonert
I siviltjeneste eller militærtjeneste
Husarbeid, passer barn eller andre personer
(Annet)
(Vet ikke)

F17d
FYLLES UT AV SEG SELV
IO ER I LØNNET ARBEID (F17A = 1)
1. JA
 F21
2. NEI

Hvis F17d = Nei
Ikke kort
F18
45

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
8 (Vet ikke)
Hvis F18 = Nei eller vet ikke
Ikke kort
F19
Har du noen gang hatt lønnet arbeid?
1 JA
2 NEI
 F36
8 (Vet ikke)  F36
Hvis F19 = Ja
Ikke kort
F20
I hvilket år hadde du sist lønnet arbeid?
År: ____
8888 (Vet ikke)
Hvis F17d = 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
2
3
8

ansatt,
selvstendig næringsdrivende, eller
arbeidet i familiebedrift?
(Vet ikke)






F23
F22
F23
F23

Hvis F21 = 2
Ikke kort
F22
Hvor mange ansatte [har/hadde] du?
 F24

Antall ansatte: _____
8888 (Vet ikke)
Hvis F21 = 1,3,8 (Vet ikke)
Ikke kort
F23
[Har/hadde] du noen arbeidskontrakt...
1. uten tidsbegrensning
2. for en begrenset tid
3. eller, [har/hadde] du ikke kontrakt
8 (Vet ikke)

Hvis F17d = 1 ELLER F18 = 1 ELLER F19 = 1)
Ikke kort
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 F24
 F23a
 F23a

F24
Medregnet deg selv omtrent hvor mange [er/var] ansatt der du vanligvis
[arbeider/arbeidet]?
1. under 10,
2. 10 til 24,
3. 25 til 99,
4. 100 til 499,
5. eller, 500 eller flere?
8 (Vet ikke)
Ikke kort
F25
[Har/hadde] du noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid i
hovedjobben din?
1 Ja
2 Nei
 F27
8 (Vet ikke)  F27
Hvis F25 = 1
Ikke kort
F26
Hvor mange mennesker [er/var] du leder for?
Antall: _____
8888 (Vet ikke)

Hvis F17d = 1 ELLER F18 = 1 ELLER F19 = 1)
Kort 64
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
88 (Vet ikke)

Fortsatt kort 64
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...
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påvirke beslutninger om organisasjonens aktiviteter?
0 Jeg [har/hadde] ingen innflytelse over det
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Jeg [har/hadde] full kontroll
88 (Vet ikke)

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:____
(Har ikke avtale om antall timer)
(Vet ikke)
0 TIMERS ARBEIDSAVTALE KODES SOM 0 TIMER
AKSEPTABLE SVAR SKAL VÆRE MELLOM 0 OG 168 TIMER.
OPPGI SVARET I HELE TIMER. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER.

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: ___._
88 (Vet ikke)
AKSEPTABLE SVAR SKAL VÆRE MELLOM 0 OG 168 TIMER. (Merk: ny
intervjuerinformasjon i ESS7).
OPPGI SVARET I HELE TIMER. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER.

Ikke kort
F31
Hva [lager eller gjør/lagde eller gjorde] hovedsakelig firmaet eller
organisasjonen du [jobber/jobbet] i?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kort 65
F32
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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
8 (Vet ikke)
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?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ikke kort
F35
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
8 (Vet ikke)

Kort 66
F35a
Har du i noen av de jobbene du har hatt vært utsatt for noen av de tingene
som står på dette kortet?
OPPFØLGING: Noe mer?
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1
2
3
4
5
8

Vibrasjoner fra verktøy eller maskiner
Slitsomme eller ubehagelige arbeidsstillinger
Manuell løfting eller bæring av mennesker
Manuell flytting av tunge lass eller gjenstander
(Ingen av disse)
(Vet ikke)

Kort 67
F35b
Og i noen av de jobbene du har hatt, hvilke av tingene på dette kortet har
du vært utsatt for?
OPPFØLGING: Hvilke andre?
REGISTRER ALT SOM ER AKTUELT
01 Svært høye lyder
02 Svært høye temperaturer
03 Svært lave temperaturer
04 Stråling, for eksempel røntgenstråler
05 Håndtering, innpusting av eller direkte kontakt med kjemiske
produkter, avgasser eller stoffer
06 Innpusting av andre typer røyk, gasser, pulver eller støv
55 (Ingen av disse)
88 (Vet ikke)

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
8 (Vet ikke) F39
Hvis F36 = 1
Ikke kort
F37
Har en slik periode vart i 12 måneder eller mer?
1 JA
2 NEI
8 (Vet ikke)

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
50

8 (Vet ikke)
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
2
3
8

JA, ER MEDLEM NÅ
JA, HAR VÆRT MEDLEM FØR
NEI
(Vet ikke)

Kort 68
F40
Tenk på [inntekten til alle medlemmene i husholdningen og all inntekt
husholdningen mottar].
Hva er den viktigste inntektskilden i din husholdning? Velg et
alternativ fra kortet.
HVIS IO IKKE VIL SVARE BRUK < F9> (NEKTER).
1 Lønn
2 Inntekt fra egen næringsvirksomhet (ikke gårdsdrift)
3 Inntekt fra gårdsdrift
4 Pensjoner
5 Arbeidsledighetstrygd eller etterlønn
6 Andre trygder eller bidrag
7 Inntekt fra investeringer, sparepenger, forsikring eller eiendom
8 Annen inntekt (studielån)
77 (Nektet)
88 (Vet ikke)
Kort 69
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
77 (Nektet)
88 (Vet ikke

Kort 70
F42
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Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best med hvordan du
opplever husholdningens inntekt for tiden?
1
2
3
4
8

Har det bra med nåværende inntekt
Klarer [meg/oss] med nåværende inntekt
Det er vanskelig å klare seg på nåværende inntekt
Det er svært vanskelig å klare seg på nåværende inntekt
(Vet ikke

Ikke kort
F43
FYLLES UT AV SEG SELV
IO BOR SAMMEN MED EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER (F5 = 1)
1 Ja
2 Nei

 F44
 F52

Hvis F43 = 1
Kort 71
F44
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 til
og med 2003, 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, master)
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.)
5555 (Ingen av disse)
8888 (Vet ikke)

Kort 72
F45a
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 nedsatt funksjonsevne
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
88 (Vet ikke
Ikke kort
F45b
FYLLES UT AV SEG SELV
MER ENN ETT ALTERNATIV NEVNT I F46A?
1 Ja
 F45c
2 Nei
 F45

Hvis flere svar i F45a
Fortsatt kort 72
F45c
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 nedsatt funksjonsevne
6. Pensjonert
7. I siviltjeneste eller militærtjeneste
8. Husarbeid, passer barn eller andre personer
88 (Vet ikke)
F45d
FYLLES UT AV SEG SELV
1. PARTNER I LØNNET ARBEID (F45a=1)  F47
2. PARTNER IKKE I LØNNET ARBEID (F45a ikke lik 1)  F46
Hvis F45c = 2,3,4,5,6,7,8,88(Vet ikke)
Ikke kort
F46
Skal vi se, har [han/hun] utført lønnet arbeid (i minst en time) i
løpet av de siste syv dagene?
1 JA
 F47
2 NEI
 F52
8 (Vet ikke)  F52
Hvis partner er i lønnet arbeid F45d = 1 ELLER F46 = 1
Ikke kort
F47
Hva er navnet eller tittelen på [hans/hennes] hovedyrke?
__________________________________________________________________
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Ikke kort
F48
Hva slags arbeid gjør [han/hun] stort sett i sitt hovedyrke?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ikke kort
F49
Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i jobben?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ikke kort
F50
I hovedjobben [hans/hennes], er [han/hun] ...
1
2
3
8

ansatt,
selvstendig næringsdrivende
eller arbeider i familiebedrift?
(Vet ikke)

Ikke kort
F51
Hvor mange timer arbeider [han/hun] vanligvis i løpet av en uke (i
hovedjobben sin)?
Ta med eventuell betalt eller ubetalt overtid.
Antall timer: ___
888 (Vet ikke)
Alle
Kort 73
F52
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)
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Fullført 3-4 årig utdanning fra høgskole (Bachelor-, cand.mag.,
lærerhøgskole, sykepleierhøgskole, førskolelærer, ingeniør, siviløkonom til
og med 2003, 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, master)
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.)
5555 (Ingen av disse)
8888 (Vet ikke)

Ikke kort
F53
Da du var i fjortenårsalderen, var faren din ansatt, var han
selvstendig næringsdrivende, eller arbeidet han ikke da?
1 Ansatt
 F54
2 Selvstendig næringsdrivende
 F54
3 Arbeidet ikke
 F56
4 Far død eller fraværende da IO var 14 år
 F56
8 (Vet ikke)
 F54

Hvis F53 = 1,2,8 (Vet ikke)
Ikke kort
F54
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hans?
______________________________________________________________________

Kort 74
F55
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 - ingeniørkunstner - 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
88 (Vet ikke)
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Alle
Kort 75
F56
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 til
og med 2003, 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, master)
Forskernivå (Doktorgrad, Ph.d.)
5555 (Ingen av disse)
8888 (Vet ikke)

Ikke kort
F57
Da du var i fjortenårsalderen, var moren din ansatt, var hun
selvstendig næringsdrivende, eller arbeidet hun ikke da?
1
2
3
4
8

Ansatt
Selvstendig næringsdrivende
Arbeidet ikke
Mor død eller fraværende da IO var 14 år
(Vet ikke)







F58
F58
F60
F60
F58

Hvis F65 = 1,2, 8 (Vet ikke)
Ikke kort
F58
Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hennes?
__________________________________________________________________

Kort 76
F59
Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet hun utførte
da du var 14 år?
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1 Profesjons- og tekniske yrker slik som: lege - lærer - ingeniørkunstner - 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
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
88 (Vet ikke)
Alle
Ikke kort
F60
Har du fulgt kurs, undervisning eller deltatt på konferanser for å
forbedre kunnskap eller arbeidsferdigheter i løpet av de siste 12
månedene?
1. JA
2. NEI
Kort 77
F61
Hvordan vil du beskrive din avstamning?
Bruk dette kortet, og velg inntil to avstamninger som passer for deg.
REGISTRER MAKSIMALT TO AVSTAMNINGER TOTALT.
HVIS IO NEVNER FLERE ENN TO, BE IO VELGE TO.
HVIS IO IKKE KAN GJØRE DET, REGISTRER DE TO AVSTAMNINGENE SOM IO
NEVNTE FØRST.
OPPFØLGING: Hvilke andre?
Første AVSTAMNING (REGISTRER BARE EN)
Andre AVSTAMNING (REGISTRER BARE EN)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Norsk
Bosnisk
Dansk
Filippinsk
Irakisk
Iransk
Kurdisk
Litauisk
Pakistansk
Polsk
Russisk
Samisk
Sigøyner/Rom
Somalisk
Svensk
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16 Tyrkisk
17 Tysk
18 Vietnamesisk
Annet (SKRIV INN INNTIL TO AVSTAMNINGER) ------REGISTRER SLUTTID FOR DEL F

(24 TIMERS KLOKKE)
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H – Personlighetstyper

Kort A1
HF1a
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

Veldig lik meg
Lik meg
Noe lik meg
Litt lik meg
Ikke lik meg
Ikke lik meg i det hele tatt
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1b
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1c
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)
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Fortsatt kort A1
HF1d
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1e
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1f
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1g
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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1h
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1i
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1j
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)
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Fortsatt kort A1
HF1k
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1l
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1m
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1n
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.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1o
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1p
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1q
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.
2.
3.
4.
5.

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
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6. IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
88 (Vet ikke)
Fortsatt kort A1
HF1r
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1s
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1t
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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

Fortsatt kort A1
HF1u
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.
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[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.
2.
3.
4.
5.
6.
88

VELDIG LIK MEG
LIK MEG
NOE LIK MEG
LITT LIK MEG
IKKE LIK MEG
IKKE LIK MEG I DET HELE TATT
(Vet ikke)

I – Tilleggsspørsmål
Hvis Delutv = A

Alle
Intro
For at vi skal kunne forbedre spørsmålene våre i fremtiden, har vi
noen avsluttende spørsmål om enkelte temaer, som ligner på de du
allerede har fått.
Prøv å ikke huske på hva du svarte tidligere, og
de er helt nye spørsmål.

tenk på dem som om

Folk fra andre land kommer av forskjellige grunner til Norge for å
bosette seg her. Noen kommer på grunn av slekt eller familiebånd.
Andre kommer for å arbeide, eller for å gjenforenes med sin familie.
Andre kommer fordi de flykter fra forfølgelse. De første spørsmålene
er om dette emnet.
Alle
Kort A2
IF1
Hvor viktig synes du det er at vedkommende kan snakke norsk når en
skal bestemme om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal
få bosette seg her? Bruk dette kortet.
0 Ekstremt uviktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)
Fortsatt kortA2
IF2
Og hvor viktig synes du det er at vedkommende er hvit når en skal
bestemme om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få
bosette seg her? Bruk det samme kortet.
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0 Ekstremt uviktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)

Fortsatt kortA2
IF3
Og hvor viktig synes du det er at vedkommende ønsker å leve som
nordmenn når en skal bestemme om noen som er født, oppvokst og bor
utenfor Norge skal få bosette seg her? Bruk det samme kortet.
0 Ekstremt uviktig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ekstremt viktig
88 (Vet ikke)

Kort A3
IF4
I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk
som deg innflytelse på det myndighetene gjør? Bruk dette kortet
1
2
3
4
5
8

Ikke i det hele tatt
I liten grad
I en viss grad
I ganske stor grad
I stor grad
(Vet ikke)

Fortsatt kort A3
IF5
Og i hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge lar folk
som deg få politisk innflytelse? Bruk det samme kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke i det hele tatt
I liten grad
I en viss grad
I ganske stor grad
I stor grad
(Vet ikke)

)
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Fortsatt kort A3
IF6
I hvilken grad vil du si at politikerne bryr seg om hva folk som deg
mener? Bruk det samme kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke i det hele tatt
I liten grad
I en viss grad
I ganske stor grad
I stor grad
(Vet ikke)

Kort A4
IF7
I hvilken grad mener du at du er i stand til å ha en aktiv rolle i en
gruppe som jobber med politiske spørsmål? Bruk dette kortet.
0 Fullstendig ute av stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Fullstendig i stand
88 (Vet ikke)

Alle
Kort A5
IF8
Hvor trygg er du på dine egne evner til å kunne delta i politikken?
Bruk dette kortet.
0 Fullstendig utrygg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Fullstendig trygg
88 (Vet ikke)
Kort A6
IF9
Hvor lett synes du personlig det er å delta i politikken? Bruk dette
kortet.
0 Ekstremt vanskelig
1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10 Ekstremt lett
88 (Vet ikke)
Hvis Delutv = B
Alle
For at vi skal kunne forbedre spørsmålene våre i fremtiden, har vi
noen avsluttende spørsmål om enkelte temaer, som ligner på de du
allerede har fått. Prøv å ikke huske på hva du svarte tidligere, og
tenk på dem som om de er helt nye spørsmål.
Folk fra andre land kommer av forskjellige grunner til Norge for å
bosette seg her. Noen kommer på grunn av slekt eller familiebånd.
Andre kommer for å arbeide, eller for å gjenforenes med sin familie.
Andre kommer fordi de flykter fra forfølgelse. De første spørsmålene
er om dette emnet.
Kort B2
IF10
Hvor viktig synes du det er at vedkommende kan snakke norsk når en
skal bestemme om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal
få bosette seg her? Bruk dette kortet.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88

Ekstremt lite viktig
Svært lite viktig
Ganske lite viktig
Nokså lite viktig
Lite viktig
Verken lite viktig eller viktig
Litt viktig
Nokså viktig
Ganske viktig
Svært viktig
Ekstremt viktig
(Vet ikke)

Fortsatt kort B2
IF11
Og hvor viktig synes du det er at vedkommende er hvit når en skal
bestemme om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få
bosette seg her? Bruk det samme kortet.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88

Ekstremt lite viktig
Svært lite viktig
Ganske lite viktig
Nokså lite viktig
Lite viktig
Verken lite viktig eller viktig
Litt viktig
Nokså viktig
Ganske viktig
Svært viktig
Ekstremt viktig
(Vet ikke
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Fortsatt kort B2
IF12
Og hvor viktig synes du det er at vedkommende ønsker å leve som
nordmenn når en skal bestemme om noen som er født, oppvokst og bor
utenfor Norge skal få bosette seg her? Bruk det samme kortet.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88

Ekstremt lite viktig
Svært lite viktig
Ganske lite viktig
Nokså lite viktig
Lite viktig
Verken lite viktig eller viktig
Litt viktig
Nokså viktig
Ganske viktig
Svært viktig
Ekstremt viktig
(Vet ikke

Kort B3
IF13
I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge gir folk
som deg innflytelse på det myndighetene gjør? Bruk dette kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke i det hele tatt
I liten grad
I en viss grad
I stor grad
I svært stor grad
(Vet ikke)

Fortsatt kort B3
IF14
Og i hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Norge lar folk
som deg få politisk innflytelse? Bruk det samme kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke i det hele tatt
I liten grad
I en viss grad
I stor grad
I svært stor grad
(Vet ikke)

Fortsatt kort B3
IF15
I hvilken grad vil du si at politikerne bryr seg om hva folk som deg
mener? Bruk det samme kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke i det hele tatt
I liten grad
I en viss grad
I stor grad
I svært stor grad
(Vet ikke)
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Kort B4
IF16
I hvilken grad mener du at du er i stand til å ha en aktiv rolle i en
gruppe som jobber med politiske spørsmål? Bruk dette kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke i stand i det hele tatt
Litt i stand
Ganske i stand
Svært i stand
Fullstendig i stand
(Vet ikke)

Kort B5
IF17
Hvor trygg er du på dine egne evner til å kunne delta i politikken?
Bruk dette kortet.
1
2
3
4
5
6

Ikke trygg i det hele tatt
Litt trygg
Ganske trygg
Svært trygg
Fullstendig trygg
(Vet ikke)

Kort B6
IF18
Hvor lett synes du personlig det er å delta i politikken? Bruk dette
kortet.
1
2
3
4
5
8

Ikke lett i det hele tatt
Litt lett
Ganske lett
Svært lett
Ekstremt lett
(Vet ikke)

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
2
3
4

Aldri
Nesten aldri
Av og til
Ofte
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5 Veldig ofte
8 Vet ikke
J2 (I2)
Følte du at IO var motvillig til å svare på noen av spørsmålene?
1
2
3
4
5
8

Aldri
Nesten aldri
Av og til
Ofte
Veldig ofte
Vet ikke

J3 (I3)
Følte du at IO prøvde å svare på spørsmålene etter beste evne?
1
2
3
4
5
8

Aldri
Nesten aldri
Av og til
Ofte
Veldig ofte
Vet ikke

J4 (I4)
Følte du at IO stort sett forstod spørsmålene?
1
2
3
4
5
8

Aldri
Nesten aldri
Av og til
Ofte
Veldig ofte
Vet ikke

J5 (I5)
Var det noen andre til stede som forstyrret intervjuet?
1 Ja
2 Nei

 J6
 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
8 Vet ikke

J7
På hvilket språk ble intervjuet gjennomført?
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1. Norsk
2. Engelsk
3. Annet

J7sps
Hvilket språk var dette?
_____________________________

J9 (I9)
Har du andre kommentarer, er det fint om du skriver dem nedenfor
Eller trykk bare < . > punktum for å gå videre.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

J13
Hvordan ble tilleggsskjemaet administrert?
0. Som en del av intervjuet (CAPI)  GÅ TIL SLUTT
1. Utfylt av IO med noe hjelp fra deg  J14
2. Utfylt av IO uten hjelp fra deg  J14
J14
Tilleggsspørsmålene skulle være en del av intervjuet (CAPI). Hvorfor ble dette ikke gjort?

SLUTT
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