The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
<Response Order 1, Oil Supply>
PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question <RO1a> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 25% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.
<RO1a> Nå noen få generelle spørsmål om samfunnet her i Norge. Vi vil gjerne spørre deg om
ditt personlige syn på disse spørsmålene.
Noen mennesker sier at vi fortsatt vil ha nok olje om 25 år. Andre sier at med det tempoet vi
forbruker oljen, vil alt sammen være oppbrukt om 15 år. Hvilket av disse synspunktene tipper du
ligger nærmest sannheten?
Det vil være nok av olje om 25 år
Oljen vil være oppbrukt om 15 år
<RO1b> Nå noen få generelle spørsmål om samfunnet her i Norge. Vi vil gjerne spørre deg om
ditt personlige syn på disse spørsmålene.
Noen mennesker sier at med det tempoet vi forbruker oljen, vil alt sammen være oppbrukt om
15 år. Andre sier at vi fortsatt vil ha nok olje om 25 år. Hvilket av disse synspunktene tipper du
ligger nærmest sannheten?
Oljen vil være oppbrukt om 15 år
Det vil være nok av olje om 25 år
<RO1c> Nå noen få generelle spørsmål om samfunnet her i Norge. Vi vil gjerne spørre deg om
ditt personlige syn på disse spørsmålene.
Hvilket av disse synspunktene tipper du ligger nærmest sannheten? Vi vil fortsatt ha nok av olje
om 25 år, eller med det tempoet vi forbruker olje, vil alt sammen være oppbrukt om 15 år.
Det vil være nok av olje om 25 år
Oljen vil være oppbrukt om 15 år
<RO1d> Nå noen få generelle spørsmål om samfunnet her i USA. Vi vil gjerne spørre deg om
ditt personlige syn på disse spørsmålene.
Hvilket av disse synspunktene tipper du ligger nærmest sannheten? Med det tempoet vi forbruker
oljen, vil alt sammen være oppbrukt om 15 år, eller vi vil fortsatt ha nok av olje om 25 år.
Oljen vil være oppbrukt om 15 år
Det vil være nok av olje om 25 år

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
<Response Order 2, Oil Prices>
PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question <RO2> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 25% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.

<RO2a> Er du enig eller uenig i denne måten å fastsette bensin- og oljepriser på? Hvert selskap
fastsetter sine egne priser for å møte konkurransen.
Enig
Uenig
<RO2b> Er du enig eller uenig i denne måten å fastsette bensin- og oljepriser på? Oljeselskapene
samarbeider om å fastsette prisene på sine produkter.
Enig
Uenig
<RO2c> Hvilket av disse utsagnene kommer nærmest din egen oppfatning av hvordan bensinog oljepriser blir fastsatt? Hvert selskap fastsetter sine egne priser for å møte konkurransen, eller
oljeselskapene samarbeider om å fastsette prisene på sine produkter.
Hvert selskap fastsetter sine egne priser
Oljeselskaper samarbeider
<RO2d> Hvilket av disse utsagnene kommer nærmest din egen oppfatning av hvordan bensinog oljepriser blir fastsatt? Oljeselskapene samarbeider om å fastsette prisene på sine produkter,
eller hvert selskap fastsetter sine egne priser for å møte konkurransen.
Oljeselskaper samarbeider
Hvert selskap fastsetter sine egne priser

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Response Order 3, Adequate Housing>
PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question <RO3> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 25% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.
===============================================================
<RO3a> Noen mennesker synes at myndighetene burde sørge for at alle har en adekvat bolig,
mens andre synes at den enkelte burde sørge for å skaffe seg bolig selv. Hva ligger nærmest ditt
syn på dette?
Myndighetene burde sørge for adekvate boliger
La den enkelte sørge for å skaffe seg bolig selv
<RO3b> Noen mennesker synes at hvert enkelt menneske burde sørge for å skaffe seg bolig selv,
mens andre synes at myndighetene burde sørge for at alle har en adekvat bolig. Hva ligger
nærmest ditt syn på dette?
La den enkelte sørge for å skaffe seg bolig selv
Myndighetene burde sørge for adekvate boliger
<RO3c> Hva ligger nærmest ditt syn på dette? Myndighetene burde sørge for at alle mennesker
har en adekvat bolig, eller den enkelte burde sørge for å skaffe seg bolig selv.
Myndighetene burde sørge for adekvate boliger
La den enkelte sørge for å skaffe seg bolig selv
<RO3d> Hva ligger nærmest ditt syn på dette? Hvert enkelt menneske burde sørge for å skaffe
seg bolig selv, eller myndighetene burde sørge for at alle har en adekvat bolig.
La den enkelte sørge for å skaffe seg bolig selv
Myndighetene burde sørge for adekvate boliger

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Acquiescence 3, Women in Poitics >
PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question <AQ3> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 25% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.

<AQ3a> Er du enig eller uenig i dette utsagnet? De fleste menn er følelsesmessig bedre utrustet
enn de fleste kvinner til å drive med politikk.
Enig
Uenig
<AQ3b> Er du enig eller uenig i dette utsagnet? De fleste menn er ikke følelsesmessig bedre
utrustet enn de fleste kvinner til å drive med politikk.
Enig
Uenig
<AQ3c> Ville du si at de fleste menn er følelsesmessig bedre utrustet enn de fleste kvinner til å
drive med politikk, at menn og kvinner er like godt utrustet, eller at kvinner er bedre utrustet enn
menn på dette området?
Menn er bedre utrustet
Menn og kvinner er like godt utrustet
Kvinner er bedre utrustet
<AQ3d> Ville du si at de fleste kvinner er følelsesmessig bedre utrustet enn de fleste menn til å
drive med politikk, at menn og kvinner er like godt utrustet, eller at menn er bedre utrustet enn
kvinner på dette området?
Kvinner er bedre utrustet
Menn og kvinner er like godt utrustet
Menn er bedre utrustet

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Question Wording, Free Speech >
PROGRAMMER NOTE: There are 2 ways question <QW1> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 50% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 2 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.

<QW1a> Noen mennesker er imot alle kirkesamfunn og all religion. Hvis en slik person ønsket å
tale imot kirkesamfunn og religion i (din by/ditt hjemsted/ditt nærmiljø), burde han/hun fått lov
til å bruke ytringsfriheten eller ikke?
Ja, burde fått lov til å tale
Nei, burde ikke fått lov
<QW1b> Noen mennesker er imot alle kirkesamfunn og all religion. Hvis en slik person ønsket å
tale imot kirkesamfunn og religion i (din by/ditt hjemsted/ditt nærmiljø), burde han/hun fått lov
til å tale eller ikke?
Ja, burde fått lov til å tale
Nei, burde ikke fått lov

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Response Order 4, Global Warming>
PROGRAMMER NOTE: There are 2 ways question <RO4> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 50% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 2 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.

<RO4a> Ut fra hva du vet, vil du si at gjennomsnittstemperaturene i verden har blitt høyere de
siste tre årene, lavere, eller er de omtrent uendret fra tidligere?
Høyere
Lavere
Omtrent uendret
<RO4b> Ut fra hva du vet, vil du si at gjennomsnittstemperaturene i verden har blitt lavere de
siste tre årene, høyere, eller er de omtrent uendret fra tidligere?
Lavere
Høyere
Omtrent uendret

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< No Opinion 3, Leader Crooked >
PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question <NO3> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 25% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 4 questions. Please make sure to use the random assignment from question
<NO1>. Respondents who have been asked question <NO1a> should be asked < NO3a> only.
Respondents who have been asked question <NO1b> should be asked < NO3b> only.
Respondents who have been asked question <NO1c> should be asked < NO3c> only.
Respondents who have been asked question <NO1d> should be asked < NO3d> only.
< When a person does not answer NO3a, NO3b, NO3c, or NO3d by pressing “next” the message
"If you want to skip answering this question, that's ok, but we would really appreciate it if you
would be willing to answer it, because your response to this question will help our study a lot.
Please feel free to either answer or go to the next screen. Thank you."
SHOULD NOT appear on the screen and he/her should be able to skip the question right away.>
<NO3a> Tror du at en god del av dem som arbeider i statsforvaltningen er korrupte, at noen
ganske få av dem er det, eller at nesten ingen av dem er det, eller har du ikke noen oppfatning om
dette?
En god del
Noen få
Nesten ingen
Har ikke noen oppfatning
<NO3b> Tror du at en god del av dem som arbeider i statsforvaltningen er korrupte, at noen
ganske få av dem er det, eller at nesten ingen av dem er det, eller har du ikke nok informasjon
om statsforvaltningen til å vite det?
En god del
Noen få
Nesten ingen
Har ikke nok informasjon
<NO3b> Tror du at en god del av dem som arbeider i statsforvaltningen er korrupte, at noen
ganske få av dem er det, eller at nesten ingen av dem er det, eller vet du ikke?
En god del
Noen få
Nesten ingen
Vet ikke
<NO3d> Tror du at en god del av dem som arbeider i statsforvaltningen er korrupte, at noen
ganske få av dem er det, eller at nesten ingen av dem er det?
En god del
Noen få
Nesten ingen

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Question Balance 1, Fuel Shortage>
PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question <QB1> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 25% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.

<QB1a> Hvis det oppstår en alvorlig mangel på energi til fyring denne vinteren, synes du det
burde vedtas en lov som krever at folk skal senke temperaturen i hjemmene sine, eller er du imot
en slik lov?
Burde vedtas en lov
Er imot en slik lov
<QB1b> Hvis det oppstår en alvorlig mangel på energi til fyring denne vinteren, synes du det
burde vedtas en lov som krever at folk skal senke temperaturen i hjemmene sine?
Ja, det burde vedtas en lov
Nei, ingen lov
<QB1c> Hvis det oppstår en alvorlig mangel på energi til fyring denne vinteren, synes du det
burde vedtas en lov som krever at folk skal senke temperaturen i hjemmene sine, eller er du imot
en slik lov fordi den ville bli for vanskelig å håndheve?
Burde vedtas en lov
Er imot en slik lov
<QB1d> Hvis det oppstår en alvorlig mangel på energi til fyring denne vinteren, er du imot at det
vedtas en lov som krever at folk skal senke temperaturen i hjemmene sine, eller synes du det
burde komme en slik lov?
Er imot en slik lov
Burde vedtas en lov

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Question Order 1, Abortion >
PROGRAMMER NOTE: There are 2 ways the questions <QO11> and <QO12> are asked. That
is, each of these two ways should only be asked to 50% of the sample. No respondent should be
asked more than one of these two ways. Please be sure to use a truly random assignment method
to determine which questions each respondent will be asked (e.g., use random number generation
or an equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.
Respondents who are asked question < QO11a> should be asked < QO12a> only.
Respondents who are asked question < QO12b > should be asked < QO11b> only.
PROGRAMMER NOTE: Please display only one question per screen.

<QO11a> Synes du det burde være mulig for en gravid kvinne å få lovlig abort hvis hun er gift
og ikke ønsker seg flere barn?
Ja
Nei
<QO12a> Synes du det burde være mulig for en gravid kvinne å få lovlig abort hvis det er en
stor sjanse for at barnet har en alvorlig defekt?
Ja
Nei

<QO12b> Synes du det burde være mulig for en gravid kvinne å få lovlig abort hvis det er en
stor sjanse for at barnet har en alvorlig defekt?
Ja
Nei
<QO11b> Synes du det burde være mulig for en gravid kvinne å få lovlig abort hvis hun er gift
og ikke ønsker seg flere barn?
Ja
Nei

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals
< Response Order 6, Inequality >
PROGRAMMER NOTE: There are 2 ways question < RO6> is asked. That is, each of these
questions should only be asked to 50% of the sample. No respondent should be asked more than
one of these 2 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine
which question each respondent will be asked (e.g., use random number generation or an
equivalent procedure). Please do not simply rotate questions across respondents.
<RO6a> Er du enig eller uenig i at ulikhet fortsetter å eksistere fordi det er gunstig for de rike og
mektige? Ville du si du er ...
Sterkt enig
Enig
Verken enig eller uenig
Uenig
Sterkt uenig
<RO6b> Er du uenig eller enig i at ulikhet fortsetter å eksistere fordi det er gunstig for de rike og
mektige? Ville du si du er ...
Sterkt uenig
Uenig
Verken enig eller uenig
Enig
Sterkt enig

