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Single coded

Q1 : Q1 :

I sin alminnelighet, vil du si at de fleste mennesker er til å stole på, eller at man ikke kan være forsiktig
nok i omgangen med andre mennesker?
1
2
3

De fleste mennesker er til å stole på
Man kan ikke være forsiktig nok
Vet ikke
Matrix

Q2 : Q2 :
Hvor stor grad av tillit har du til følgende institusjoner:

Stortinget
Domstolene
Regjeringen
Politiet
Politiets
sikkerhetstjeneste
(PST)
Mediene

Svært stor
tillit

Nokså stor
tillit

Verken eller

Liten tillit

Ingen tillit

Vet ikke
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Matrix

Q3 : Q3 :

Her vil du få presentert noen påstander om hvordan du forholder deg i møte med andre. Kan du for hver
påstand si hvor enig eller uenig du er? Ikke bruk så mye tid, bare svar det første du tenker.
Når jeg tror at andre er
uenige med meg, er
det vanskelig for meg
å uttrykke meningene
mine
Jeg tenker ofte at de
rundt meg tar feil, uten
at jeg sier det til dem
Når jeg er uenig med
andre jatter jeg heller
med enn å krangle
Når jeg er sammen
med personer jeg tror
er uenige med meg, er
det lett for meg å si
det jeg mener
Når noen jeg vet er
uenige med meg spør
meg om meningen
min, føler jeg meg
ukomfortabel
Jeg sier bare det jeg
mener når jeg er
sammen med venner
og andre jeg har tillit
til
Hvis man vet at man
har en mening de
fleste er uenige i, er
det tryggest å la være
å si noe offentlig
Hvis jeg er uenig med
andre har jeg ikke noe
problem med å si det
til dem

Helt enig

Delvis enig

Helt uenig

Vet ikke





Verken eller Delvis uenig





























































































T1 : T1 : Egne holdninger og verdisyn

Text

Mennesker kan ha ulike syn på hva slags ytringer som er akseptable i et samfunn. Nå følger noen
spørsmål der vi ønsker å få vite hva slags ytringer du mener bør være akseptert på ulike arenaer og om
hva myndighetene bør gjøre med dem. Vi er altså ikke ute etter å vite hva som faktisk er lov per i dag,
men vil ha din personlige oppfatning.
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Matrix

Q4 : Q4a :

Her er en liste over ulike typer nedsettende ytringer. På hvilke arenaer mener du slike nedsettende
ytringer bør aksepteres?
Flere svar mulig på hver linje
Blant
På
I
I
nærmeste arbeidspla nyhetsme nettavisen
familie og
ssen
diene
es
venner
komment
arfelt
Nedsettende ytringer
om religioner
Nedsettende ytringer
om innvandrere
Nedsettende ytringer
om [split sample:
muslimer/kristne] som
gruppe
Nedsettende ytringer
om lesbiske, homofile,
bifile eller
transpersoner
Nedsettende ytringer
om politikere

I sosiale
medier

I kunst,
Bør ikke
musikk og akseptere
litteratur s på noen
av disse
arenaene







































































Matrix

Q5 : Q4b :

På hvilke arenaer mener du følgende typer ytringer bør aksepteres, dersom noen opplever dem som
krenkende?
Flere svar mulig på hver linje
Blant
På
I
I
nærmeste arbeidspla nyhetsme nettavisen
familie og
ssen
diene
es
venner
komment
arfelt
Ytringer om religioner
Ytringer om
innvandrere
Ytringer om [split
sample:
muslimer/kristen] som
gruppe
Ytringer om lesbiske,
homofile, bifile eller
transpersoner
Ytringer om politikere

I sosiale
medier

I kunst,
Bør ikke
musikk og akseptere
litteratur s på noen
av disse
arenaene
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Matrix

Q6 : Q5 :

Dersom noen av de følgende typer ytringer blir publisert i norske redigerte medier (f.eks. avis, tv, radio).
Hvilke konsekvenser, om noen, mener du dette bør få for det aktuelle mediet?
Flere svar mulig på hver linje
Sosiale Fellelse i
reaksjon Pressens
er (for
faglige
eksempe utvalg
l kritikk,
(PFU)
fordømm
else og
motstan
d) i
offentlig
debatt
Nedsettende ytringer
om religioner
Nedsettende ytringer
om innvandrere
Nedsettende ytringer
om [split sample:
muslimer/kristne] som
gruppe
Nedsettende ytringer
om lesbiske, homofile,
bifile eller
transpersoner
Nedsettende ytringer
om politikere

Bot

Kort
fengsels
straff for
redaktør
en (inntil
6
måneder
)

Lang
fengsels
straff for
redaktør
en (mer
enn 6
måneder
)

Annet

Det bør
ikke få
noen
konsekv
enser

Vet ikke

















































































Status for ytringsfrihet høsten 2015 - befolkning | version 1 | © TNS

4

Matrix

Q7 : Q6 :

Og dersom noen av ytringene blir fremført i sosiale medier (f.eks. Facebook, Instagram, Twitter). Hvilke
konsekvenser, om noen, mener du det bør få for den personen som gjør det?
Flere svar mulig på hver linje
Sosiale Utesteng
reaksjon else fra
er (for
det
eksempe sosiale
l kritikk, mediet
fordømm
else og
motstan
d) fra
andre i
sosiale
medier
Nedsettende ytringer
om religioner
Nedsettende ytringer
om innvandrere
Nedsettende ytringer
om [split sample:
muslimer/kristne] som
gruppe
Nedsettende ytringer
om lesbiske, homofile,
bifile eller
transpersoner
Nedsettende ytringer
om politikere

Bot

Kort
Lang
fengsels fengsels
straff
straff
(inntil
(mer
seks
enn seks
måneder måneder
)
)

Annet

Det bør
ikke få
noen
konsekv
enser

Vet ikke
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Matrix

Q8 : Q8 : Egne handlinger og erfaringer

Noen sier sin mening uansett situasjon og arena, mens andre er mer forsiktige. Nedenfor ber vi deg
tenke på meninger som er viktige for deg. På hvilke av disse arenaene ville du sagt din mening selv om:
Flere svar mulig på hver linje
Blant
nærmeste
familie og
venner

Meningen kan virke
støtende på personer
eller grupper
Meningen kan såre folk
du bryr deg om
Du kan oppfattes som
uhøflig
Det kan føre til at
overordnede på
arbeidsplassen
reagerer negativt
Politi eller myndigheter
kan overvåke det du
uttrykker
Det kan være du
dummer deg ut
Du tror du kan
oppfattes som rar eller
annerledes
Du tror du kan
oppfattes som rasistisk
Det kan føre til at du
blir latterliggjort
Du kan oppleve
trakassering og
mobbing
Du kan oppfattes som
en som mobber eller
trakasserer andre

På
På en åpent
arbeidsplass tilgjengelig
en
nettside

I sosiale
medier

Jeg ville
ikke uttrykt
en slik
mening på
noen av
disse
arenaene

Vet ikke/
Ikke
relevant
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Matrix

Q9 : Q9 :

Nedenfor følger noen påstander om ytringsfriheten. For hver påstand ber vi deg markere hvor enig eller
uenig du er.
Der hvor vi spør om ytringer, tenker vi på ytringer i offentligheten
Ytringsfriheten er
viktigere enn
beskyttelse av religiøse
menneskers følelser
Det bør være greit å
kritisere etniske
minoritetsgrupper i
offentligheten
Ytringer som håner
religion bør være tillatt
[slipt sample]
Ytringer som kritiserer
religion bør være tillatt
[split sample]
Ytringsfriheten bør
kunne begrenses for å
sikre at folk ikke blir
trakassert eller mobbet
Ytringsfriheten er
viktigere enn
beskyttelse av religiøse
minoriteters sikkerhet
Det bør være greit å
ytre rasistiske
meninger i
offentligheten så lenge
det ikke innebærer
oppfordringer til vold

Helt enig

Delvis enig

Helt uenig

Vet ikke





Verken eller Delvis uenig

















































































Q10 : Q10 :

Single coded

Tenk deg at en [split sample: muslimsk, islamistisk, innvandringskritisk, høyreekstrem] organisasjon
ønsker å holde et åpent møte i et kommunalt bygg. Hva mener du kommunen bør gjøre?
1
2
3
4

Tillate møtet uten betingelser
Tillate møtet såfremt organisasjonen følger norsk lov
Ikke tillate møtet
Vet ikke

Q11 : Q11 :

Single coded

Tenk deg at en [split sample: muslim, islamist, innvandringskritiker, høyreekstrem] søker stilling som
samfunnsfaglærer i ungdomsskolen. Gitt at vedkommende er best kvalifisert, hva mener du skolen bør
gjøre?
1 Ansette vedkommende uten forbehold
2 Ansette vedkommende såfremt han forplikter seg til å ikke ytre sine politiske meninger i
klasserommet
3 Ikke ansette vedkommende
4 Vet ikke
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Q12 : Q12 :

Single coded

Tenk deg at et [split sample: muslimsk, islamistisk innvandringskritisk, høyreekstremt] parti stiller liste til
Stortingsvalg. Hva mener du myndighetene bør gjøre?
1
2
3
4

Tillate partiet å stille liste uten betingelser
Tillate partiet å stille liste såfremt de følger norsk lov
Ikke tillate partiet å stille liste
Vet ikke

Q13 : Q13 :

Single coded

Tenk deg at noen ønsker å publisere en kronikk i VG med [split sample: islamistisk, islamistisk,
innvandringskritisk, høyreekstremt] innhold. Hva mener du VG bør gjøre?
1
2
3
4

Publisere kronikken som den er
Publisere kronikken, men kreve at eventuelle krenkende utsagn fjernes
Ikke publisere kronikken
Vet ikke

Q14 : Q14 :

Single coded

Tenk deg at VG oppdager et innlegg med [split sample: islamistisk, islamistisk, innvandringskritisk,
høyreekstremt] innhold i kommentarfeltet under en av sine artikler. Hva mener du VG bør gjøre?
1
2
3
4

La innlegget stå som det står
La innlegget stå, men be avsenderen om å moderere eventuelle krenkende utsagn
Fjerne innlegget
Vet ikke

Q15 : Q15_gruppe1 :

Single coded

Hvilken av de følgende påstandene er mest i tråd med din mening?
1
2
3
4

Media bør publisere karikaturtegninger, selv om noen opplever dem som krenkende
Media bør være restriktive med å publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Media bør ikke publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Vet ikke

Q16 : Q15_gruppe2 :

Single coded

De siste årene har det vært mye diskusjon om publisering av karikaturtegninger i pressen. Gitt at en
karikatur kan virke krenkende, hvilken av påstandene under er mest i tråd med din mening?
1
2
3
4

Media bør publisere karikaturtegninger, selv om noen opplever dem som krenkende
Media bør være restriktive med å publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Media bør ikke publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Vet ikke
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Q17 : Q15_gruppe3 :

Single coded

De siste årene har det vært mye diskusjon om publisering av karikaturtegninger i pressen. Gitt at en
karikatur kan virke krenkende på kristne, hvilken av påstandene under er mest i tråd med din mening?
1
2
3
4

Media bør publisere karikaturtegninger, selv om noen opplever dem som krenkende
Media bør være restriktive med å publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Media bør ikke publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Vet ikke

Q18 : Q15_gruppe4 :

Single coded

De siste årene har det vært mye diskusjon om publisering av karikaturtegninger i pressen. Gitt at en
karikatur kan virke krenkende på muslimer, hvilken av påstandene under er mest i tråd med din mening?
1
2
3
4

Media bør publisere karikaturtegninger, selv om noen opplever dem som krenkende
Media bør være restriktive med å publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Media bør ikke publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Vet ikke

Q19 : Q15_gruppe5 :

Single coded

De siste årene har det vært mye diskusjon om publisering av karikaturtegninger i pressen. Gitt at en
karikatur kan virke krenkende på jøder, hvilken av påstandene under er mest i tråd med din mening?
1
2
3
4

Media bør publisere karikaturtegninger, selv om noen opplever dem som krenkende
Media bør være restriktive med å publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Media bør ikke publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Vet ikke

Q20 : Q15_gruppe6 :

Single coded

De siste årene har det vært mye diskusjon om publisering av karikaturtegninger i pressen. Gitt at en
karikatur kan virke krenkende på kristne, muslimer eller jøder, hvilken av påstandene under er mest i
tråd med din mening?
1
2
3
4

Media bør publisere karikaturtegninger, selv om noen opplever dem som krenkende
Media bør være restriktive med å publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Media bør ikke publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende
Vet ikke
ASK ONLY IF Q15 : Q15_gruppe1=1 or Q16 : Q15_gruppe2=1 or Q17 : Q15_gruppe3=1 or Q18 :
Q15_gruppe4=1 or Q19 : Q15_gruppe5=1 or Q20 : Q15_gruppe6=1

Q21 : Q16a :

Open

Hva mener du er den viktigste grunnen til at pressen bør publisere slike karikaturtegninger?
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Open

Q22 : Q16b :

Du svarte at pressen ikke bør publisere eller at de bør være varsom med å publisere
Hva mener du er den viktigste grunnen til at pressen ikke bør publisere slike karikaturtegninger?

ASK ONLY IF Q15 : Q15_gruppe1=2,3 or Q16 : Q15_gruppe2=2,3 or Q17 : Q15_gruppe3=2,3 or Q18 :
Q15_gruppe4=2,3 or Q19 : Q15_gruppe5=2,3 or Q20 : Q15_gruppe6=2,3
Multi coded

Q23 : Q17 :

Dersom en slik karikaturtegning publiseres i en avis, et ukeblad, i et tv-program, eller lignende. Hvilke
konsekvenser, om noen, mener du det bør få for de som publiserer?
Flere svar mulig
1
2
3
4
5
6
7
8

Sosiale reaksjoner (for eksempel kritikk, fordømmelse og motstand) i offentlig debatt
Fellelse i Pressens faglige utvalg (PFU)
Bot
Kort fengselsstraff for redaktøren (inntil 6 måneder)
Lang fengselsstraff for redaktøren (mer enn 6 måneder)
Annet
Det bør ikke få noen konsekvenser
*Exclusive
Vet ikke
*Exclusive
Matrix

Q24 : Q18 :

Hvor mange i de følgende gruppene tror du mener det samme som deg om publisering av
karikaturtegninger?

Nærmeste familie og
venner
Folk som bor i
nabolaget ditt
Folk som bor i
kommunen din
Folk som bor i Norge
generelt

Nesten alle

Et flertall
(mer enn
halvparten)

Omtrent
halvparten

Et
mindretall
(mindre enn
halvparten)

Nesten
ingen

Vet ikke

















































Q25 : Q19 :

Single coded

Hvor nøye vil du si du har fulgt debatten i norske medier de siste årene om publisering av
karikaturtegninger med religiøst og politisk innhold?
1
2
3
4

Svært nøye
Ganske nøye
Ikke så nøye
Ikke fulgt debatten i det hele tatt
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Single coded

Q26 : Q20 :

Har du selv opplevd å føle deg krenket av karikaturtegninger publisert i media?
1
2
3

Ja
Nei
Vet ikke
Matrix

Q27 : Q22 :

Tenk deg at en diskusjon om publisering av karikaturtegninger kom opp på en av de følgende arenaene i
løpet av den nærmeste fremtiden. Hvor villig eller uvillig ville du være til å delta i en slik debatt?
Sammen med
venner/familie
På jobben
På et åpent
debattmøte
I sosiale medier
(Facebook, Twitter,
Instagram, etc.)
I nettavisers
kommentarfelt
I papiravis
I radio
På TV

Svært villig

Ganske villig

Ganske uvillig

Svært uvillig

Vet ikke


































































Matrix

Q28 : Q23 :

Mange har sterke meninger om innvandring og religion. Har det hendt at du har latt være å skrive eller
dele noe på sosiale medier om slike temaer på grunn av noe av det følgende?

Fordi det kan skade
folks syn på deg
Fordi du tror de fleste
er uenige med deg

Ja, flere
ganger

Ja, noen
ganger

Ja, en sjelden
gang

Nei, aldri

Husker
ikke/usikker





















Matrix

Q29 : Q24 :
Hvor ofte diskuterer du samfunnsspørsmål på de følgende arenaene?

I familien
Med venner
På arbeidsplassen
I en frivillig
organisasjon

Daglig

Flere
ganger i uka

En til to
ganger pr.
mnd

Sjeldnere

Aldri

Husker
ikke/usikker
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Matrix

Q30 : Q25 :
Hvor ofte ytrer du deg gjennom de følgende kanalene?

Kronikk/debattinnlegg i
landsdekkende avis
(papir eller nettavis)
Kronikk/debattinnlegg i
regional- eller lokalavis
(papir eller nettavis)
Kommentarfelt i
nettavis
I sosiale medier
På radio
På TV

Daglig

Flere
ganger i uka

En til to
ganger pr.
mnd

Sjeldnere

Aldri

Husker
ikke/usikker





























































ASK ONLY IF Q30 : Q25 ST=1 & SC=5,6 and Q30 : Q25 ST=2 & SC=5,6 and Q30 : Q25 ST=3 & SC=5,6
and Q30 : Q25 ST=4 & SC=5,6 and Q30 : Q25 ST=5 & SC=5,6 and Q30 : Q25 ST=6 & SC=5,6
Multi coded

Q31 : Q26 :
Max 3

Du svarte at du aldri ytrer deg offentlig. Hvilke av de følgende er de tre viktigste grunnene til at du ikke
gjør det?
Sett inntil 3 kryss
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jeg er ikke interessert
Jeg har ikke noe jeg ønsker å si
Jeg er redd for andres reaksjoner
Jeg ønsker ikke å støte andre
Jeg føler ikke at jeg har nok kunnskap
Jeg synes debatten ofte er for usaklig
Jobben min begrenser min mulighet til å ytre meg offentlig
Jeg er bekymret for overvåkning
Jeg ønsker ikke å bli satt i bås
Jeg tror ikke det nytter/gjør noen forskjell
Jeg føler at meningene mine ikke er akseptert
Annet, noter:
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ASK ONLY IF Q30 : Q25 ST=1 & SC=1,2,3,4 or Q30 : Q25 ST=2 & SC=1,2,3,4 or Q30 : Q25 ST=3 &
SC=1,2,3,4 or Q30 : Q25 ST=4 & SC=1,2,3,4 or Q30 : Q25 ST=5 & SC=1,2,3,4 or Q30 : Q25 ST=6 &
SC=1,2,3,4
Multi coded

Q32 : Q27 :
Max 3
Hvilke tema ytrer du deg oftest om offentlig?
SETT INNTIL 3 KRYSS
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Innvandring/integrasjon
Økonomi
Klima og miljø
Norsk politikk generelt
Internasjonale forhold
Forskning/vitenskap
Religion og livssyn
Likestilling
Sport
Livsstil (f.eks. mote, helse, interiør)
Kultur (f.eks. musikk, film, litteratur, teater)
Annet, noter:
Vet ikke
Multi coded

Q33 : Q28 :

Etter å ha deltatt i en diskusjon og sagt en mening offentlig, har du opplevd noe av det følgende?
1
2
3

Ubehagelige eller nedlatende kommentarer
Konkrete trusler
Har ikke opplevd noe av dette
ASK ONLY IF Q33 : Q28=1,2
Matrix

Q34 : Q29 :

Omtrent hvor mange ganger har du opplevd dette etter å ha deltatt i en diskusjon eller sagt din mening
offentlig?

Ubehagelige eller
nedlatende
kommentarer
Konkrete trusler

1 gang

2-10 ganger

11-50
ganger

51-100
ganger

Mer enn
100 ganger

Vet ikke
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ASK ONLY IF Q33 : Q28=1,2
Multi coded

Q35 : Q30 :

Hvis du tenker på den type ubehagelige eller nedlatende kommentarer du oftest får, har disse vært rettet
mot din/ditt:
Flere svar mulig
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kjønn
Hudfarge
Etnisitet
Religion
Politiske ståsted
Seksuelle orientering
Utseende
Nasjonalitet
Personlige egenskaper/ personlighet
Funksjonsevne
Innholdet i argumentet ditt
Annet, noter:
Vet ikke

*Position fixed
*Exclusive *Position fixed

ASK ONLY IF Q33 : Q28=1,2
Q36 : Q31 :

Open

Kan du kort beskrive hva disse kommentarene oftest handler om?

Q37 : Q32 :

Multi coded

Har du observert at andre har blitt utsatt for noe av det følgende på nettet?
1
2
3

Ubehagelige eller nedlatende kommentarer
Trusler
Ingen av delene
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ASK ONLY IF Q37 : Q32=1,2
Matrix

Q38 : Q33 :
Hvem var dette rettet mot?
Flere svar mulig på hver linje

Ubehagelige og
nedlatende
kommentarer
Trusler

Nære
venner/familie

Bekjente

Kolleger

Personer jeg ikke
kjenner

















ASK ONLY IF Q37 : Q32=1,2
Multi coded

Q39 : Q34 :

Hvis du tenker på den type ubehagelige eller nedlatende kommentarer du oftest har observert at andre
har fått, har disse vært rettet mot:
Flere svar mulig
Random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kjønn
Hudfarge
Etnisitet
Religion
Politiske ståsted
Seksuelle orientering
Utseende
Nasjonalitet
Personlige egenskaper/ personlighet
Funksjonsevne
Innholdet i argumentet ditt
Annet, noter:
Vet ikke

*Position fixed
*Exclusive *Position fixed

ASK ONLY IF Q37 : Q32=1,2
Q40 : Q35 :

Open

Kan du kort beskrive hva disse kommentarene oftest handler om?
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Open

Q41 : Q36 :

Er det noen grupper du mener i for liten grad kommer til orde i norske nyhetsmedier?
Notér inntil tre grupper

Single coded

Q42 : Q38 :
Generelt sett, hvor interessert er du i politikk?
1
2
3
4
5
6

Svært interessert
Ganske interessert
Verken eller
Ganske lite interessert
Overhodet ikke interessert
Vet ikke
Single coded

Q43 : Q39 :

Uavhengig av om du er religiøs eller ikke, hvor interessert er du i spørsmål om religion?
1
2
3
4
5
6

Svært interessert
Ganske interessert
Verken eller
Ganske lite interessert
Overhodet ikke interessert
Vet ikke
Matrix

Q44 : Q40 :
Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Innvandrere flest
beriker det kulturelle
livet i Norge
Innvandring utgjør en
alvorlig trussel mot vår
nasjonale egenart

Helt enig

Delvis enig

Verken enig Delvis uenig
eller uenig
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Q45 : Q41 :

Single coded

Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er helt til venstre politisk, og 10 er helt til
høyre politisk?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 Helt til venstre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Helt til høyre
Vet ikke

Q46 : Q42 :

Single coded

Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion eller ikke, hvor religiøs vil du si at du er?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 Ikke religiøs i det hele tatt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Veldig religiøs
Vet ikke
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