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Til den intervjuede: 
Hvis du er mann svar på HS1. Hvis du er kvinne gå til side 3 og svar på HS2. 
 
HS1 Mannlige intervjuobjekter 
Her beskriver vi kort noen typer menn. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er 
deg. Sett kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg. 
 
  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
A Det er viktig for han å tenke ut nye ideer og å være 

kreativ. Han liker å gjøre ting på sin egen måte...............       
 

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

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

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

E Det er viktig for han å bo i trygge omgivelser. 
Han unngår alt som kan utsette han for fare ...................       
 

F Han liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye 
ting å gjøre. Han synes det er viktig å gjøre mange 
forskjellige ting i livet ..................................................       
 

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

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

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

J Det er viktig for han å ha det moro. 
Han liker å "skjemme seg bort".....................................       
 

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

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

M Det er viktig for han å være vellykket. 
Han håper at andre vil anerkjenne det han oppnår...........       
 

N Det er viktig for han at staten sikrer han mot trusler av 
alle slag. Han vil at staten skal være sterk, så den kan 
beskytte sine innbyggere .............................................       
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  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
O Han er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser. 

Han vil gjerne ha et spennende liv.................................       
 

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

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

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

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

T Tradisjoner er viktig for han. Han prøver å følge 
tradisjoner i religion eller i familien sin ...........................       
 

U Han oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. 
Det er viktig for han å gjøre ting som gir han glede .........       
 
Nå gå til spørsmål iS1 

 
HS2 Kvinnelige intervjuobjekter 
Her beskriver vi kort noen typer kvinner. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er 
deg. Sett kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg. 
 
  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
A Det er viktig for henne å tenke ut nye ideer og å være 

kreativ. Hun liker å gjøre ting på sin egen måte ..............       
 

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

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

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

E Det er viktig for henne å bo i trygge omgivelser. 
Hun unngår alt som kan utsette henne for fare................       
 

F Hun liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye 
ting å gjøre. Hun synes det er viktig å gjøre mange 
forskjellige ting i livet ..................................................       
 

G Hun mener at folk bør gjøre som de får beskjed om. 
Hun mener at folk alltid bør følge lover og regler, 
selv om ingen ser det ..................................................       
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  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 

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

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

J Det er viktig for henne å ha det moro. 
Hun liker å "skjemme seg bort".....................................       
 

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

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

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

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

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

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

Q Det er viktig for henne å få respekt fra andre. 
Hun vil at folk skal gjøre som hun sier ...........................       
 

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

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

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

U Hun oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. 
Det er viktig for henne å gjøre ting som gir henne glede...       
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Til alle: For å forbedre våre spørsmål i fremtiden, stiller vi til slutt noen spørsmål om en del 
temaer vi har intervjuet deg om tidligere. Vær så snill å ikke prøv å husk det du svarte tidligere, 
men svar som om de var helt nye spørsmål. 

 
iS1 Bor du for tiden sammen med en ektefelle eller partner? Vennligst kryss av. 
 

 Ja Gå til spørsmål iS2 
 Nei  Gå til spørsmål iS5 

 
 
iS2 Nå vil vi gjerne stille noen spørsmål om husarbeid. 

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 dere til sammen på husarbeid hjemme hos 
dere? 
 
Skriv inn antall timer: ________ 
 

 
iS3 Og omtrent hvor mye av denne tiden bruker du selv? 

 
Skriv inn antall timer: ________ 
 

 
iS4 Og hvor mye av denne tiden bruker din ektefelle/samboer/partner på husarbeid? 

 
Skriv inn antall timer: ________ 
 

Til alle: Vennligst oppgi hvor enig eller uenig du er i følgende påstander om leger generelt. 
 
iS5 “Det er sjelden at leger lar være å fortelle hele sannheten til pasientene sine”. 
 Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS6 “Allmennpraktiserende leger behandler sjelden pasientene som sine likeverdige”. 
 Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS7 “Før leger bestemmer seg for en behandling diskuterer de den sjelden med pasienten sin” 

Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 
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Vennligst oppgi hvor enig eller uenig du er i følgende påstander om menn og kvinner og deres 
plass i familien. 
 
iS8 “En kvinne skal ikke være nødt til å redusere lønnet arbeid for familiens skyld”. 
 Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS9 “Kvinner bør ta mer ansvar for hjem og barn enn menn”. Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS10 “Når det er knapt med jobber bør kvinner ha samme rett til en jobb som menn”. 

Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS11 Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i 

Norge? 
Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
Ekstremt Verken fornøyd eller Ekstremt 
misfornøyd misfornøyd fornøyd 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

 
iS12 Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin? 

Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
Ekstremt Verken fornøyd eller Ekstremt 
misfornøyd misfornøyd fornøyd 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

 
iS13 Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge? 

Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
Ekstremt Verken fornøyd eller Ekstremt 
misfornøyd misfornøyd fornøyd 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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iS13a Er du mann eller kvinne? 
 

 Mann 
 Kvinne 

 
 

 
 
iS13b Hvilket år er du født? 
 

Skriv inn årstall: ___________ 
 
 

 
 
Vennligst skriv inn dagens dato: _____  ______  _____ 
  Dag Måned År 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. 
 

Bruk svarkonvolutten til å sende det inn. 
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Til den intervjuede: 
Hvis du er mann svar på HS1. Hvis du er kvinne gå til side 3 og svar på HS2. 
 
HS1 Mannlige intervjuobjekter 
Her beskriver vi kort noen typer menn. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er 
deg. Sett kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg. 
 
  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
A Det er viktig for han å tenke ut nye ideer og å være 

kreativ. Han liker å gjøre ting på sin egen måte...............       
 

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

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

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

E Det er viktig for han å bo i trygge omgivelser. 
Han unngår alt som kan utsette han for fare ...................       
 

F Han liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye 
ting å gjøre. Han synes det er viktig å gjøre mange 
forskjellige ting i livet ..................................................       
 

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

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

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

J Det er viktig for han å ha det moro. 
Han liker å "skjemme seg bort".....................................       
 

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

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

M Det er viktig for han å være vellykket. 
Han håper at andre vil anerkjenne det han oppnår...........       
 

N Det er viktig for han at staten sikrer han mot trusler av 
alle slag. Han vil at staten skal være sterk, så den kan 
beskytte sine innbyggere .............................................       
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  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
O Han er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser. 

Han vil gjerne ha et spennende liv.................................       
 

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

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

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

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

T Tradisjoner er viktig for han. Han prøver å følge 
tradisjoner i religion eller i familien sin ...........................       
 

U Han oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. 
Det er viktig for han å gjøre ting som gir han glede .........       
 
Nå gå til spørsmål iS14 

 
HS2 Kvinnelige intervjuobjekter 
Her beskriver vi kort noen typer kvinner. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er 
deg. Sett kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg. 
 
  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
A Det er viktig for henne å tenke ut nye ideer og å være 

kreativ. Hun liker å gjøre ting på sin egen måte ..............       
 

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

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

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

E Det er viktig for henne å bo i trygge omgivelser. 
Hun unngår alt som kan utsette henne for fare................       
 

F Hun liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye 
ting å gjøre. Hun synes det er viktig å gjøre mange 
forskjellige ting i livet ..................................................       
 

G Hun mener at folk bør gjøre som de får beskjed om. 
Hun mener at folk alltid bør følge lover og regler, 
selv om ingen ser det ..................................................       
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  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 

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

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

J Det er viktig for henne å ha det moro. 
Hun liker å "skjemme seg bort".....................................       
 

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

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

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

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

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

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

Q Det er viktig for henne å få respekt fra andre. 
Hun vil at folk skal gjøre som hun sier ...........................       
 

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

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

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

U Hun oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. 
Det er viktig for henne å gjøre ting som gir henne glede...       
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Til alle: For å forbedre våre spørsmål i fremtiden, stiller vi til slutt noen spørsmål om en del 
temaer vi har intervjuet deg om tidligere. Vær så snill å ikke prøv å husk det du svarte tidligere, 
men svar som om de var helt nye spørsmål. 

 
 

iS14 Bor du for tiden sammen med en ektefelle eller partner? Vennligst kryss av. 
 

 Ja Gå til spørsmål iS15 
 Nei  Gå til spørsmål iS18 

 
 

 
iS15 Nå vil vi gjerne stille noen spørsmål om husarbeid. 

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 dere til sammen på husarbeid hjemme hos 
dere? 
 

Skriv inn antall timer: ________ 
 

 
iS16 Og omtrent hvor stor prosent av denne tiden bruker du selv? 0% betyr 'absolutt ingenting' og 

100% betyr 'absolutt alt' 
 

Skriv inn prosent: ________ 
 
 

 
iS17 Og omtrent hvor stor prosent av denne tiden bruker din ektefelle/samboer/partner? 
 0% betyr 'absolutt ingenting' og 100% betyr 'absolutt alt' 

 

Skriv inn prosent: ________ 
 
 

Til alle 
 

iS18 Er du for tiden i lønnet arbeid enten som ansatt, selvstendig næringsdrivende eller i 
familiebedrift? Vennligst kryss av. Kryss av for 'Ja' selv om du for tiden er borte fra lønnet arbeid. 

 

 Ja Gå til spørsmål iS19 
 Nei  Gå til spørsmål iS22 

 
 

iS19 De 3 neste spørsmålene er om din nåværende jobb. Vennligst velg ett av de følgende 
alternativene for å beskrive hvor variert jobben din er. Vennligst sett ett kryss. 

 

 Ikke variert i det hele tatt 
 Litt variert 
 Ganske variert 
 Svært variert 

 

 
iS20 Vennligst velg ett av de følgende alternativene for å beskrive hvor sikker jobben din er. 

Vennligst sett ett kryss. 
 

 Ikke sikker i det hele tatt 
 Litt sikker 
 Ganske sikker 
 Svært sikker 
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iS21 Vennligst velg ett av de følgende alternativene for å beskrive i hvilken grad, hvis i det hele 

tatt, jobben din setter din helse og sikkerhet i fare. Vennligst sett ett kryss. 
 

 Ikke fare i det hele tatt 
 Litt i fare 
 Ganske mye i fare 
 Svært mye i fare 

 

 
 
iS22 Dersom du måtte velge mellom følgende alternativer, hvilke ville du foretrekke? Vennligst 

oppgi hvor nær din mening er påstanden under ved å velge ett tall mellom 1 og 5 
Vennligst sett ett kryss. 
 

"En kvinne bør være "En kvinne skal ikke være 
villig til å redusere lønnet 1 2 3 4 5 nødt til å redusere lønnet 
arbeid for familiens skyld"      arbeid for familiens skyld" 
 
 

 
 
iS23 Dersom du måtte velge mellom følgende alternativer, hvilke ville du foretrekke? Vennligst 

oppgi hvor nær din mening er påstanden under ved å velge ett tall mellom 1 og 5 
Vennligst sett ett kryss. 
 

"Menn bør ta like mye "Kvinner bør ta mer 
ansvar som kvinner for 1 2 3 4 5 ansvar for hjem og 
hjem og barn"      barn enn menn " 
 
 

 
 
iS24 Dersom du måtte velge mellom følgende alternativer, hvilke ville du foretrekke? Vennligst 

oppgi hvor nær din mening er påstanden under ved å velge ett tall mellom 1 og 5 
Vennligst sett ett kryss. 
 

"Når det er knapt med "Når det er knapt med jobber, 
jobber, skal menn ha mer 1 2 3 4 5 bør kvinner ha samme rett 
rett til en jobb enn kvinner"      til en jobb som menn" 
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På en skala fra 0 til 10, oppgi hvor mye du personlig har tillit til hver av institusjonene nedenfor. 
0 betyr at du ikke har tillit til institusjonen i det hele tatt, og 10 betyr at du har full tillit. 
 

Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
 

  Ingen tillit 
  i det hele tatt Full tillit 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 
iS25 Stortinget          

  
 
iS26 Rettsvesenet          

  
 
iS27 Politiet          

  
 
 
 
 
iS27a Er du mann eller kvinne? 
 

 Mann 
 Kvinne 

 
 

 
 
iS27b Hvilket år er du født? 
 

Skriv inn årstall: ___________ 
 
 
 
 
Vennligst skriv inn dagens dato: _____  ______  _____ 
  Dag Måned År 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. 
 

Bruk svarkonvolutten til å sende det inn. 
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Til den intervjuede: 
Hvis du er mann svar på HS1. Hvis du er kvinne gå til side 3 og svar på HS2. 
 
HS1 Mannlige intervjuobjekter 
Her beskriver vi kort noen typer menn. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er 
deg. Sett kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg. 
 
  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
A Det er viktig for han å tenke ut nye ideer og å være 

kreativ. Han liker å gjøre ting på sin egen måte...............       
 

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

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

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

E Det er viktig for han å bo i trygge omgivelser. 
Han unngår alt som kan utsette han for fare ...................       
 

F Han liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye 
ting å gjøre. Han synes det er viktig å gjøre mange 
forskjellige ting i livet ..................................................       
 

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

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

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

J Det er viktig for han å ha det moro. 
Han liker å "skjemme seg bort".....................................       
 

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

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

M Det er viktig for han å være vellykket. 
Han håper at andre vil anerkjenne det han oppnår...........       
 

N Det er viktig for han at staten sikrer han mot trusler av 
alle slag. Han vil at staten skal være sterk, så den kan 
beskytte sine innbyggere .............................................       
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  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
O Han er på utkikk etter eventyr og liker å ta sjanser. 

Han vil gjerne ha et spennende liv.................................       
 

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

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

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

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

T Tradisjoner er viktig for han. Han prøver å følge 
tradisjoner i religion eller i familien sin ...........................       
 

U Han oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. 
Det er viktig for han å gjøre ting som gir han glede .........       
 
Nå gå til spørsmål iS28 

 
HS2 Kvinnelige intervjuobjekter 
Her beskriver vi kort noen typer kvinner. Les hver beskrivelse, og tenk på hvor lik eller ulik hver person er 
deg. Sett kryss i den ruten som best viser hvor lik denne personen er deg. 
 
  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 
A Det er viktig for henne å tenke ut nye ideer og å være 

kreativ. Hun liker å gjøre ting på sin egen måte ..............       
 

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

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

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

E Det er viktig for henne å bo i trygge omgivelser. 
Hun unngår alt som kan utsette henne for fare................       
 

F Hun liker overraskelser og er alltid på utkikk etter nye 
ting å gjøre. Hun synes det er viktig å gjøre mange 
forskjellige ting i livet ..................................................       
 

G Hun mener at folk bør gjøre som de får beskjed om. 
Hun mener at folk alltid bør følge lover og regler, 
selv om ingen ser det ..................................................       
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  Ikke lik 
  Veldig lik Lik Noe Litt lik Ikke meg i det 
  meg meg lik meg meg lik meg hele tatt 

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

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

J Det er viktig for henne å ha det moro. 
Hun liker å "skjemme seg bort".....................................       
 

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

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

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

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

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

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

Q Det er viktig for henne å få respekt fra andre. 
Hun vil at folk skal gjøre som hun sier ...........................       
 

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

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

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

U Hun oppsøker enhver mulighet til å ha det moro. 
Det er viktig for henne å gjøre ting som gir henne glede...       
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Til alle: For å forbedre våre spørsmål i fremtiden, stiller vi til slutt noen spørsmål om en del 
temaer vi har intervjuet deg om tidligere. Vær så snill å ikke prøv å husk det du svarte tidligere, 
men svar som om de var helt nye spørsmål. 
 
Til alle: Vennligst oppgi hvor enig eller uenig du er i følgende påstander om leger generelt. 

 
iS28 “Det er sjelden at leger lar være å fortelle hele sannheten til pasientene sine”. 

Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS29 “Før leger bestemmer seg for en behandling diskuterer de den sjelden med pasienten sin” 

Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS30 “Allmennpraktiserende leger behandler sjelden pasientene som sine likeverdige”. 

Vennligst sett ett kryss. 
 

 Svært enig 
 Enig 
 Verken enig eller uenig 
 Uenig 
 Svært uenig 

 
 
iS31 Er du for tiden i lønnet arbeid enten som ansatt, selvstendig næringsdrivende eller i 

familiebedrift? Vennligst kryss av. Kryss av for 'Ja' selv om du for tiden er borte fra lønnet arbeid. 
 

 Ja Gå til spørsmål iS32 
 Nei  Gå til spørsmål iS35 

 
 
iS32 Hvor variert er jobben din? Vennligst oppgi svaret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr ikke 

variert i det hele tatt og 10 betyr svært variert. Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 

Ikke variert i  Svært 
det hele tatt  variert 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
 
iS33 Hvor sikker er jobben din? Oppgi svaret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr ikke sikker i 

det hele tatt og 10 betyr svært sikker. Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 

Ikke sikker i  Svært 
det hele tatt  sikker 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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iS34 I hvilken grad er jobben din en fare for din helse og sikkerhet? Oppgi svaret på en skala 

fra 0 til 10, hvor 0 betyr ingen fare i det hele tatt og 10 betyr svært stor fare. 
 Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 

 
Ingen fare i  Svært 
det hele tatt  stor fare 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
Til alle 
 
iS35 Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i 

Norge? 
Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
Svært Verken fornøyd eller Svært 
misfornøyd misfornøyd fornøyd 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

 
iS36 Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin? 

Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
Svært Verken fornøyd eller Svært 
misfornøyd misfornøyd fornøyd 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

 
iS37 Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge? 

Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
Svært Verken fornøyd eller Svært 
misfornøyd misfornøyd fornøyd 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 
 
På en skala fra 0 til 10, oppgi hvor mye du personlig har tillit til hver av institusjonene nedenfor. 
0 betyr at du ikke har tillit til institusjonen i det hele tatt, og 10 betyr at du har full tillit. 
 

Vennligst sett kryss i ruten nærmest din mening. 
 
  Ingen tillit 
  i det hele tatt Full tillit 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
iS38 Stortinget            
 
iS39 Rettsvesenet            
 
iS40 Politiet            
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iS41a Er du mann eller kvinne? 

 

 Mann 
 Kvinne 

 
 
 
iS41b Hvilket år er du født? 
 

Skriv inn årstall: ___________ 
 
 
 
 
Vennligst skriv inn dagens dato: _____  ______  _____ 
  Dag Måned År 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. 

 
Bruk svarkonvolutten til å sende det inn. 

 


