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Spørreskjema (CAPI)1 
 
 
 
 
 

A1-A10 - Mediebruk og sosial tillit  
A1 
"Vis kort 1  
 
Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag?  
Velg et svaralternativ fra dette kortet." 
0.   "Ikke noe tid" -----------------------------------------------------------------------→ A3 
1.   "Mindre enn en ½ time" 
2.   "Fra ½ til 1 time" 
3.   "Mer enn 1 time, opptil 1½ time" 
4.   "Mer enn 1½, opptil 2 timer" 
5.   "Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer" 
6.   "Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer" 
7.   "Mer enn 3 timer" 
 
 
A2 
"Fortsatt kort 1  
 
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" 
 
 
A3 
"Fortsatt kort 1  
 
Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å høre på radio, på en vanlig ukedag?  
Bruk fortsatt kortet." 
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" 

                                                 
1 Skjemaet er laget på bakgrunn av Inc-filene fra Blaise (CAPI) skjemaet. Det kan være noen filter som ikke kommer klart frem i 

denne papirversjonen. Det kan av også noen steder være avvik med formuleringen i Blaise skjemaet på grunn av filter. I tilfelle 
avvik er det i alle tilfeller formuleringen i Blaise (CAPI) skjemaet som skal brukes. 
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A4 
"Fortsatt kort 1  
 
Hvor mye av tiden, alt i alt, bruker du til å høre nyheter og radioprogrammer om politikk og aktuelle samfunnsspørsmål,  
på en vanlig ukedag?  
Bruk kortet til å svare." 
0.   "Ikke noe tid" 
1.   "Mindre enn en ½ time" 
2.   "Fra ½ til 1 time" 
3.   "Mer enn 1 time, opptil 1½ time" 
4.   "Mer enn 1½, opptil 2 timer" 
5.   "Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer" 
6.   "Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer" 
7.   "Mer enn 3 timer" 
 
 
A5 
"Fortsatt kort 1  
 
Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, på en vanlig ukedag?  
Velg et svaralternativ fra kortet." 
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" 
 
 
A6 
"Fortsatt kort 1  
 
Hvor mye av denne tiden bruker du til å lese om politikk og aktuelle samfunnsspørsmål?  
Bruk 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" 
 
 
A7 
"Vis kort 2  
 
Bruk dette kortet, og vis hvor ofte du bruker internett, World Wide Web eller e-post til privat bruk,  
enten hjemme eller på jobben?" 
0.   "Har ikke nettilgang, verken hjemme eller på jobben" 
1.   "Bruker aldri" 
2.   "Mindre enn en gang i måneden" 
3.   "En gang i måneden" 
4.   "Flere ganger i måneden" 
5.   "En gang i uken" 
6.   "Flere ganger i uken" 
7.   "Hver dag" 
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A8 
"Vis kort 3  
 
Ta en titt på dette kortet. Vil du stort sett si at de fleste er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når en har 
med andre å gjøre. Vær så snill å gi meg svaret på en skala fra 0-10, der 0 betyr at en ikke kan være for forsiktig, mens 
10 betyr at en kan stole på folk flest." 
0.   "En kan ikke være for forsiktig" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "De fleste er til å stole på" 
 
 
A9 
"Vis kort 4  
 
Se på dette kortet. 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" 
 
 
A10 
"Vis kort 5  
 
Vil du si at folk stort sett prøver å være hjelpsomme, eller har de stort sett nok med seg selv?  
Bruk dette kortet." 
0.   "Folk har stort sett nok med seg selv" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Folk forsøker stort sett å være hjelpsomme" 
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B1-B50 - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse 
 
B1 
"IKKE KORT PÅ DETTE SPØRSMÅLET  
 
Nå vil vi stille noen spørsmål om politikk og politikere.  
 
Hvor interessert vil du si at du er i politikk?  
Er du..." 
1.   "veldig interessert," 
2.   "ganske interessert," 
3.   "litt interessert," 
4.   "eller ikke interessert i det hele tatt?" 
 
 
B2 
"Vis kort 6  
 
Hvor ofte virker politikk så komplisert at du egentlig ikke skjønner noe av det?  
Bruk dette kortet til å svare." 
1.   "Aldri" 
2.   "Sjelden" 
3.   "Av og til" 
4.   "Jevnlig" 
5.   "Ofte" 
 
 
B3 
"Vis kort 7  
 
Hvor vanskelig eller lett synes du det er å bestemme deg for hva du mener om politiske saker?  
Bruk kortet til å svare." 
1.   "Veldig vanskelig" 
2.   "Vanskelig" 
3.   "Verken vanskelig eller lett" 
4.   "Lett" 
5.   "Veldig lett" 
 
 
B4 
"Vis kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du har full tillit 
til institusjonen.  
 
Vi begynner med...  
Stortinget?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
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B5 
"Fortsatt kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du stoler helt 
på institusjonen.  
 
Neste...  
rettsvesenet?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
 
 
B6 
"Fortsatt kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du stoler helt 
på institusjonen.  
 
Neste...  
politiet?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
 
 
B7 
"Fortsatt kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du stoler helt 
på institusjonen.  
 
Neste...  
politikere?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
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B8 
"Fortsatt kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du Upersonlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du stoler helt 
på institusjonen.  
 
Neste...  
politiske partier?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
 
 
B9 
"Fortsatt kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du stoler helt 
på institusjonen.  
 
Neste...  
Europaparlamentet?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
 
 
B10 
"Fortsatt kort 8  
 
Se på dette kortet og fortell meg på en skala fra 0 - 10 hvor stor tillit du personlig har til hver av de institusjonene jeg 
leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonen i det hele tatt, mens ti står for at du stoler helt 
på institusjonen.  
 
Neste...  
FN?" 
0.   "Ingen tillit i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Full tillit" 
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B11 
"IKKE KORT PÅ DETTE SPØRSMÅLET  
 
Noen stemmer ikke ved valg, av ulike grunner.  
Stemte du ved siste Stortingsvalg, på høsten 2001?" 
1.   "Ja"  
2.   "Nei" -----------------------------------------------------------------------------------------→B13 
3.   "Har ikke stemmerett" -------------------------------------------------------------------→B13 
 
 
B12 
"Hvilket parti stemte du på i det valget?" 
1.   "Rød Valgallianse/AKP" 
2.   "Sosialistisk Venstreparti" 
3.   "Det Norske Arbeiderparti" 
4.   "Venstre" 
5.   "Kristelig Folkeparti" 
6.   "Senterpartiet" 
7.   "Høyre" 
8.   "Fremskrittpartiet" 
9.   "Andre partier/lister" 
 
 
B12sps 
"Hvilket annet parti?" 
Open answer: up to 50 characters 
 
 
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...  
kontaktet en politiker eller en statlig, kommunal eller fylkeskommunal tjenestemann?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
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 for et politisk parti eller en aksjonsgruppe?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
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 annen organisasjon eller forening?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
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" 
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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" 
 
 
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" 
 
 
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" 
 
 
B20a 
"Er det et spesielt politisk parti du føler deg nærmere knyttet til enn de andre partiene?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" -------------------------------------------------------------------------------------→ B21 
 
 
B20b 
"Hvilket parti er det?" 
1.   "Rød Valgallianse/AKP" 
2.   "Sosialistisk Venstreparti" 
3.   "Det Norske Arbeiderparti" 
4.   "Venstre" 
5.   "Kristelig Folkeparti" 
6.   "Senterpartiet" 
7.   "Høyre" 
8.   "Fremskrittpartiet" 
9.   "Andre partier/lister" 
 
 
B20bSps 
"Hvilket annet parti?" 
Open answer: up to 50 characters 
 
 
B20c 
"Hvor nær føler du deg knyttet til dette partiet?  
Er du..." 
1.   "svært nær," 
2.   "ganske nær," 
3.   "ikke nær" 
4.   "eller absolutt ikke nær?" 
 
 
B21 
"Er du medlem av et politisk parti?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" ---------------------------------------------------------------------------------------→ B23 
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B22 
"Hvilket parti er det?" 
1.   "Rød Valgallianse/AKP" 
2.   "Sosialistisk Venstreparti" 
3.   "Det Norske Arbeiderparti" 
4.   "Venstre" 
5.   "Kristelig Folkeparti" 
6.   "Senterpartiet" 
7.   "Høyre" 
8.   "Fremskrittpartiet" 
9.   "Andre partier/lister" 
 
 
B22sps 
"Hvilket annet parti?" 
Open answer: up to 50 characters 
 
 
B23 
"Vis kort 9  
I politikken snakkes det iblant om venstresiden og høyresiden.  
Se på dette kortet, og plasser deg selv på en skala der 0 står for venstresiden og 10 står for høyresiden." 
0.   "Venstresiden" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Høyresiden" 
 
 
B24 
"Vis kort 10  
Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet nå om dagen?  
Svar ved å bruke tallene på dette kortet, hvor 0 betyr ekstremt misfornøyd og 10 betyr ekstremt fornøyd." 
0.   "Ekstremt misfornøyd" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Ekstremt fornøyd" 
 
 
B25 
"Fortsatt kort 10  
Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge?  
Bruk fortsatt kortet til å svare." 
0.   "Ekstremt misfornøyd" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Ekstremt fornøyd" 
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B26 
"Fortsatt kort 10  
Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin?  
Bruk fortsatt kortet til å svare." 
0.   "Ekstremt misfornøyd" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Ekstremt fornøyd" 
 
 
B27 
"Fortsatt kort 10  
Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge?  
Velg et tall fra kortet." 
0.   "Ekstremt misfornøyd" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Ekstremt fornøyd" 
 
 
B28 
"Vis kort 11  
Her er et nytt kort.  
Nå vil jeg gjerne at du forteller meg hva du synes om utdanningssystemet i Norge?" 
0.   "Ekstremt dårlig" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Ekstremt godt" 
 
 
B29 
"Fortsatt kort 11  
Bruk det samme kortet til å fortelle hva du mener om helsetjenestene i Norge nå om dagen." 
0.   "Ekstremt dårlig" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Ekstremt godt" 



 

                                         2004                                                      
 

  

 12

 
 
B30 
"Vis kort 12  
 
Bruk dette kortet til å vise i hvilken grad du er enig eller uenig 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" 
 
 
B31 
"Fortsatt kort 12  
 
Bruk dette kortet til å vise i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander.  
 
Homofile og lesbiske bør ha frihet til å kunne velge å leve som de selv ønsker." 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
B32 
"Fortsatt kort 12  
 
Bruk dette kortet til å vise i hvilken grad du er enig eller uenig 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" 
 
 
B33 
"Fortsatt kort 12  
Bruk dette kortet til å vise i hvilken grad du er enig eller uenig 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" 
 
 
B34 
"Vis kort 13  
Tenk nå på Den Europeiske Unionen. Noen sier at den europeiske samlingsprosessen bør gå lenger.  
Andre sier at den allerede har gått for langt.  
 
Bruk dette kortet, hvilket tall beskriver best din oppfattning?" 
0.   "Samlingsprosessen har gått for langt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
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8.   " " 
9.   " " 
10.  "Samlingsprosessen bør gå lenger" 
B35 
"Vis kort 14  
 
Her er noen spørsmål om folk som kommer til Norge for å bosette seg her.  
 
Se på dette kortet. 
I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk av samme rase eller etnisk gruppe 
som de fleste i Norge, få bosette seg her?" 
1.   "La mange bosette seg her" 
2.   "La noen bosette seg her" 
3.   "La enkelte bosette seg her" 
4.   "Ikke la noen bosette seg her" 
 
 
B36 
"Fortsatt kort 14  
 
Hva med folk av en annen rase eller etnisk gruppe enn de fleste i Norge? 
Bruk fortsatt dette 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" 
 
 
B37 
"Fortsatt kort 14  
Hva med folk fra fattige land utenfor Europa? 
Velg ett av alternativene på 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" 
 
 
B38 
"Vis kort 15  
Vil du si at det, alt i alt, er bra eller dårlig for den norske økonomien at folk kommer fra andre land for å bosette seg her? 
Bruk kortet til å svare." 
0.   "Dårlig for økonomien" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Bra for økonomien" 
 
 
B39 
"Vis kort 16  
Vil du si at norsk kultur stort sett blir undergravet eller beriket av folk som kommer fra andre land for å bosette seg her? 
Bruk kortet til å svare." 
0.   "Norsk kultur blir undergravet" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
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8.   " " 
9.   " " 
10.  "Norsk kultur blir beriket" 
 
 
B40 
"Vis kort 17  
 
Er det blitt verre eller bedre å bo i Norge på grunn av at folk kommer fra andre land for å bosette seg her?  
Bruk dette 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" 
 
 

C1-C28 - Trivsel og sosial utestengelse, religion, opplevd diskriminering, nasjonal og etnisk identitet 
 
C1 
"Og nå noen spørsmål om deg og livet ditt.  
Vis kort 18  
I det store og hele, hvor lykkelig er du? Velg et tall fra kortet." 
0.   "Svært ulykkelig" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Svært lykkelig" 
 
 
C2 
"Vis kort 19  
Se på dette kortet. Hvor ofte omgås du venner, slektninger eller arbeidskollegaer?" 
1.   "Aldri" 
2.   "Sjeldnere enn en gang i måneden" 
3.   "En gang i måneden" 
4.   "Flere ganger i måneden" 
5.   "En gang i uka" 
6.   "Flere ganger i uka" 
7.   "Hver dag" 
 
 
C3 
"Har du noen som du kan betro deg til og diskutere personlige ting med? 'Noen' i dette tilfelle inkluderer ektefelle." 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
C4 
"Vis kort 20  
 
Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter, sammenlignet med andre på din alder?  
Bruk dette kortet." 
1.   "Mye mindre enn folk flest" 
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2.   "Mindre enn folk flest" 
3.   "Omtrent som andre" 
4.   "Mer enn folk flest" 
5.   "Mye mer enn folk flest" 
C5 
"Har du eller et annet medlem av din husholdning blitt utsatt for innbrudd, ran eller overfall i løpet av de siste fem 
årene?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
C6 
"Hvor trygg føler du deg, eller ville du følt deg, hvis du går alene i ditt nabolag etter at det har blitt mørkt?  
Føler du deg - eller ville du følt deg..." 
1.   "veldig trygg" 
2.   "trygg" 
3.   "utrygg" 
4.   "eller veldig utrygg?" 
 
 
C7 
"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?" 
 
 
C8 
"Er du på noen måte hemmet i dine daglige aktiviteter på grunn av langvarig sykdom, funksjonshemming, 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" 
 
 
C9 
"Vil du si at du tilhører en bestemt religion eller trosretning?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" ----------------------------------------------------------------------------------→ C11 
 
 
C10 
"Hvilken er det?" 
1.   "Romersk katolsk" 
2.   "Protestant/Den norske kirke" 
3.   "Ortodoks (gresk, russisk, andre)" 
4.   "Andre kristne" 
5.   "Jøder" 
6.   "Muslimer" 
7.   "Østlige religioner" 
8.   "Andre ikke kristne religioner" 
9.   "Passer ikke" 
 
 
C11 
"Vil du si at du noen gang har tilhørt en bestemt religion eller trosretning?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" ----------------------------------------------------------------------------------→ C13 
 
C12 
"Hvilken var det?" 
1.   "Romersk katolsk" 
2.   "Protestant/Den norske kirke" 
3.   "Ortodoks (gresk, russisk, andre)" 
4.   "Andre kristne" 
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5.   "Jøder" 
6.   "Muslimer" 
7.   "Østlige religioner" 
8.   "Andre ikke kristne religioner" 
9.   "Passer ikke" 
C13 
"Vis kort 21  
Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du si at du er?  
Bruk kortet til å svare." 
0.   "Ikke religiøs i det hele tatt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Veldig religiøs" 
 
 
C14 
"Vis kort 22  
Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup og begravelser, hvor ofte deltar du i gudstjenester og religiøse 
møter?" 
1.   "Hver dag" 
2.   "Mer enn en gang i uka" 
3.   "En gang i uka" 
4.   "Minst en gang i måneden" 
5.   "Bare på spesielle helligdager" 
6.   "Sjeldnere" 
7.   "Aldri" 
 
 
C15 
"Fortsatt kort 22  
Hvis du ser bort ifra de gangene du går til gudstjeneste, hvor ofte ber du, hvis du ber i det hele tatt?  
Bruk kortet til å svare." 
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" 
 
 
C16 
"Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir diskriminert her i landet?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" -----------------------------------------------------------------------------------→ C18 
 
 
C17 
"Hvorfor blir gruppen diskriminert? Hvis IO sier en grunn: Er det flere grunner?" 
1.   "Hudfarve" 
2.   "Nasjonalitet" 
3.   "Religion" 
4.   "Språk" 
5.   "Etnisk tilhørighet" 
6.   "Alder" 
7.   "Kjønn" 
8.   "Seksuell legning" 
9.   "Funksjonshemming" 
10.  "Andre" 
Multicoded: up to 10 codes 
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C17sps 
"Hvilke andre grunner?" 
Open answer: up to 120 characters 
 
C18 
"Er du norsk statsborger?" 
1.   "Ja" ---------------------------------------------------------------------------------→ C 20 
2.   "Nei" 
 
 
C19 
"Hvilket statsborgerskap har du?" 
Open answer: up to 40 characters 
 
 
C20 
"Er du født i Norge?" 
1.   "Ja" ----------------------------------------------------------------------------------→ C 23 
2.   "Nei" 
 
 
C21 
"I hvilket land ble du født?" 
Open answer: up to 40 characters 
 
 
C22 
"Vis kort 23  
 
Hvor lenge er det siden du kom til Norge for å bosette deg?  
Bruk dette kortet." 
1.   "I løpet av det siste året" 
2.   "1-5 år siden" 
3.   "6-10 år siden" 
4.   "11-20 år siden" 
5.   "Mer enn 20 år siden" 
 
 
C23 
"Hvilket eller hvilke språk bruker du stort sett hjemme?  
Skriv inn maksimalt to språk" 
Open answer: up to 50 characters 
 
 
C24 
"Tilhører du en etnisk minoritet i Norge?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
C25 
"Er faren din født i Norge?" 
1.   "Ja" --------------------------------------------------------------------------------→ C27 
2.   "Nei" 
 
 
C26 
"I hvilket land er faren din født?" 
Open answer: up to 30 characters 
 
 
C27 
"Er moren din født i Norge?" 
1.   "Ja" -------------------------------------------------------------------------------→ D1 
2.   "Nei" 
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C28 
"I hvilket land er moren din født?" 
Open answer: up to 30 characters 
 

D1-D30 - Helse og helsetjenester, medisin og lege pasient relasjoner 
D1 
"Vis kort 24  
Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om helse og medisin.  
Hvor mye liker eller misliker du at ellers friske folk bruker medisiner til å ... 
 ... gå ned i vekt?" 
1.   "Liker sterkt" 
2.   "Liker" 
3.   "Verken liker eller misliker" 
4.   "Misliker" 
5.   "Misliker sterkt" 
 
 
D2 
"Forsatt kort 24  
Hvor mye liker eller misliker du at ellers friske folk bruker medisiner til å ... 
 ... begrense hårtap?" 
1.   "Liker sterkt" 
2.   "Liker" 
3.   "Verken liker eller misliker" 
4.   "Misliker" 
5.   "Misliker sterkt" 
 
 
D3 
"Forsatt kort 24  
Hvor mye liker eller misliker du at ellers friske folk bruker medisiner til å ... 
 ... forbedre hukommelsen?" 
1.   "Liker sterkt" 
2.   "Liker" 
3.   "Verken liker eller misliker" 
4.   "Misliker" 
5.   "Misliker sterkt" 
 
 
D4 
"Forsatt kort 24  
Hvor mye liker eller misliker du at ellers friske folk bruker medisiner til å ... 
 ... føle seg lykkeligere?" 
1.   "Liker sterkt" 
2.   "Liker" 
3.   "Verken liker eller misliker" 
4.   "Misliker" 
5.   "Misliker sterkt" 
 
 
D5 
"Forsatt kort 24  
Hvor mye liker eller misliker du at friske folk bruker medisiner til å ... 
 ... forbedre sexlivet?" 
1.   "Liker sterkt" 
2.   "Liker" 
3.   "Verken liker eller misliker" 
4.   "Misliker" 
5.   "Misliker sterkt" 
 
 
D6 
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"Vis kort 25  
Når du har problemer med helsen, hvor ofte bruker du naturmedisin?  
Bruk dette kortet." 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
6.   "Har ikke helseproblem" 
D7 
"Forsatt kort 25  
Når du får utskrevet medisin på resept, hvor ofte er du bekymret for bivirkninger?  
Bruk dette kortet." 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
6.   "Bruker ikke medisin på resept" 
 
 
D8 
"Forsatt kort 25  
Når du har problemer med helsen, hvor ofte foretrekker du medisin på respt fra lege?  
Bruk dette kortet." 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
6.   "Har ikke helseproblem" 
 
 
D9 
"Vis kort 26  
Hvis du tenker tilbake på siste gang en lege skrev ut medisin som du ikke hadde brukt før.  
Hvilket utsagn på kortet stemmer mest med hva du gjorde med resepten?" 
1.   "Jeg hentet ikke medisinen på apoteket" 
2.   "Jeg hentet medisinen, men brukte den ikke" 
3.   "Jeg brukte noe eller det meste av medisinen, men fulgte ikke helt bruksanvisningen" 
4.   "Jeg brukte medisinen som foreskrevet" 
5.   "KAN IKKE HUSKE SISTE GANG" 
6.   "HAR ALDRI FÅTT UTSKREVET RESEPT FRA LEGE" 
88.  "ANNET" 
 
 
D10 
"Tar du regelmessig piller eller medisin som er blitt utskrevet til deg?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
D11 
"Vis kort 27  
Mange tar av og til medisin som er blitt skrevet ut til noen andre.  
I løpet av de siste 5 årene, hvor ofte har du tatt eller brukt medisin som er blitt skrevet ut til noen andre?  
Bruk dette kortet." 
1.   "Fire ganger eller mer" 
2.   "To til tre ganger" 
3.   "En gang" 
4.   "Ikke i de siste 5 år" 
 
 
D12 
"Vis kort 28  
Hvis du hadde en veldig sår hals, hvem ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av svarene på dette kortet" 



 

                                         2004                                                      
 

  

 20

1.   "Ingen" --------------------------------------------------------------------------------- 
2.   "Venner eller familie" --------------------------------------------------------------- 
3.   "Apotek eller medisinutsalg" ----------------------------------------------------- 
4.   "Lege" ---------------------------------------------------------------------------------- → D13 
5.   "Sykepleier" -------------------------------------------------------------------------- 
6.   "Internett" ----------------------------------------------------------------------------- 
7.   "En medisinsk opplysningstelefon" --------------------------------------------- 
8.   "Alternative behandlere" -----------------------→ D12a 
 
D12a 
Vis kort 28a  
Hvilke av disse alternative behandlerne ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av alternativene på dette kortet." 
1.   "Akupunktur eller akupressur" 
2.   "Kinesisk medisin" 
3.   "Kiropraktor eller osteopati" 
4.   "Naturmedisin eller homøopat" 
5.   "Hypnoseterapi" 
6.   "Massasjeterapi" 
7.   "Fysioterapeut" 
8.   "Refleksolog" 
9.   "Annen behandler" 
 
D13 
"Vis kort 28  
Hvis du hadde en kraftig hodepine, hvem, hvis noen, ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av svarene på kortet" 
1.   "Ingen" --------------------------------------------------------------------------------- 
2.   "Venner eller familie" --------------------------------------------------------------- 
3.   "Apotek eller medisinutsalg" ----------------------------------------------------- 
4.   "Lege" ---------------------------------------------------------------------------------- → D14 
5.   "Sykepleier" -------------------------------------------------------------------------- 
6.   "Internett" ----------------------------------------------------------------------------- 
7.   "En medisinsk opplysningstelefon" --------------------------------------------- 
8.   "Alternative behandlere" -----------------------→ D13a 
 
D13a 
"Vis kort 28a  
Hvilke av disse alternative behandlerne ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av alternativene på dette kortet." 
1.   "Akupunktur eller akupressur" 
2.   "Kinesisk medisin" 
3.   "Kiropraktor eller osteopati" 
4.   "Naturmedisin eller homøopat" 
5.   "Hypnoseterapi" 
6.   "Massasjeterapi" 
7.   "Fysioterapeut" 
8.   "Refleksolog" 
9.   "Annen behandler" 
 
D14 
"Vis kort 28  
Hvis du hadde alvorlige søvnproblemer, hvem ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av svarene på kortet" 
1.   "Ingen" --------------------------------------------------------------------------------- 
2.   "Venner eller familie" --------------------------------------------------------------- 
3.   "Apotek eller medisinutsalg" ----------------------------------------------------- 
4.   "Lege" ---------------------------------------------------------------------------------- → D15 
5.   "Sykepleier" -------------------------------------------------------------------------- 
6.   "Internett" ----------------------------------------------------------------------------- 
7.   "En medisinsk opplysningstelefon" --------------------------------------------- 
8.   "Alternative behandlere" -----------------------→ D14a 
 
D14a 
"Vis kort 28a  
Hvilke av disse alternative behandlerne ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av alternativene på dette kortet." 
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1.   "Akupunktur eller akupressur" 
2.   "Kinesisk medisin" 
3.   "Kiropraktor eller osteopati" 
4.   "Naturmedisin eller homøopat" 
5.   "Hypnoseterapi" 
6.   "Massasjeterapi" 
7.   "Fysioterapeut" 
8.   "Refleksolog" 
9.   "Annen behandler" 
D15 
"Vis kort 28  
 
Hvis du hadde sterke ryggsmerter, hvem ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av svarene på kortet" 
1.   "Ingen" --------------------------------------------------------------------------------- 
2.   "Venner eller familie" --------------------------------------------------------------- 
3.   "Apotek eller medisinutsalg" ----------------------------------------------------- 
4.   "Lege" ---------------------------------------------------------------------------------- → D16 
5.   "Sykepleier" -------------------------------------------------------------------------- 
6.   "Internett" ----------------------------------------------------------------------------- 
7.   "En medisinsk opplysningstelefon" --------------------------------------------- 
8.   "Alternative behandlere" -----------------------→ D15a 
 
 
D15a 
"Vis kort 28a  
Hvilke av disse alternative behandlerne ville du først gå til for å få råd eller behandling?  
Velg ett av alternativene på dette kortet." 
1.   "Akupunktur eller akupressur" 
2.   "Kinesisk medisin" 
3.   "Kiropraktor eller osteopati" 
4.   "Naturmedisin eller homøopat" 
5.   "Hypnoseterapi" 
6.   "Massasjeterapi" 
7.   "Fysioterapeut" 
8.   "Refleksolog" 
9.   "Annen behandler" 
 
 
D16 
"Når du skal velge din allmennpraktiserende lege føler du at du har..." 
1.   "Nok valg" 
2.   "Ikke nok valg" 
 
 
D17 
"Noen foretrekker å bruke den samme legen til alle mindre helseproblemer, mens andre foretrekker  
å bruke forskjellige leger til ulike typer mindre helseproblemer. Hva med deg?  
Foretrekker du å bruke..." 
1.   "Den samme legen til alle mindre helseproblemer, eller" 
2.   "forskjellige leger til ulike typer mindre helseproblemer" 
3.   "Ingen spesiell preferanse" 
 
 
D18 
"Vis kort 29  
Se på dette kortet. Hvor mange ganger i løpet av de siste 12 månedene har du tatt kontakt med  
en lege på vegne av deg selv?  
Ta med kontakt med alle leger, både spesialister og allmennpraktiserende." 
1.   "Aldri" 
2.   "En eller to ganger" 
3.   "3-5 ganger" 
4.   "6-10 ganger" 
5.   "Mer enn 10 ganger" 
 
 
D19 
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"Vis kort 30  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- De fleste sykdommer helbreder seg selv uten legehjelp" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
D20 
"Fortsatt kort 30  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Når man lider av sykdommer slik som en vanlig forkjølelse kan folk helbrede seg selv" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
D21 
Fortsatt kort 30  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Folk stoler for mye på legen isteden for å holde seg frisk ved egen hjelp" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
D22 
Fortsatt kort 30  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Når folk vet hvilken medisin de trenger, burde legen bare skrive den ut til dem" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
D23 
"Fortsatt kort 30  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Det er best å følge legens anbefaling" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
D24 
"Fortsatt kort 30  
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Vanligvis er jeg litt skuffet hvis jeg drar fra legekontoret uten en resept" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
D25 
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"Vis kort 31  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor ofte du tror det følgende er vanlig for leger.  
 -- Leger forteller ikke hele sannheten til sine pasienter" 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
 
D26 
"Fortsatt kort 31  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor ofte du tror det følgende er vanlig for leger.  
 -- Allmennpraktiserende leger behandler pasientene som sine likeverdige" 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
 
 
D27 
"Fortsatt kort 31  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor ofte du tror det følgende er vanlig for leger.  
 -- Før leger bestemmer seg for en behandling diskuterer de den med pasienten sin" 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
 
 
D28 
"Fortsatt kort 31  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor ofte du tror det følgende er vanlig for leger.  
 -- Pasienter vegrer seg for å stille legen alle spørsmål de ønsker å stille" 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
 
 
D29 
"Fortsatt kort 31  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor ofte du tror det følgende er vanlig for leger.  
 -- Leger er villige til å innrømme sine feil overfor pasientene" 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
5.   "Alltid eller nesten alltid" 
 
 
D30 
"Fortsatt kort 31  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor ofte du tror det følgende er vanlig for leger.  
 -- Leger bruker ord og uttrykk som pasientene har vanskelig for å forstå" 
1.   "Aldri eller nesten aldri" 
2.   "I noen tilfeller" 
3.   "I omtrent halvparten av tilfellene" 
4.   "I de fleste tilfeller" 
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5.   "Alltid eller nesten alltid" 
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E1-E30 - Økonomisk moral, tillit og samkvem mellom produsenter og konsumenter 
 
E1 
"Vis kort 32  
 
Nå vil jeg spørre deg om hvordan den enkelte som bor i et samfunn bør oppføre seg.  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Alle bør i det minste bruke noe av fritiden sin til å hjelpe andre" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E2 
"Fortsatt kort 32  
Nå vil jeg spørre deg om hvordan den enkelte som bor i et samfunn bør oppføre seg.  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Samfunnet ville vært bedre hvis bare alle kunne ta vare på seg selv" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E3 
"Fortsatt kort 32  
Nå vil jeg spørre deg om hvordan den enkelte som bor i et samfunn bør oppføre seg.  
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene.  
 -- Folk bør ikke snyte på skatten" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E4 
"Vis kort 33  
Hvor stor tillit har du til at følgende grupper behandler folk som deg ærlig:  
 -- Rørleggere, bygningsarbeidere, bilmekanikere og andre reparatører?  
Bruk dette kortet.  
REGISTRER 'HAR IKKE HENDT MEG' SOM 'VET IKKE'(F8)" 
1.   "Stor mistillit" 
2.   "Mistillit" 
3.   "Verken tillit eller mistillit" 
4.   "Tillit" 
5.   "Stor tillit" 
 
 
E5 
"Fortsatt kort 33  
Hvor stor tillit har du til at følgende grupper behandler folk som deg ærlig:  
 -- Finansinstitusjoner slik som banker og forsikringsselskap?  
 
Bruk dette kortet.  
REGISTRER 'HAR IKKE HENDT MEG' SOM 'VET IKKE'(F8)" 
1.   "Stor mistillit" 
2.   "Mistillit" 
3.   "Verken tillit eller mistillit" 
4.   "Tillit" 
5.   "Stor tillit" 
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E6 
"Fortsatt kort 33  
 
Hvor stor tillit har du til at følgende grupper behandler folk som deg ærlig:  
 -- Offentlige tjenestemenn?  
 
Bruk dette kortet.  
REGISTRER 'HAR IKKE HENDT MEG' SOM 'VET IKKE'(F8)" 
1.   "Stor mistillit" 
2.   "Mistillit" 
3.   "Verken tillit eller mistillit" 
4.   "Tillit" 
5.   "Stor tillit" 
 
 
E7 
"Vis kort 34  
 
Hvor ofte, hvis noensinne, har noe av dette hendt deg de siste fem årene?  
 
Bruk dette kortet.  
- At en rørlegger, bygningsarbeider, bilmekaniker eller en annen reparatør tok seg for  
mye betalt eller gjorde unødvendig arbeid?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
 
 
E8 
"Fortsatt kort 34  
Hvor ofte har noe av dette hendt deg de siste fem årene?  
 
Bruk dette kortet.  
- At du har kjøpt mat som er blitt pakket slik at de verste bitene ble skjult?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
 
 
E9 
"Fortsatt kort 34  
Hvor ofte har noe av dette hendt deg de siste fem årene?  
 
Bruk dette kortet.  
- At en bank eller forsikringsselskap ikke ga deg det bestet tilbudet du hadde krav på?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
 
 
E10 
"Fortsatt kort 34  
Hvor ofte har noe av dette hendt deg de siste fem årene?  
 
Bruk dette kortet.  
- At du har kjøpt noe brukt som fort viste seg å ha alvorlige mangler?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
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E11 
"Fortsatt kort 34  
 
Hvor ofte har noe av dette hendt deg de siste fem årene?  
 
Bruk dette kortet.  
- At en offentlig tjenestemann har spurt deg om en tjeneste eller bestikkelse for å gi deg service?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
 
 
E12 
"Vis kort 35  
 
Vi har nettopp spurt deg om dine erfaringer med å bli behandlet uærlig i løpet av de siste fem årene.  
Bruk dette kortet og si hvor bekymret du er for at slike ting skal skje med deg?" 
1.   "Overhodet ikke bekymret" 
2.   "Litt bekymret" 
3.   "Ganske bekymret" 
4.   "Veldig bekymret" 
 
 
E13 
"Vis kort 36  
 
Hvor galt synes du det er å oppføre seg på følgende måter?  
Bruk dette kortet.  
 
Hvor galt er det ...  
... at noen betaler kontant uten kvittering for å unngå å betale moms eller andre skatter?" 
1.   "Ikke galt i det hele tatt" 
2.   "Litt galt" 
3.   "Galt" 
4.   "Svært galt" 
 
 
E14 
"Fortsatt kort 36  
 
Hvor galt synes du det er å oppføre seg på følgende måter?  
Bruk dette kortet.  
 
Hvor galt er det ...  
 ... at noen noen selger noe brukt og skjuler feil og mangler helt eller delvis?" 
1.   "Ikke galt i det hele tatt" 
2.   "Litt galt" 
3.   "Galt" 
4.   "Svært galt" 
 
 
E15 
"Fortsatt kort 36  
 
Hvor galt synes du det er å oppføre seg på følgende måter?  
Bruk dette kortet.  
 
Hvor galt er det ...  
 ... at noen fremmer et for stort eller falskt forsikringskrav?" 
1.   "Ikke galt i det hele tatt" 
2.   "Litt galt" 
3.   "Galt" 
4.   "Svært galt" 
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E16 
"Fortsatt kort 36  
 
Hvor galt synes du det er å oppføre seg på følgende måter?  
Bruk dette kortet.  
 
Hvor galt er det ...  
 ... at en offentlig tjenestemann ber om en tjeneste eller bestikkelse for å yte service?" 
1.   "Ikke galt i det hele tatt" 
2.   "Litt galt" 
3.   "Galt" 
4.   "Svært galt" 
 
 
E17 
"Vis kort 37  
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene om hvordan en skal  
forstår regler og lover.  
 -- Hvis man vil tjene penger så kan man ikke alltid være ærlig" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E18 
"Fortsatt kort 37  
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene om hvordan en skal  
forstår regler og lover.  
 -- Du skal alltid følge loven nøye selv om gode muligheter går tapt" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E19 
"Fortsatt kort 37  
 
Bruk dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene om hvordan en skal  
forstår regler og lover.  
 -- Av og til er det greit å overse loven og gjøre det du har lyst til" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E20 
"Fortsatt kort 37  
 
Bruk det samme kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene om hvordan  
økonomien fungerer nå for tiden.  
 -- Nå for tiden er næringslivet bare interessert i å øke fortjenesten og ikke i å forbedre  
servicen eller kvaliteten overfor kundene" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
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E21 
"Fortsatt kort 37  
 
Bruk dette samme kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene om hvordan  
økonomien fungerer nå for tiden. · 
 -- Nå for tiden samarbeider store bedrifter for å holde prisene unødvendig høye" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E22 
"Fortsatt kort 37  
 
Bruk dette samme kortet og si hvor enig eller uenig du er i disse påstandene om hvordan  
økonomien fungerer nå for tiden.  
 -- Nå for tiden er kunder og forbrukere i bedre stand til å beskytte sine interesser" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
E23 
"Vis kort 38  
 
Tenk deg at du planla å få trygdeytelser eller tjenester du ikke har krav på.  
Bruk dette kortet og si hvor mange av dine venner du tror du kunne spurt om hjelp?" 
1.   "Ingen" 
2.   "Noen" 
3.   "Ganske mange" 
4.   "De fleste eller alle" 
5.   "Jeg ville aldri ha gjort det" 
 
 
E24 
"Vis kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
 
Bruk dette kortet når du svarer.  
 
Hvor ofte, hvis noen gang, har du ...  
 ... beholdt vekslepenger fra en ekspeditør eller kelner selv om du visste at de hadde gitt deg for mye tilbake?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
6.   "Ingen erfaring" 
 
 
E25 
"Fortsatt kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
Bruk dette kortet når du svarer.  
 
Hvor ofte, hvis noen gang, har du ...  
 ... betalt kontant uten kvittering for å unngå moms og andre skatter?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
6.   "Ingen erfaring" 
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E26 
"Fortsatt kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
Bruk dette kortet når du svarer.  
Hvor ofte, hvis noen gang, har du ...  
 ... solgt noe brukt og skjult feil eller mangler helt eller delvis?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
6.   "Ingen erfaring" 
 
 
E27 
"Fortsatt kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
Bruk dette kortet når du svarer.  
Hvor ofte, hvis noen gang, har du ...  
 ... misbrukt eller forandret et kort eller dokument for å få noe du ikke hadde krav på?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
6.   "Ingen erfaring" 
 
 
E28 
"Fortsatt kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
Bruk dette kortet når du svarer.  
Hvor ofte, hvis noen gang, 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" 
6.   "Ingen erfaring" 
 
E29 
"Fortsatt kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
Bruk dette kortet når du svarer.  
Hvor ofte, hvis noen gang, har du ...  
 ... tilbudt en tjeneste eller bestikkelse til en offentlig tjenestemann for å få service?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
5.   "5 ganger eller mer" 
6.   "Ingen erfaring" 
 
 
E30 
"Fortsatt kort 39  
Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av de siste fem årene?  
Bruk dette kortet når du svarer.  
Hvor ofte, hvis noen gang, har du ...  
 ... krevd for høye, eller på falskt grunnlag krevd offentlige ytelser slik som sosialhjelp eller  
andre trygdeytelser?" 
1.   "Aldri" 
2.   "En gang" 
3.   "To ganger" 
4.   "3 eller 4 ganger" 
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5.   "5 ganger eller mer" 
6.   "Ingen erfaring" 

F1-F70b - Sosiodemografisk profil, husholdningssammensetning, utdannelse, inntekt 
F1 
"Nå vil jeg stille noen spørsmål om deg og de andre i husholdningen din.  
  
Hvor mange bor til vanlig i din husholdning, medregnet deg selv og eventuelle barn? 
Numeric: 1..19 Decimals: 0 
No Don't Know,  
 
Kjonn 
"^Hod_Tekst  
^Spm_Tekst  
Er dette en mann eller en kvinne? 
 " 
1.   "Mann" 
2.   "Kvinne" 
 
 
FodtAar 
"Hvilket år er hun/han født?" 
Numeric: 1900..2099 Decimals: 0 
 
 
Slekt 
"Vis kort 40 
  
 
Hvilket familieforhold har hun/han til deg?" 
0.   "IOSelv" 
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" 
 
 
BoksKlar 
"^Txt1 
 ^Txt2" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
No Don't Know, No Refusal  
 
F5 
"Vis kort 41 
 
  
Hvilken betegnelse på dette kortet passer best på området du bor i?" 
1.   "En storby" 
2.   "En forstad eller utkanten av en storby" 
3.   "En liten by" 
4.   "Bygdesentrum" 
5.   "En gård eller et hjem på landet" 
 
 
F5a 
"Er det noen medlemmer i denne husholdningen som eier boligen du bor i?/Eier du boligen du bor i? 
EIE INKLUDERER AT BOLIGEN ER KJØPT MED HJELP AV LÅN." 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
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F5b 
"Hvor mange rom har du/hushodningen til disposisjon? Ta ikke med kjøkken, baderom og toalett.  
DET SKAL IKKE TAS MED ROM SOM BRUKES UTELUKKENDE TIL FORRETNINGSVIRKSOMHET, GANG,  
TRAPPEAVSATSER, GARDEROBER, BODER, OPPBEVARINGSROM." 
Numeric: 1..97 Decimals: 0 
F6 
"Vis kort 42 
 
 Hva er din høyeste utdanning? Bruk dette kortet." 
0.  "Ingen utdanning" 
1.   "Barneskole/Folkeskole" 
2.   "Ungdomskole/framhaldskole/grunnskole, Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole" 
3.   "Videregående grunnutdanning/Realskole,Grunnkurs og VKI videregående utdanning" 
4.   "Videregående avsluttende utdanning, VK II og VK III, gammel gymnasutdanning" 
5.   "Påbygging til videregående utdanning, Teknisk fagskole" 
6.   "Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen, Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør" 
7.   "Universitet/Høyskole, mer enn 4 år med eksamen, Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør, Siviløkonom" 
8.   "Forskernivå, Dr grad" 
 
HVIS INGEN UTDANNELSE → F7 
 
F6a 
"Vis kort 42a 
 
 I hvilket av disse fagområder eller emner er din høyeste utdanning?" 
1.   "Generell utdanning, ikke noe spesielt fagområde" 
2.   "Kunst- og håndverksfag" 
3.   "Humanistiske fag - språk, historie, teologi og liknende" 
4.   "Tekniske fag eller ingeniørutdanning, arkitektur, yrkesfag, bygningsfag" 
5.   "Jordbruk og skogbruk" 
6.   "Lærerutdanning" 
7.   "Realfag, matematikk, informatikk og liknende" 
8.   "Medisin, helsefag, sykepleie" 
9.   "Økonomisk utdanning, handelsfag, revisorutdanning" 
10.  "Samfunnsfag, mediefag, film, drama, teater, idrettsfag" 
11.  "Juss, juridiske fag" 
12.  "Personlig tjenesteyting - hotell- og restaurantfag, catering, frisør og liknende" 
13.  "Offentlig sikkerhet - politi, forsvar, brannvesen, vekter" 
14.  "Transport og telekommunikasjon" 
 
 
F7 
"Alt i alt, hvor mange år har du gått på skole eller vært under utdannelse?  
 
SKAL OPPGIS SOM FULLTID, INKLUDERT OBLIGATORISK/PLIKTIG SKOLEGANG." 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
 
F8a 
"Vis kort 43  
 
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? FLERE AV ALTERNATIVENE PÅ KORTET" 
 
1.   I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) (ansatt, selvstendig eller har arbeid i familiebedrift) 
2.   Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn av ferie) 
3.   Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.   Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende 
5.   Varig syk eller funksjonshemmet 
6.   Pensjonert 
7.   I siviltjeneste eller millitærtjeneste 
8.   Gjør husarbeid, passer barn eller andre personer 
9.   (Annet) 
 
Multicoded: up to 9 codes 
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F8b 
"MER ENN ETT NEVNT I F8A? (KODET UTIFRA F8A" 
1.   "JA" 
2.   "NEI" -------------------------------------------------------------------------------------→ F12 
 
 
F8c 
"Fortsatt 43  
 
Og hvilke av disse beskrivelsene passer best på din situasjon (de siste 7 dagene)? 
1.   I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) (ansatt, selvstendig eller har arbeid i familiebedrift) 
2.   Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn av ferie) 
3.   Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.   Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende 
5.   Varig syk eller funksjonshemmet 
6.   Pensjonert 
7.   I siviltjeneste eller millitærtjeneste 
8.   Gjør husarbeid, passer barn eller andre personer 
9.   (Annet) 
 
 
F8d 
"FORTSATT 43 HOVEDAKTIVITET SISTE 7 DAGER (KODET UTIFRA F8A/F8C)" 
1.   I BETALT ARBEID (ELLER MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE) (ANSATT, SELVSTENDIG ELLER HAR ARBEID I 
FAMILIEBEDRIFT) 
2.   UNDER UTDANNING (SOM IKKE ER BETALT AV ARBEIDSGIVER, MEDREGNET FRAVÆR FRA UTDANNING PÅ 
GRUNN AV FERIE) 
3.   ARBEIDSLEDIG OG AKTIVT ARBEIDSSØKENDE 
4.   ARBEIDSLEDIG, ØNSKER EN JOBB MEN ER IKKE AKTIVT ARBEIDSSØKENDE 
5.   VARIG SYK ELLER FUNKSJONSHEMMET 
6.   PENSJONERT 
7.   I SIVILTJENESTE ELLER MILLITÆRTJENESTE 
8.   GJØR HUSARBEID, PASSER BARN ELLER ANDRE PERSONER 
9.   (ANNET) 
 
 
F9 
"Har du utført lønnet arbeid (i minst en time) i løpet av de siste syv dagene?" 
1.   "Ja" ----------------------------------------------------------------------------------------→ F12 
2.   "Nei" 
 
 
F10 
"Har du noen gang hatt betalt arbeid?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" --------------------------------------------------------------------------------------→ F27 
 
 
F11 
"I hvilket år hadde du sist betalt arbeid?" 
Numeric: 1900..9997 Decimals: 0 
 
 
F12 
"I hovedyrket ditt er/var du..." 
1.   "ansatt," -----------------------------------------------------------------------------------→ F14 
2.   "selvstendig næringsdrivende, eller" 
3.   "arbeider/ arbeidet i familiebedrift?" ------------------------------------------------→ F14 
 
 
F13 
"Hvor mange ansatte, hvis noen, har/hadde du?" ---------------------------→ F15 
Numeric: 0..10000 Decimals: 0 
 
 
F14 
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"Har/hadde du en arbeidskontrakt... " 
1.   "uten tidsbegrensning" 
2.   "eller for en begrenset tid" 
3.   "eller, hadde du ikke kontrakt" 
 
 
F15 
"Medregnet deg selv omtrent hvor mange er/var ansatt der du vanligvis arbeider/arbeidet?" 
1.   "under 10," 
2.   "10 til 24," 
3.   "25 til 99," 
4.   "100 til 499," 
5.   "eller, 500 eller flere?" 
 
F16 
"Har/hadde du noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid i hovedjobben din?" 
1.   "Ja"  
2.   "Nei" --------------------------------------------------------------------------------→ F18  
 
F17 
"Hvor mange mennesker er/var du leder for?" 
Numeric: 0..10000 Decimals: 0 
 
F18 
"Kort 44  
Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har/hadde med arbeidet ditt å gjøre.  
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben din lar/lot deg...  
... selv organisere arbeidsdagen din? " 
0.   " Jeg har/hadde ingen innflytelse over det" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Jeg har/hadde full kontroll" 
 
F19 
"Fortsatt kort 44  
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.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Jeg har/hadde full kontroll" 
 
F19a 
"Fortsatt kort 44  
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.   " " 
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5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Jeg har/hadde full kontroll" 
F20 
"Hvor mange timer staar/sto det at du i utgangspunktet skal/skullle jobbe i løpet av en uke i arbeidsavtalen din? i 
hovedjobben til IO.  
Regn ikke med eventuell betalt eller ubetalt overtid." 
Numeric: 0..997 Decimals: 0 
 
 
F21 
"Uavhengig av den egentlige 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." 
Numeric: 0..997 Decimals: 0 
 
 
F22 
"Hva ^ervar navnet eller tittelen på hovedyrket ditt?" 
Open answer: up to 80 characters 
Can be left empty  
 
F23 
"Hva slags arbeid gjør/gjorde du stort sett i hovedyrket ditt?" 
Open answer: up to 250 characters 
 
 
F24 
"Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs/trengtes i denne jobben?" 
Open answer: up to 250 characters 
 
 
F25 
"Hva lager eller gjør hovedsakelig firmaet eller organisasjonen du jobber/jobbet i?" 
Open answer: up to 250 characters 
 
 
F26 
"Har du i løpet av de siste 10 årene hatt lønnet arbeid i et annet land for en periode på 6 måneder eller mer?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F27 
"Har du noen gang vært arbeidsledig og søkt arbeid i en periode på mer enn tre måneder?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" -----------------------------------------------------------------------------------→ F30 
 
 
F28 
"Har en slik periode vart i 12 måneder eller mer?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F29 
"Har noen av periodene du har fortalt om funnet sted i løpet av de siste 5 årene?  
DISSE PERIODENE REFERERER TIL PERIODER PÅ MER ENN 3 MÅNEDER (SVART FOR I SPØRSMÅL F27.)" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F30 
"Er du eller har du noen gang vært medlem i en fagforening eller lignende organisasjon?  
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Hvis ja, er du medlem nå eller har du vært medlem før?" 
1.   "Ja, er medlem nå" 
2.   "Ja, har vært medlem før" 
3.   "NEI" 
 
 
F31 
"Vis kort 45  
 
Nå kommer noen spørsmål om inntekt.  
Tenk på inntektene ^Txt1.  
Hva er den UviktigsteU inntektskilden ^i_dinhus? 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)" 
 
 
F32 
"Vis kort 46  
Slå sammen inntekten du/dere får fra alle kilder. Hvilken bokstav på kortet beskriver din/husholdningens totale netto 
inntekt, 
(det vil si inntekt etter at skatten er trukket fra).  
Hvis du ikke vet, velg den bokstaven du tror passer best.  
Bruk den delen av kortet som du kjenner best, enten ukentlig, månedlig eller årlig inntekt." 
1.   "J" 
2.   "R" 
3.   "C" 
4.   "M" 
5.   "F" 
6.   "S" 
7.   "K" 
8.   "P" 
9.   "D" 
10.  "H" 
11.  "U" 
12.  "N" 
 
 
F32a 
"Vis kort 47  
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" 
 
F33 
Vis kort 48  
Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best med hvordan du opplever husholdningens inntekt for tiden?" 
1.   "Har det bra med nåværende inntekt" 
2.   "Klarer meg/oss med nåværende inntekt" 
3.   "Det er vanskelig å klare seg på nåværende inntekt" 
4.   "Det er svært vanskelig å klare seg på nåværende inntekt" 
 
F34 
"Vis kort 49  
Hvis du av en eller annen grunn fikk alvorlige økonomiske problemer og måtte låne penger for å få endene  
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til å møtes, hvor vanskelig eller lett ville det være?  
Bruk kortet til å svare." 
1.   "Veldig vanskelig" 
2.   "Ganske vanskelig" 
3.   "Verken lett eller vanskelig" 
4.   "Ganske lett" 
5.   "Veldig lett" 
 
F35 
"FYLLES UT AV SEG SELV - TRYKK BARE <ENTER>  
IO BOR SAMMEN MED EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER" 
1.   "JA" 
2.   "NEI" -----------------------------------------------------------------------------------------→ F49 
 
 
F36 
"Vis kort 50  
 
Hva er den høyeste utdanningen til din ektefelle/samboer/partner?  
Bruk kategoriene på kortet. " 
0.  "Ingen utdanning" 
1.   "Barneskole/folkeskole" 
2.   "Ungdomsskole/Framhaldskole/grunnskole, Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole" 
3.   "Videregående grunnutdanning/Realskole, Grunnkurs og VKI videregående utdanning" 
4.   "Videregående avsluttende utdanning, VK II og VK III, gammel gymnasutdanning" 
5.   "Påbygging til videregående utdanning, Teknisk fagskole" 
6.   "Universitet/høgskole, 4 år eller mindre med eksamen, Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør" 
7.   " Universitet/høgskole, mer enn 4 år med eksamen, Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør, Siviløkonom" 
8.   "Forskernivå, Dr grad" 
 
 
F37a 
"Vis kort 51  
 
Hvilke av beskrivelsene på kortet passer for det han/hun har gjort de siste 7 dagene?  
Hvis IO sier at noe passer : Noen flere? flere av alternativene på kortet" 
1.   I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) (ansatt, selvstendig eller har arbeid i familiebedrift) 
2.   Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn av ferie) 
3.   Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.   Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende 
5.   Varig syk eller funksjonshemmet 
6.   Pensjonert 
7.   I siviltjeneste eller millitærtjeneste 
8.   Gjør husarbeid, passer barn eller andre personer 
9.   (Annet) 
Multicoded: up to 9 codes 
 
 
F37b 
"Mer enn ett nevnt i F37a? (kodet utifra F37a" 
1.   "Ja"  
2.   "Nei" ------------------------------------------------------------------------------------→ F38 
 
 
F37c 
"Fortsatt kort 51  
Og hvilken av beskrivelsene passer best på hans/hennes situasjon (de siste 7 dagene)?" 
1.   I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) (ansatt, selvstendig eller har arbeid i familiebedrift) 
2.   Under utdanning (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning på grunn av ferie) 
3.   Arbeidsledig og aktivt arbeidssøkende 
4.   Arbeidsledig, ønsker en jobb men er ikke aktivt arbeidssøkende 
5.   Varig syk eller funksjonshemmet 
6.   Pensjonert 
7.   I siviltjeneste eller millitærtjeneste 
8.   Gjør husarbeid, passer barn eller andre personer 
9.   (Annet) 
Multicoded: up to 9 codes 
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F38 
"Skal vi se, har han/hun utført lønnet arbeid (i minst en time) i løpet av de siste syv dagene? " 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" -------------------------------------------------------------------------------------→ F49 
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F39 
"Hva er navnet eller tittelen på han/hennes hovedyrke? " 
Open answer: up to 80 characters 
 
 
F40 
"Hva slags arbeid gjør han/hun stort sett i hovedjobben sin?" 
Open answer: up to 250 characters 
 
 
F41 
"Hva slags opplæring eller kvalifikasjoner trengs i jobben?" 
Open answer: up to 250 characters 
 
 
F42 
"I hovedjobben han/hennes, er han/hun ..." 
1.   "ansatt," -----------------------------------------------------------------------------→ F44 
2.   "selvstendig næringsdrivende" 
3.   "eller arbeider i familiebedrift?" -----------------------------------------------→ F44 
 
F43 
"Hvor mange ansatte, hvis noen, har han/hun?" 
Numeric: 0..10000 Decimals: 0 
 
F44 
"Har han/hun noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid i hovedjobben sin?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" --------------------------------------------------------------------------------→ F46 
 
F45 
"Hvor mange mennesker er ^e_hanhun leder for?" 
Numeric: 0..10000 Decimals: 0 
 
F46 
"Vis kort 52  
Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har med din partners arbeid å gjøre.  
Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben lar han/hun...  
... selv organisere arbeidsdagen sin?" 
0.   " Han/hun har ingen innflytelse over det" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Han/hun har full kontroll" 
 
F47 
"Fortsatt kort 52  
Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har med din partners arbeid å gjøre.  
Bruk kortet til å si hvor stor grad ledelsen på jobben lar han/hun...  
... påvirke beslutninger om organisasjonens aktiviteter?" 
0.   " Han/hun har ingen innflytelse over det" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Han/hun har full kontroll" 
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F48 
"Hvor mange timer arbeider han/hun vanligvis i løpet av en uke (i hovedjobben sin)?  
Ta med eventuell betalt eller ubetalt overtid." 
Numeric: 0..997 Decimals: 0 
 
 
F49 
"Vis kort 53  
Hva er den høyeste utdanningen til faren din? Bruk kategoriene på kortet. " 
0.  "Ingen utdanning" 
1.   "Barneskole/folkeskole" 
2.   "Ungdomsskole/Framhaldskole/grunnskole, Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole" 
3.   "Videregående grunnutdanning/Realskole, Grunnkurs og VKI videregående utdanning" 
4.   "Videregående avsluttende utdanning, VK II og VK III, gammel gymnasutdanning" 
5.   "Påbygging til videregående utdanning, Teknisk fagskole" 
6.   "Universitet/høgskole, 4 år eller mindre med eksamen, Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør" 
7.   " Universitet/høgskole, mer enn 4 år med eksamen, Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør, Siviløkonom" 
8.   "Forskernivå, Dr grad" 
 
 
F50 
"Da du var i fjortenårsalderen, var faren din ansatt, var han selvstendig næringsdrivende, eller arbeidet han ikke da?" 
1.   "Ansatt" --------------------------------------------------------------------------------→ F52 
2.   "Selvstendig næringsdrivende"  
3.   "Arbeidet ikke" -----------------------------------------------------------------------→ F55 
4.   "FAR DØD ELLER FRAVÆRENDE DA IO VAR 14 ÅR" -----------------→ F55 
      Vet ikke -------------------------------------------------------------------------------→ F53 
 
F51 
"Hvor mange ansatte hadde han?" 
1.   "Ingen," 
2.   "1 til 24," 
3.   "25 eller flere" 
 
F52 
"Hadde han noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
F53 
"Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hans?" 
Open answer: up to 80 characters 
 
F54 
"Vis kort 54  
Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet han utførte da du var 14 år?" 
1.   "Tradisjonelle profesjonsyrker slik som:  
        revisor - advokat - lege - forsker - sivilingeniør - ingeniør (mekaniske fag)" 
2.   "Moderne profesjonsyrker slik som:  
        lærer - sykepleier - fysioterapeut - sosialarbeider - kunstner - musiker - høyere polititjenestemann - software 
programmerer" 
3.   "Stillinger på kontor- eller mellomnivå slik som:  
        sekretær - personlig assistent - kontormedarbeider - kontorfullmektig - telefonselger, telefonintervjuer eller
 telefonopplysning - hjelpepleier - barnepleier" 
4.   "Ledelse eller administrasjon (vanligvis ansvarlig for planlegging, organisering og koordinering av arbeid og 
økonomi) slik  som: direktør eller administrerende direktør" 
5.   "Tekniske eller håndverksyrker som:  
        motor mekaniker - montør - inspektør - rørlegger - trykkeriarbeider - verktøymaker - elektriker - gartner -   
 gårdbruker - fisker - togkonduktør - snekker" 
6.   "Halvt rutinepregede manuelle- og service yrker slik som:  
       postfunksjonær - maskinoperatør - sikkerhetsvakt - gårds- eller skogsarbeider - omsorgsarbeider -  
 cateringpersonale -  resepsjonist - salgsassistent - butikkmedarbeider - brannmann - politimann" 
7.   "Rutinepregede manuelle- og service yrker slik som:  
       tungtransport sjåfør - lastebilsjåfør - renholdsassistent - vaktmester - stuer - sjøfolk - syerske - bud - arbeider - 
servitør -  ansatt i bar" 
8.   "Mellomleder slik som:  
        kontorleder - detaljforhandler - banksjef - restaurantsjef/eier - lagersjef" 
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F55 
"Vis kort 55  
 
Hva er den høyeste utdanningen til moren din?  
Bruk kategoriene på kortet. " 
0.  "Ingen utdanning" 
1.   "Barneskole/folkeskole" 
2.   "Ungdomsskole/Framhaldskole/grunnskole, Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole" 
3.   "Videregående grunnutdanning/Realskole, Grunnkurs og VKI videregående utdanning" 
4.   "Videregående avsluttende utdanning, VK II og VK III, gammel gymnasutdanning" 
5.   "Påbygging til videregående utdanning, Teknisk fagskole" 
6.   "Universitet/høgskole, 4 år eller mindre med eksamen, Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør" 
7.   " Universitet/høgskole, mer enn 4 år med eksamen, Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør, Siviløkonom" 
8.   "Forskernivå, Dr grad" 
 
 
F56 
"Da du var i fjortenårsalderen, var moren din ansatt, var hun selvstendig næringsdrivende, eller  
arbeidet hun ikke da?" 
1.   "Ansatt" --------------------------------------------------------------------------------→ F58 
2.   "Selvstendig næringsdrivende"  
3.   "Arbeidet ikke" -----------------------------------------------------------------------→ F61 
4.   "Mor Død Eller Fraværende Da IO Var 14 År" -------------------------------→ F61 
       Vet ikke -------------------------------------------------------------------------------→ F59 
 
 
F57 
"Hvor mange ansatte hadde hun?" 
1.   "Ingen," 
2.   "1 til 24," 
3.   "25 eller flere" 
 
 
F58 
"Hadde hun noe ansvar for å lede andre ansattes arbeid?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F59 
"Hva var navnet eller tittelen på hovedyrket hennes?" 
Open answer: up to 80 characters 
 
F60 
"Vis kort 56 
Hvilken av beskrivelsene på kortet passer best på arbeidet han utførte da du var 14 år?" 
1.   "Tradisjonelle profesjonsyrker slik som:  
        revisor - advokat - lege - forsker - sivilingeniør - ingeniør (mekaniske fag)" 
2.   "Moderne profesjonsyrker slik som:  
        lærer - sykepleier - fysioterapeut - sosialarbeider - kunstner - musiker - høyere polititjenestemann - software 
programmerer" 
3.   "Stillinger på kontor- eller mellomnivå slik som:  
        sekretær - personlig assistent - kontormedarbeider - kontorfullmektig - telefonselger, telefonintervjuer eller
 telefonopplysning - hjelpepleier - barnepleier" 
4.   "Ledelse eller administrasjon (vanligvis ansvarlig for planlegging, organisering og koordinering av arbeid og 
økonomi) slik  som: direktør eller administrerende direktør" 
5.   "Tekniske eller håndverksyrker som:  
        motor mekaniker - montør - inspektør - rørlegger - trykkeriarbeider - verktøymaker - elektriker - gartner -   
 gårdbruker - fisker - togkonduktør - snekker" 
6.   "Halvt rutinepregede manuelle- og service yrker slik som:  
       postfunksjonær - maskinoperatør - sikkerhetsvakt - gårds- eller skogsarbeider - omsorgsarbeider -  
 cateringpersonale -  resepsjonist - salgsassistent - butikkmedarbeider - brannmann - politimann" 
7.   "Rutinepregede manuelle- og service yrker slik som:  
       tungtransport sjåfør - lastebilsjåfør - renholdsassistent - vaktmester - stuer - sjøfolk - syerske - bud - arbeider - 
servitør -  ansatt i bar" 
8.   "Mellomleder slik som:  
        kontorleder - detaljforhandler - banksjef - restaurantsjef/eier - lagersjef" 
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F61 
"Har du fulgt kurs, undervisning eller deltatt på konferanser for å forbedre kunnskap og ferdigheter for  
jobben i løpet av de siste 12 månedene? " 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F62 
"Vis kort 57  
 
Kan jeg få spørre om din nåværende ekteskaplige status?  
Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer for deg?  
HVIS IO IKKE VIL SVARE BRUK < F9 > (NEKTER)" 
1.   "Gift" 
2.   "Separert (men fortsatt gift)" ----------------------------------------------------→ F65 
3.   "Skilt"----------------------------------------------------------------------------------→ F65 
4.   "Enke/enkemann"------------------------------------------------------------------→ F65 
5.   "Ugift"----------------------------------------------------------------------------------→ F65 
 
 
F63 
"Bor du for tiden sammen med din ektefelle?" 
1.   "Ja" ------------------------------------------------------------------------------------→ F66 
2.   "Nei" 
 
 
F64 
"Bor du for tiden sammen med en annen partner?" 
1.   "Ja" ------------------------------------------------------------------------------------→ F67 
2.   "Nei" 
 
 
F65 
"Bor du for tiden med en partner?" 
1.   "Ja" -----------------------------------------------------------------------------------→ F67 
2.   "Nei" 
 
 
F66 
"Har du noen gang bodd sammen med en partner uten å være gift?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F67 
"IO GIFT/SEPARERT/ENKE(MANN)? - KODET" 
1.   "JA"  
2.   "NEI" --------------------------------------------------------------------------------→ F69 
 
 
F68 
"Har du noen gang vært skilt?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F69 
"IO HAR BARN SOM BOR HJEMME -KODET" 
1.   "JA" -------------------------------------------------------------------------------→ F70a 
2.   "NEI"  
 
 
F70 
"Har du noen gang hatt egne barn, stebarn, fosterbarn eller partners barn boende i din husholdning?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
F70a 
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"Er din mor fremdeles i live?  
REFERÉR TIL ADOPSJONSMOR ELLER STEMOR DER DET ER AKTUELT" 
 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
F70b 
"Er din far fremdeles i live?  
REFERÉR TIL ADOPSJONSFAR ELLER STEFAR DER DET ER AKTUELT" 
 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 

G1-G124 - Famile, arbeid og tilfredshet, arbeid og privatliv  
"Vis kort 58  
 
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 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" 
 
 
G2 
"Fortsatt kort 58  
 
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 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" 
 
 
G3 
"Fortsatt kort 58  
 
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 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" 
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G4 
"Fortsatt kort 58  
 
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 de siste to ukene.   
 -- Jeg har våknet opp og følt meg frisk og uthvilt" 
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" 
 
 
G5 
"Fortsatt kort 58  
 
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 de siste to ukene.   
 -- Hverdagen min har vært fylt med ting som interesserer meg" 
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" 
 
 
G6 
"Vis kort 59  
 
Nå vil jeg lese opp 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" 
 
 
G7 
"Fortsatt kort 59  
 
Nå vil jeg lese opp noen påstander om menn og kvinner og deres roller i familien.  
Bruk kortet og si hvor enig eller uenig du er i de følgende påstandene.   
 -- Menn bør ta like mye ansvar som kvinner for hjem og barn" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G8 
"Fortsatt kort 59  
 
Nå vil jeg lese opp 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" 
 
 



 

                                         2004                                                      
 

  

 46

G9 
"Fortsatt kort 59  
 
Nå vil jeg lese opp 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.   
 -- Så lenge barna bor hjemme bør foreldrene holde sammen selv om de ikke går overens" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G10 
"Fortsatt kort 59  
 
Nå vil jeg lese opp 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.   
 -- Familien bør være det viktigste i enhver persons liv" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G11 
"IO BOR SAMMEN MED EKTEFELLE/PARTNER - KODET (01 I F4) 
1.   "IO BOR SAMMEN MED EKTEFELLE/PARTNER"  
2.   "BOR IKKE MED EKTEFELLE/PARTNER" -----------------------------→ G29 
 
 
G12 
"I hvilket år flyttet du sammen med din nåværende ektefelle/samboer/partner første gang?" 
Numeric: 1900..9997 Decimals: 0 
 
 
G13 
"Vis kort 60  
 
Par er av og til uenige om husholdnings- og familiesaker. Bruk dette kortet og si hvor ofte du og  
ektefellen/samboeren/partneren er uenige om ...  
... hvordan husarbeidet skal fordeles?" 
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" 
8.   "INGEN ER I LØNNET ARBEID" 
 
 
G14 
"Fortsatt kort 60  
 
Par er av og til uenige om husholdnings- og familiesaker. Bruk dette kortet og si hvor ofte du og  
ektefellen/samboeren/partneren 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" 
8.   "INGEN ER I LØNNET ARBEID" 
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G15 
"Fortsatt kort 60  
 
Par er av og til uenige om husholdnings- og familiesaker. Bruk dette kortet og si hvor ofte du og  
ektefellen/samboeren/partneren er uenige om ...  
... hvor mye tid som brukes på lønnet arbeid?" 
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" 
8.   "INGEN ER I LØNNET ARBEID" 
 
 
G16 
"Vis kort 61  
 
Se på dette kortet. Når du og din ektefelle/samboer/partner tar avgjørelser om følgende, hvem får  
som regel viljen sin når det gjelder...  
... de få, men virkelige store og kostbare innkjøpene i husholdningen?" 
1.   "Alltid meg" 
2.   "Vanligvis meg" 
3.   "Omtrent like mye eller begge to" 
4.   "Vanligvis min ektefelle/samboer/partner" 
5.   "Alltid min ektefelle/samboer/partner" 
6.   "Alltid eller vanligvis noen andre" 
 
 
G17 
"Fortsatt kort 61  
 
Se på dette kortet. Når du og din ektefelle/samboer/partner tar avgjørelser om følgende, hvem får  
som regel viljen sin når det gjelder...  
... fordelingen av husarbeid?" 
1.   "Alltid meg" 
2.   "Vanligvis meg" 
3.   "Omtrent like mye eller begge to" 
4.   "Vanligvis min ektefelle/samboer/partner" 
5.   "Alltid min ektefelle/samboer/partner" 
6.   "Alltid eller vanligvis noen andre" 
 
 
G18 
"IOS PARTNER I ARBEID - KODET UTIFRA F37A/F38" 
1.   "PARNER I ARBEID"  
2.   "PARTNER IKKE I ARBEID" ------------------------------------------------→ G22 
 
 
G19 
"Kort 62  
 
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" 
 
 



 

                                         2004                                                      
 

  

 48

G20 
"Fortsatt 62  
 
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" 
 
 
G21 
"Vis kort 63  
 
Bruk dette kortet til å si hvor ofte han/hun i sin jobb 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" 
 
 
G22 
"Vis kort 64  
 
Nå går vi over til å snakke litt mer om husarbeid slik som beskrevet på kortet. Med husarbeid mener vi  
ting som blir gjort i hjemmet slik som matlaging, vasking, rydding, vedlikehold av klær, å handle, å holde  
boligen i god stand, men ikke barnepass, omsorgsarbeid og fritidsaktiviteter.  
 
På en typisk ukedag, omtrent hvor mange timer bruker  personer i din husholdning til sammen på husarbeid hjemme hos deg?  
 
Oppgi svar i nærmeste time. Godta overslag/anslag." 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
Med husarbeid mener vi ting som blir gjort i hjemmet slik som: 
1. matlaging 
2. vasking 
3. rydding 
4. vedlikehold av klær 
5. handle 
6. å holde boligen i god stand 
 
men ikke 
 
1. barnepass 
2. omsorgsarbeid 
3. fritidsaktiviteter 
 
 
G23 
"Vis kort 65  
 
Og omtrent hvor mye av denne tiden bruker du selv? Bruk kortet. " 
1.   "Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden" 
2.   "Opp til en fjerdedel" 
3.   "Mer enn en fjerdedel, opp til halvparten av tiden" 
4.   "Mer enn halvparten, opp til tre fjerdedeler av tiden" 
5.   "Mer enn tre fjerdedeler, men mindre enn all tiden" 
6.   "All eller nesten all tiden" 
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G24 
"Fortsatt kort 65  
 
Og hvor mye av denne tiden bruker din ektefelle/samboer/partner på husarbeid? Bruk kortet." 
1.   "Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden" 
2.   "Opp til en fjerdedel" 
3.   "Mer enn en fjerdedel, opp til halvparten av tiden" 
4.   "Mer enn halvparten, opp til tre fjerdedeler av tiden" 
5.   "Mer enn tre fjerdedeler, men mindre enn all tiden" 
6.   "All eller nesten all tiden" 
 
 
G25 
"Hvis du fortsatt tenker på hvor mye tid personer i din husholdning bruker til sammen på husarbeid hjemme hos deg,  
omtrent hvor mange timer bruker du/dere på husarbeid i løpet av en vanlig helg?  
 
Oppgi svar i nærmeste time. Godta overslag/anslag." 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
 
 
 
G26 
"Fortsatt kort 65  
 
Og hvor mye av denne tiden bruker du selv? Bruk kortet. " 
1.   "Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden" 
2.   "Opp til en fjerdedel" 
3.   "Mer enn en fjerdedel, opp til halvparten av tiden" 
4.   "Mer enn halvparten, opp til tre fjerdedeler av tiden" 
5.   "Mer enn tre fjerdedeler, men mindre enn all tiden" 
6.   "All eller nesten all tiden" 
 
 
G27 
"Fortsatt kort 65  
 
Og hvor mye av denne tiden bruker din ektefelle/samboer/partner på husarbeid? " 
1.   "Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden" 
2.   "Opp til en fjerdedel" 
3.   "Mer enn en fjerdedel, opp til halvparten av tiden" 
4.   "Mer enn halvparten, opp til tre fjerdedeler av tiden" 
5.   "Mer enn tre fjerdedeler, men mindre enn all tiden" 
6.   "All eller nesten all tiden" 
 
 
G28 
"IOS GJØR ALDRI/NESTEN ALDRI HUSARBEID - KODET FRA G23/G26" 
1.   "IO GJØR ALDRI/NESTEN ALDRI HUSARBEID" -------------------→ G38 
2.   "ANDRE" ------------------------------------------------------------------------→ G34 
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G29 
"Vis kort 64  
 
Nå går vi over til å snakke litt mer om husarbeid slik som beskrevet på kortet.  
 
Med husarbeid mener vi ting som blir gjort i hjemmet slik som matlaging, vasking, rydding,  
vedlikehold av klær, å handle, å holde boligen i god stand, men ikke barnepass, omsorgsarbeid og  
fritidsaktiviteter.  
 
På en typisk ukedag, omtrent hvor mange timer bruker du/dere på husarbeid hjemme hos deg/dere?  
Oppgi svar i nærmeste time. Godta overslag/anslag." 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
Med husarbeid mener vi ting som blir gjort i hjemmet slik som: 
7. matlaging 
8. vasking 
9. rydding 
10. vedlikehold av klær 
11. handle 
12. å holde boligen i god stand 
 
men ikke 
 
4. barnepass 
5. omsorgsarbeid 
6. fritidsaktiviteter 
 
 
G30 
"Vis kort 65  
 
Og omtrent hvor mye av denne tiden bruker du selv? Bruk kortet." 
1.   "Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden" 
2.   "Opp til en fjerdedel" 
3.   "Mer enn en fjerdedel, opp til halvparten av tiden" 
4.   "Mer enn halvparten, opp til tre fjerdedeler av tiden" 
5.   "Mer enn tre fjerdedeler, men mindre enn all tiden" 
6.   "All eller nesten all tiden" 
 
 
G31 
"Hvis du fortsatt tenker på hvor mye tid som blir brukt på husarbeid hjemme hos ^degdere, omtrent hvor  
mange timer bruker ^dudere på husarbeid i løpet av en vanlig helg?  
 
Oppgi svar i nærmeste time. Godta overslag/anslag." 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
 
G32 
"Fortsatt kort 65  
 
Og omtrent hvor mye av denne tiden bruker du selv? Bruk kortet." 
1.   "Ikke noe eller nesten ikke noe av tiden" 
2.   "Opp til en fjerdedel" 
3.   "Mer enn en fjerdedel, opp til halvparten av tiden" 
4.   "Mer enn halvparten, opp til tre fjerdedeler av tiden" 
5.   "Mer enn tre fjerdedeler, men mindre enn all tiden" 
6.   "All eller nesten all tiden" 
 
 
G33 
"IOS GJØR ALDRI/NESTEN ALDRI HUSARBEID - KODET FRA G30/G32" 
1.   "IO GJØR ALDRI/NESTEN ALDRI HUSARBEID" ----------------------→ G38 
2.   "ANDRE" 
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G34 
"Vis kort 66  
 
Hvis du tenker på det husarbeidet du vanligvis gjør, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?  
 -- Det er så mye å gjøre i hjemmet at jeg ofte ikke får tid til å gjøre alt" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G35 
"Fortsatt kort 66  
 
Hvis du tenker på det husarbeidet du vanligvis gjør, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?   
 -- Jeg synes husarbeid er ensformig" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G36 
"Fortsatt kort 66  
 
Hvis du tenker på det husarbeidet du vanligvis gjør, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?   
 -- Jeg kan selv velge når og hvordan jeg gjør husarbeid" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G37 
"Fortsatt kort 66  
 
Hvis du tenker på det husarbeidet du vanligvis gjør, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?   
 -- Jeg synes husarbeid er stressende" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G38 
"Vis kort 67  
 
Hvor godt utstyrt er hjemmet ditt til husarbeid? For eksempel, hvis 0 betyr et hjem uten innlagt vann og 10 betyr  
et hjem med oppvaskmaskin, hvor befinner ditt hjem seg på denne skalaen?" 
0.   " Svært dårlig utstyrt" 
1.   " " 
2.   " " 
3.   " " 
4.   " " 
5.   " " 
6.   " " 
7.   " " 
8.   " " 
9.   " " 
10.  "Svært godt utstyrt" 
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G39 
"Og bortsett fra husarbeid, har du omsorg for små barn, syke, handikappede, eller eldre hjemme hos deg?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
G40 
"Vis kort 68  
 
Bortsett fra dine egne barn, hvor ofte hjelper du et familiemedlem eller en slektning som  
ikke bor hjemme hos deg uten å få lønn for det? " 
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" 
 
 
G41 
"Og hvis du trenger hjelp, er det noen utenfor ditt hushold som du kan regne med når det gjelder ulønnet  
omsorg for dine barn, annen pleie, husarbeid eller vedlikeholdsarbeid?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
G42 
"BARN 12 ÅR ELLER YNGRE I HUSHOLD - KODET" 
1.   "BARN 12 ÅR EL. YNGRE" 
2.   "IKKE BARN 12 ÅR EL. YNGRE" --------------------------------------------→ G45 
 
 
G43 
"Vis kort 69  
 
Nå vil jeg gjerne stille noen spørsmål om pass av barnet/det/yngste barnet i husholdet, ikke inkludert undervisningstiden  
på skolen. Med barnepass mener jeg her pass utført av noen andre enn deg/eller ektefellen/samboer/partneren.  
 
Bruk dette kortet til å vise hvilken type barnepass som hovedsakelig benyttes for ditt ^Txt4 barn? Velg bare en." 
1.   "Barnets besteforeldre" 
2.   "Min eksmann/ekskone/tidligere partner" 
3.   "Andre familiemedlemmer" 
4.   "Annet ubetalt barnepass, som finner sted i barnepasserens eget hjem" 
5.   "Betalt barnepass, som finner sted i barnepasserens eget hjem" 
6.   "Gratis barnehage eller barnepass, som utenom hjemmet" 
7.   "Betalt barnehage eller barnepass, utenom hjemmet" 
8.   "Barnet klarer seg alene hjemme" 
9.   "Barnepass trengs ikke F.eks. jobber ikke utenfor hjemmet / En av foreldrene er alltid hjemme/ Jeg eller partner 
passer på barna/barnet" 
10.  "Annet" 
 
 
G44 
"I din nåværende situasjon, ville du likt å ha mye mer barnepass, litt mer barnepass, eller har  
du passelig nå?" 
1.   "Mye mere" 
2.   "Litt mer" 
3.   "Passelig" 
4.   "Ville hatt mindre barnepass" 
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G45 
"Har du noen barn uansett alder som for øyeblikket ikke bor i ditt hushold? Ta med stebarn, adoptivbarn,  
fosterbarn.  
BARE BARN SOM ER I LIVE SKAL REGNES MED." 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" ------------------------------------------------------------------------------→ G57 
 
 
G46 
"Hvor mange barn er det?" 
Numeric: 1..97 Decimals: 0 
 
 
G47 
"IO har 1 barn som ikke bor i husholdet - kodet fra G46" 
1.   "1 barn utenom hushold" ----------------------------------------------------→ G48 
2.   "2 eller flere barn utenom hushold"  --------------------------------------→ G50 
 
 
G48 
"Er dette en sønn eller datter?" 
1.   "Sønn" 
2.   "Datter" 
 
 
G49 
"Hvilket år ble han/hun født?" 
Numeric: 1900..9997 Decimals: 0 
 
 
G50 
"Hvis du tenker på det eldste barnet som for tiden ikke bor i husholdet, i hvilket år ble han/hun født?" 
Numeric: 1900..9997 Decimals: 0 
 
 
G51 
"Og i hvilket år ble ditt yngste barn som for tiden ikke bor i husholdet født? " 
 
Numeric: 1900..9997 Decimals: 0 
 
 
G52 
"Hvor mange av barna som for tiden ikke bor i ditt hushold er døtre?" 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
 
G53 
"Vis kort 70  
 
Bruk dette kortet til å vise hvor mye økonomisk støtte du for tiden bidrar med til barnet/barna eller  
barnebarna som ikke bor hjemme hos deg? Ta med stebarn, adoptivbarn, fosterbarn ^Txt1." 
1.   "Mye støtte" 
2.   "Noe støtte" 
3.   "Ingen støtte" 
 
 
G54 
"Fortsatt kort 70  
 
Bruk fortsatt dette kortet og vis, hvor mye støtte du gir i form av daglig husarbeid og omsorg til dine  
voksne barn eller barnebarn som ikke bor sammen med deg? " 
1.   "Mye støtte" 
2.   "Noe støtte" 
3.   "Ingen støtte" 
4.   "Barna bor borte, men er ikke voksne" ----------------------------------→ G57 
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G55 
"Fortsatt kort 70  
 
Og hvor mye økonomisk støtte mottar du for tiden fra dine voksne barn eller barnebarn som ikke bor sammen med deg?  
Bruk dette kortet. " 
1.   "Mye støtte" 
2.   "Noe støtte" 
3.   "Ingen støtte" 
 
 
G56 
"Fortsatt kort 70  
 
Hvor mye hjelp til husarbeid får du for tiden fra voksne barn eller barnebarn som ikke bor sammen med deg?  
Bruk dette kortet." 
1.   "Mye støtte" 
2.   "Noe støtte" 
3.   "Ingen støtte" 
 
 
G57 
"IO FØDT ETTER 1958 -KODET" 
1.   "IO FØDT ETTER 1958"  
2.   "ANDRE" ---------------------------------------------------------------------→ G59 
 
 
G58 
"Vis kort 71  
 
Planlegger du å få barn i løpet av de neste tre årene? Bruk kortet.  
 
HVIS IO ELLER IOS PARTNER ER GRAVID, VELG < 4 > ('DEFINITIVT JA')" 
1.   "Definitivt ikke" 
2.   "Sannsynligvis ikke" 
3.   "Sannsynligvis ja" 
4.   "Definitivt ja" 
 
 
G59 
"IOS HOVEDAKTIVITET -KODET UTIFRA F8D" 
1.   "I LØNNET ARBEID" --------------------------------------------------------→ G60 
2.   "UNDER UTDANNING" -----------------------------------------------------→ G94 
3.   "PENSJONERT, TRYGDET" ------------------------- --------------------→ G108 
4.   "ANDRE" ----------------------------------------------------------------------- → G110 
 
 
G60 
"IOS ANSETTELSESFORHOLD- KODET UTIFRA F12" 
1.   "ANSATT" -----------------------------------------------------------------------→ G61 
2.   "ANNET" -------------------------------------------------------------------------→ G81 
 
 
G61 
"Hvis noen i dag skulle søke på den jobben du har, ville de måtte ha noe utdannelse eller yrkesopplæring  
ut over obligatorisk skolegang?" 
1.   "Ja"  
2.   "Nei" -------------------------------------------------------------------------------→ G63 
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G62 
"Omtrent hvor mange år med utdanning eller yrkesopplæring ut over obligatorisk skolegang ville de ha behov for?" 
1.   "Mindre enn ett år ut over 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 ut over obligatorisk skolegang" 
 
 
G63 
"Vis kort 72  
 
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, opp til 1 år" 
6.   " Mer enn 1 år, opp til 2 år" 
7.   " Mer enn 2 år, opp til 5 år" 
8.   " Mer enn 5 år" 
 
 
G64 
"Vis kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstander er om jobben du har nå.  
 -- Det er mye variasjon i arbeidet mitt" 
1.   "Ikke sant" 
2.   "Litt sant" 
3.   "Nokså sant" 
4.   "Svært sant" 
 
 
G65 
"Fortsatt kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstandene 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" 
 
 
G66 
"Fortsatt kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstandene er om jobben du har nå.  
 -- Jobben min er sikker" 
1.   "Ikke sant" 
2.   "Litt sant" 
3.   "Nokså sant" 
4.   "Svært sant" 
 
G67 
"Fortsatt kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstandene 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" 
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4.   "Svært sant" 
G68 
"Fortsatt kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstandene 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" 
 
 
G69 
"Fortsatt kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstandene 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" 
 
 
G70 
"Fortsatt kort 73  
 
Bruk dette kortet og si hvor sanne følgende påstandene 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" 
 
 
G71 
"Vis kort 74  
 
Hvis du fremdeles tenker på jobben din, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstander.  
 -- 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" 
 
 
G72 
"Fortsatt kort 74  
 
Hvis du fremdeles tenker på jobben din, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstander.  
 -- 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" 
 
 
G73 
"Fortsatt kort 74  
 
Hvis du fremdeles tenker på jobben din, hvor enig eller uenig er du i de følgende påstander.  
 -- Mine muligheter for forfremmelse er gode" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 



 

                                         2004                                                      
 

  

 57

5.   "Svært uenig" 
 
 
G74 
"Hvor mange personer har din nærmeste overordnede eller sjef ansvar for?" 
1.   "Har ingen sjef" -----------------------------------------------------------------→ G75a 
2.   "1-3 personer" 
3.   "4-9 personer" 
4.   "10-19 personer" 
5.   "20-49 personer" 
6.   "50-99 personer" 
7.   "100 eller flere personer" 
88.  "Vet ikke hvor mange" 
89.  "Vet ikke hvem sjefen er" ---------------------------------------------------→ G75a 
 
 
G75 
"Er din nærmeste overordnede eller sjef en mann eller kvinne?" 
1.   "Mann" 
2.   "Kvinne" 
 
 
G75a 
"Vis kort 75  
 
Hvor stor er andelen kvinner på din arbeidsplass?  
Arbeidsplassen er stedet der IO arbeider eller arbeider ut i fra." 
1.   "Ingen" 
2.   "Svært liten" 
3.   "Under halvparten" 
4.   "Omtrent halvparten" 
5.   "Over halvparten" 
6.   "Svært stor" 
7.   "Alle" 
 
 
G76 
"I hvilket år begynte du, først, å jobbe for din nåværende arbeidsgiver?" 
Numeric: 1900..9997 Decimals: 0 
 
 
 
G77 
"Vis kort 76  
 
Hvis du tenker på organisasjonen som du arbeider for, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  
 -- Jeg ville takket nei til en annen jobb med høyere lønn for å kunne bli i denne organisasjonen" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
 
 
G78 
"Fortsatt kort 76  
 
Hvis du tenker på organisasjonen som du arbeider for, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  
 -- Arbeidet mitt blir nøye overvåket" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
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G79 
"Vis kort 77  
 
Bruk dette 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" 
 
 
G80 
"Fortsatt kort 77  
 
Hvor vanskelig eller lett tror du det ville være for din arbeidsgiver å erstatte deg dersom du sluttet?  
Bruk dette kortet.  
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" 
 
G81 
"Hvor lang tid bruker du normalt på å komme deg på jobb en vanlig arbeidsdag?  
Ta med både reisetid og venting, men ikke tid brukt på å handle eller å levere eller hente barn.  
 
Skriv inn antall minutter.  
 
Dersom ingen reisetid eller IO arbeider hjemme - skriv < 0 >.  
 
Dersom IO ikke har noe fast arbeidssted, ikke er i stand til å fastslå tiden eller ikke har noen  
normal reisetid - trykk < Enter > og bekreft i neste spørsmål." 
Numeric: 0..997 Decimals: 0 
Can be left empty  
 
G81_IKK 
"  
IO HAR IKKE NOE FAST ARBEIDSSTED / IKKE I STAND TIL Å FASTSLÅ TIDEN / HAR INGEN NORMAL REISETID?" 
1.   "JA" 
NO DON'T KNOW, NO REFUSAL  
 
G82 
"Vis kort 78  
 
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" 
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7.   "Hver dag" 
G83 
"Fortsatt kort 78  
 
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" 
 
 
G84 
"kort 79  
 
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" 
 
 
G85 
"Vis kort 80  
 
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" 
 
 
G86 
"Fortsatt kort 80  
 
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" 
 
 
G87 
"Fortsatt kort 80  
 
Hvor ofte ...  
... forhindrer jobben deg fra å tilbringe den tiden du ønsker sammen med partner eller familien?" 
1.   "Aldri" 
2.   "Nesten aldri" 
3.   "Av og til" 
4.   "Ofte" 
5.   "Alltid" 
6.   "Har ikke partner/familie" 
 
 
G88 
"HAR PARTNER/FAMILIE - KODET UTIFRA G87" 
1.   "HAR IKKE PARTNER/FAMILIE" 
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2.   "ANNET" 
 
G89 
"Fortsatt kort 80  
 
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" 
 
 
G90 
"Fortsatt kort 80  
 
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" 
 
 
G90A 
"IOS ANSETTELSESFORHOLD- KODET FRA F12 (SAMME SOM G60)" 
1.   "ANSATT" 
2.   "ANNET" 
 
 
G91 
"Hva er din vanlige brutto lønn før skatt?  
 
Skriv inn beløp i norske kroner." 
Numeric: 0..9999997 Decimals: 0 ----------------------------------------------→ G93 
VED VET IKKE ELLER NEKTER -----------------------------------------------→ G92 
 
 
 
G92 
"Hva er din netto lønn etter fratrekk av skatt?  
 
Hvis ingen 'vanlig' inntekt, registrer inntekten i den siste perioden med full inntekt.  
 
Skriv inn beløpet i norske kroner." 
Numeric: 0..999997 Decimals: 0 
VED VET IKKE ELLER NEKTER -----------------------------------------------→ G110 
 
 
 
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" 
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G94 
"Vis kort 81  
 
Du har tidligere oppgitt at din hovedaktivitet er å gå på skole eller studere.  
Bruk dette kortet til å angi hva som passer best for din skole/studiesituasjon?" 
1.   "Barneskole/Folkeskole" 
2.   "Ungdomskole/framhaldskole, /Ettårig og toårig utdanning etter folkeskole" 
3.   "Videregående grunnutdanning/Realskole, Grunnkurs og VKI videregående utdanning" 
4.   "Videregående avsluttende utdanning, /VK II og VK III, gammel gymnasutdanning, handelskole" 
5.   "Påbygging til videregående utdanning, /Teknisk fagskole" 
6.   "Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen, /Lærerskole, sykepleieskole, Cand mag, Ingeniør" 
7.   "Universitet/Høyskole, mer enn 4 år med eksamen, /Hovedfag, Mastergrad, Sivilingeniør" 
8.   "Forskernivå, Dr grad" 
9.   "Voksenopplæring (ikke dekket av noen andre kategorier)" 
 
 
G95 
"Vis kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 
 -- Lokalene er hyggelige" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G96 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Det er vanligvis stille i timene eller forelesningene" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G97 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Noen lærere behandler meg dårlig eller urettferdig" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
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G98 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Noen av elevene eller studentene behandler meg dårlig eller urettferdig" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G99 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Lærerne er interesserte i studentene" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G100 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Når jeg kritiserer noe, hører lærerne på hva jeg sier" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G101 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Det er elever eller studenter i klassen/kursene mine jeg kan spørre om hjelp og diskutere problemer med" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G102 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Studiene mine forhindrer meg i å bruke så mye tid på familien som jeg ønsker" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
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6.   "Vet ikke/passer ikke" 
G103 
"Fortsatt kort 82  
 
Hvis du tenker på stedet du studerer, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.  
Bruk kortet.  
 -- Forpliktelser overfor familien forhindrer meg i å bruke så mye tid på studiene som jeg ønsker" 
1.   "Svært enig" 
2.   "Enig" 
3.   "Verken enig eller uenig" 
4.   "Uenig" 
5.   "Svært uenig" 
6.   "Vet ikke/passer ikke" 
 
 
G104 
"Vis kort 83  
 
Føler du at du får den hjelp du trenger fra lærerne?" 
1.   "Ja, alltid" 
2.   "Ja, ofte" 
3.   "Nei, ikke veldig ofte" 
4.   "Nei, aldri" 
 
 
G105 
"Hvor mange timer bruker du på skolearbeid eller studier i en vanlig uke?  
Ta med skoletimer, forelesninger, lekser, hjemmearbeid, essayskriving og forberedelser til prøver og eksamen.  
 
Skriv inn antall timer. Dersom 100 timer eller mer skriv < 100 >." 
Numeric: 0..997 Decimals: 0 
 
 
G106 
"Og hvis du tenker på skolearbeidet eller studiene dine, føler du at du vanligvis har ..." 
1.   "alt for mye å gjøre" 
2.   "litt for mye å gjøre" 
3.   "passe mye å gjøre" 
4.   "litt for lite å gjøre" 
5.   "eller altfor lite å gjøre?" 
 
 
G107 
"Synes du at tempoet i kursene eller fagene er for sakte, passe eller for raskt?" 
1.   "Tempoet er for sakte" 
2.   "Tempoet er passe" 
3.   "Tempoet er for raskt" 
 
 
G108 
"I hvilket år gikk du av med pensjon?  
 
Dersom IO aldri har hatt en betalt jobb, tast < 0 >." 
Numeric: 0..9997 Decimals: 0 
HVIS 0 ----------------------------------------------------------------------------→ G110 
 
 
G109 
"Ønsket du da 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" 
 
 
G110 
"IO FØDT ETTER 1934 -KODET" 
1.   "IO FØDT ETTER 1934" 
2.   "ANDRE" -----------------------------------------------------------------------→ G117 
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G111 
"Vis kort 84  
 
Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet.  
 -- En sikker jobb" 
1.   "Overhodet ikke viktig" 
2.   "Ikke viktig" 
3.   "Verken viktig eller uviktig" 
4.   "Viktig" 
5.   "Svært viktig" 
 
 
G112 
"Fortsatt kort 84  
 
Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet.   
 -- God lønn" 
1.   "Overhodet ikke viktig" 
2.   "Ikke viktig" 
3.   "Verken viktig eller uviktig" 
4.   "Viktig" 
5.   "Svært viktig" 
 
 
G113 
"Fortsatt kort 84  
 
Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet.   
 -- En jobb med gode muligheter til å bli forfremmet" 
1.   "Overhodet ikke viktig" 
2.   "Ikke viktig" 
3.   "Verken viktig eller uviktig" 
4.   "Viktig" 
5.   "Svært viktig" 
 
 
G114 
"Fortsatt kort 84  
 
Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet.   
 -- 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" 
 
 
G115 
"Fortsatt kort 84  
 
Hvis du skulle velge en jobb, hvor viktig synes du følgende forhold vil være for deg personlig?  
Bruk dette kortet.   
 -- 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" 
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G116 
"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?  
 
Skriv inn antall timer.  
Dersom IO ville valgt å arbeide over 100 timer, tast < 99 >." 
Numeric: 0..997 Decimals: 0 
 
 
G117 
"Hvis du tenker tilbake, hvilket år begynte du i din første jobb?  
Med første jobb mener vi den første jobben som varte minst 6 måneder og hvor du jobbet minst 20 timer i uka.  
 
Skriv inn årstallet.  
  
Dersom IO aldri har hatt en slik jobb, tast < 0 >." ---------------------------→ I2 
 
Numeric: 0..9997 Decimals: 0 
 
 
G118 
"Hvor mange år har du tilsammen vært i lønnet arbeid?  
 
Fulltids- og deltidsjobb skal sidestilles.  
 
Skriv inn antall år." 
Numeric: 0..97 Decimals: 0 
 
 
G119 
"IOS KJØNN - KODET" 
1.   "MANN" 
2.   "KVINNE" 
 
 
G120 
"IO HAR SØNN/DATTER I HUSHOLD/UTENFOR HUSHOLD - KODET FRA F4/G45)" 
1.   "HAR BARN I HUSHOLD/UTENFOR HUSHOLD" 
2.   "HAR IKKE BARN" 
 
 
G121 
"Vis kort 85  
 
Hvis du tar med all tid brukt på fødsels- eller omsorgspermisjon, omtrent hvor mye tid har du totalt  
brukt på å være hjemme på heltid for å yte omsorg for dine barn? Bruk dette kortet." 
1.   "Ingen tid hjemme på heltid på grunn av barn" ------------------------→ G123 
2.   "Opp til 6 måneder" 
3.   "Mer enn 6 måneder, opp til 12 måneder" 
4.   "Mer enn ett år, opp til 2 år" 
5.   "Mer enn 2 år opp til 4 år" 
6.   "Mer enn 4 år, opp til 10 år" 
7.   "Mer enn 10 år" 
88. Vet Ikke --------------------------------------------------------------------------→ G123 
 
 
G122 
"Tror du at dette har hatt negative konsekvenser for din yrkeskarriere?" 
1.   "Ja, definitivt" 
2.   "Ja, sannsynligvis" 
3.   "Nei, sannsynligvis ikke" 
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G123 
"Fortsatt kort 86  
 
Og hvor lenge til sammen har du jobbet deltid isteden for fulltid fordi du hadde omsorgen for ditt/dine barn?  
Vennligst bruk kortet." 
1.   "Ingen tid hjemme på heltid på grunn av barn" ------------------------→ I2 
2.   "Opp til seks måneder" 
3.   "Mer enn 6 måneder, opp til 12 måneder" 
4.   "Mer enn ett år, opp til 2 år" 
5.   "Mer enn 2 år opp til 4 år" 
6.   "Mer enn 4 år, opp til 10 år" 
7.   "Mer enn 10 år" 
88. Vet ikke --------------------------------------------------------------------------→ I2  
 
 
G124 
"Tror du at dette har hatt negative konsekvenser for din yrkeskarriere?" 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" 
 
 
KLOKKE 
"EFOR Å FÅ KARTLAGT HVOR LANG TID DET TAR Å GJENNOMFØRE SELVE HOVEDDELEN AV INTERVJUET, 
MÅ DU HER MERKE AV MED 1 FOR REGISTRERING AV SLUTTID.E" 
OPEN ANSWER: UP TO 1 CHARACTERS 
 
 
TID 
"REGISTRERING AV TID - TID" 
TIMETYPE: HOURS-MINUTES-SECONDS 
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J - Intervjuer spørsmål 
J_0 
"Lever skjema til IO for utfylling  Skriv ned koden på skjemaet" 
1.   "A" 
2.   "B" 
3.   "C" 
 
J1 
"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" 
 
J2 
"Følte du at IO var motvilig til å svare på noen av spørsmålene?" 
1.   "Aldri" 
2.   "Nesten aldri" 
3.   "Av og til" 
4.   "Ofte" 
5.   "Veldig ofte" 
 
J3 
"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 
"Følte du at IO stort sett forstod spørsmålene?" 
1.   "Aldri" 
2.   "Nesten aldri" 
3.   "Av og til" 
4.   "Ofte" 
5.   "Veldig ofte" 
 
J5 
"Var det noen andre til stede som forstyrret intervjuet? 
1.   "Ja" 
2.   "Nei" ---------------------------------------------------------------------------------→J9 
 
J6 
"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" 
 
J9 
"Har du andre kommentarer, er det fint om du skriver dem nedenfor"  Open answer: up to 250 characters 
 
J12 
"Disse spørsmålene skal intervjuer besvare  Hvordan ble papirskjemaet administrert?" 
1.   "Besvart av IO mens du var til stede" 
2.   "Lagt igjen hos iO, for siden å bli hentet av deg" 
3.   "Lagt igjen hos iO, for siden å returnert via post" 
 
J13 
"EHvordan ble papirskjemaet administrert?" 
1.   "Ansikt til ansikt-intervju" 
2.   "Fullført av IO, men med noe hjelp av intervjuer" 
3.   "Fullført av IO uten hjelp av intervjuer" 


