Underlagt taushetsplikt

Holdninger til sosial ulikhet

1

Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor viktig mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett ett kryss for hver linje.
Helt avgjørende

Svært
viktig

Ganske
viktig

Ikke særlig Ikke viktig i
det hele tatt
viktig

Vet ikke

Helt avgjørende

Svært
viktig

Ganske
viktig

Ikke særlig Ikke viktig i
det hele tatt
viktig

Vet ikke

At en kommer fra en velstående familie?
At ens foreldre har god utdanning?
At en selv har god utdanning?
At en har ambisjoner?
Hardt arbeid?

Og hvor viktig mener du følgende forhold er?
At en kjenner de rette personene?
At en har politiske forbindelser?
Å gi bestikkelser?
Etnisk bakgrunn, uttrykt f.eks. ved kultur, hudfarge og liknende?
Religion?
Om en er mann eller kvinne?
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I hvilken grad er du enig eller uenig i de følgende utsagnene? Sett ett kryss for hver linje.

Sterkt
enig

Enig

Verken enig
eller uenig

Uenig

Sterkt
uenig

For å nå helt til topps i det norske samfunnet
må man være korrupt
I Norge er det bare elever fra de beste videregående skolene som har gode muligheter til å få en
universitetsutdanning
I Norge er det bare de rike som har råd til å ta
universitetsutdanning
I Norge har alle like muligheter til å studere ved
et universitet, uavhengig av kjønn, etnisitet eller
sosial bakgrunn
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Vil du si at du tjener…

Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå, svar ut fra din forrige jobb.

... mye mindre enn du fortjener?
... mindre enn du fortjener?
... det du fortjener?
... mer enn du fortjener?
... mye mer enn du fortjener?
Jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid
Vet ikke

I spørsmål 4 - 8 vil vi gjerne vite hva du tror folk i de nedenfornevnte jobbene faktisk
tjener. Fyll inn det du tror de vanligvis tjener brutto pr. år (før skatt). Mange vil føle seg
usikre her, men tenk deg om og anslå et beløp. Det kan virke vanskelig, men vennligst
prøv å fylle inn beløpene. Oppgi beløpene i hele 1000 kroner.
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Omtrent hvor mye tror du en allmennpraktiserende lege tjener?
000 kroner
Vet ikke

5

Omtrent hvor mye tror du en styreformann i et stort nasjonalt selskap tjener?
000 kroner
Vet ikke

2

Vet ikke

6

Omtrent hvor mye tror du en butikkansatt tjener?
000 kroner
Vet ikke

7

Omtrent hvor mye tror du en ufaglært fabrikkarbeider tjener?
000 kroner
Vet ikke

8

Omtrent hvor mye tror du et medlem av regjeringen tjener?
000 kroner
Vet ikke

I spørsmål 9 - 13 vil vi gjerne vite hva du synes folk i de nedenfornevnte jobbene bør tjene.
Fyll inn det du synes de bør tjene brutto pr. år (før skatt). Oppgi beløpene i hele 1000 kroner.
9

Omtrent hvor mye synes du en allmennpraktiserende lege bør tjene?
000 kroner
Vet ikke

10 Omtrent hvor mye synes du en styreformann i et stort nasjonalt selskap bør tjene?
000 kroner
Vet ikke
11 Omtrent hvor mye synes du en butikkansatt bør tjene?
000 kroner
Vet ikke

12 Omtrent hvor mye synes du en ufaglært fabrikkarbeider bør tjene?
000 kroner
Vet ikke
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13 Omtrent hvor mye synes du et medlem av regjeringen bør tjene?
000 kroner
Vet ikke

14 I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?
Sterkt
enig

Enig

Verken enig
eller uenig

Uenig

Lønnsforskjellene i Norge er for store
Det er myndighetenes ansvar å redusere
lønnsforskjellene mellom de med høye og
de med lave inntekter
Myndighetene bør sikre arbeidsledige en
anstendig levestandard
Myndighetene bør bruke mindre penger på
ordninger for fattige

15 Synes du at de med høye inntekter bør betale en større del av sin inntekt i skatt enn de
med lave inntekter, den samme delen eller en mindre del?
Mye større del
Større del
Samme
Mindre del
Mye mindre del
Vet ikke

16 Generelt, hvordan vil du beskrive skattenivået i Norge i dag for de med høye inntekter?
Skattenivået er...
... altfor høyt
... for høyt
... passe
... for lavt
... altfor lavt
Vet ikke
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Sterkt
uenig

Vet ikke

17 Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan kjøpe
seg bedre helsetjenester enn mennesker med lavere inntekter?
Svært rettferdig
Nokså rettferdig
Verken rettferdig eller urettferdig
Nokså urettferdig
Svært urettferdig
Vet ikke
18 Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan kjøpe
bedre utdanning for sine barn enn det mennesker med lavere inntekt kan?
Svært rettferdig
Nokså rettferdig
Verken rettferdig eller urettferdig
Nokså urettferdig
Svært urettferdig
Vet ikke

19 I alle land finnes det forskjeller eller konflikter mellom ulike sosiale grupper.
Hvor store mener du konfliktene i
Norge er mellom….

Svært
store
konflikter

Store
konflikter

Ikke
særlig store
Ingen
konflikter
konflikter

... fattige og rike?
... arbeiderklassen og middelklassen?
... ledelse og arbeidere?
... mennesker på toppen og mennesker
på bunnen av samfunnet?

20 I Norge finnes det grupper som befinner seg mer eller mindre nær toppen og grupper som befinner seg mer eller mindre nær bunnen av samfunnsstigen. Nedenfor ser du en skala som går
fra topp til bunn. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen?
1. Topp
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Bunn
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Vet ikke

21 Og hvis du tenker på familien du vokste opp i, hvor passet de inn den gang?
1. Topp
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Bunn

22 Tenk på jobben du har nå (eller den siste du hadde dersom du ikke har arbeid).
Dersom du sammenligner denne jobben med den din far hadde da du var 16 år, hvilken
status har (hadde) jobben din?
Mye høyere enn fars
Høyere
Omtrent lik
Lavere
Mye lavere enn fars
Jeg har aldri hatt arbeid
Far hadde aldri arbeid/Kjente aldri min far

23 Hvor viktig er etter din mening hvert av de følgende punkt når en skal bestemme hvor
mye folk fortjener i lønn?
Helt avgjørende

Graden av ansvar som følger med jobben
Antall år en har brukt på utdanning og opplæring
Det som er nødvendig for å forsørge en familie
Om en har forsørgeransvar for barn
Hvor bra en utfører jobben
Hvor stor innsats en yter på jobben
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Svært
viktig

Ganske
viktig

Ikke særlig Ikke viktig i
det hele tatt
viktig

Vet ikke

24 Synes du din egen lønn er rettferdig? Vi spør ikke om hva du ville likt å tjene, men hva du føler
er rettferdig ut fra dine ferdigheter og arbeidsinnsats. Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå,
svar ut fra din forrige jobb.
Er/var lønnen din…
... mye lavere enn hva som er rettferdig?
... litt lavere enn hva som er rettferdig?
... omtrent rettferdig?
... litt høyere enn hva som er rettferdig?
... mye høyere enn hva som er rettferdig?
Jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid
Vet ikke

Disse fem diagrammene viser forskjellige typer samfunn. Les beskrivelsene og se på
diagrammene før du svarer på spørsmål 25 og 26.

Type A

Type B

Type C

En liten elite på toppen, svært få midt på,
og svært mange på
bunnen.

Et samfunn som
ser ut som en
pyramide, med en
liten elite på toppen,
flere midt på, og
flest på bunnen.

En pyramide, bortsett
fra at det er få helt på
bunnen.

Type D
Et samfunn hvor de
fleste befinner seg
midt på.

25 Hva slags samfunn er dagens Norge? Hvilket diagram beskriver Norge best?
Type A
Type B
Type C
Type D
Type E
Vet ikke

26 Hvordan mener du det burde være i Norge? Hvilket diagram foretrekker du?
Type A
Type B
Type C
Type D
Type E
Vet ikke
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Type E
Mange mennesker
nær toppen, bare få
nær bunnen.

27 Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid? Vi er interessert i alt arbeid, selv
om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Sykemelding, permisjon og arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn, regnes som inntektsgivende arbeid.
Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå
Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l
Ja, jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere
Nei

Gå til 36

Spørsmål 28 - 35: Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende
arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, svar for hovedarbeidsforholdet ditt.
28 Er/var du i ditt hovedyrke…
Selvstendig næringsdrivende med ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Gå til 30

Ansatt
Familiemedlem

29 Hvor mange ansatte har/hadde du?
ansatte

30 Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedyrke)?

31 Kan du kort beskrive arbeidsoppgavene dine? Vennligst beskriv så presist som mulig.

32

Hvor mange timer arbeider/arbeidet du vanligvis pr. uke i ditt hovedyrke? Regn også med betalte
overtidstimer og arbeid hjemme i forbindelse med hovedyrket.
timer pr uke
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33

Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva
slags arbeid de skal/skulle utføre?
Ja
Nei

34

Gå til 35

Hvor mange ansatte er/var under din ledelse?
antall ansatte

35 Er virksomheten du arbeider/arbeidet i…
... privat firma?
... organisasjon, stiftelse?
... kommunal/fylkeskommunal virksomhet?
... statlig virksomhet?
... annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet?
Annet
36 Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som…
... yrkesaktiv?
... skoleelev/student?
... alders- eller førtidspensjonist?
... trygdet, arbeidsufør?
... hjemmeværende med husarbeid/omsorg?
... arbeidsledig?
Annet
37 Bor du i…
... en stor by?
... en forstad til, eller i utkanten av, en stor by?
... en mindre by?
... et tettsted?
... et spredtbygd strøk?
38 Er du eller har du vært medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon?
Ja, er medlem nå
Ja, har vært medlem tidligere
Nei, har aldri vært medlem
39 Er du...
... mann?
... kvinne?
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40

Hvilket år er du født?

41 Hva er din nåværende sivile status?
Gift

Gå til 43

Separert (men fortsatt gift)
Skilt
Enke, enkemann
Ugift (aldri vært gift)
Registrert partner (homofilt partnerskap)
42

Gå til 42

Bor du for tiden sammen med en partner/samboer?
Ja
Nei

43

Gå til 48

Har din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid, eller har hun/han hatt
inntektsgivende arbeid tidligere?
Ja
Nei

Gå til 47

44 I hvilken virksomhet har/hadde din ektefelle/samboer sitt hovedyrke?
I offentlig forvaltning eller tjenesteyting
I et offentlig selskap
I privat virksomhet, men ikke som selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende

45 Hvilken yrkestittel (hovedyrke) har/hadde din ektefelle/samboer?

46 Kan du kort beskrive hennes/hans arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig.
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47 Hva er din ektefelles/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold?
Yrkesaktiv, fulltidsjobb
Yrkesaktiv, deltidsjobb
Skoleelev/student
Alders- eller førtidspensjonist
Trygdet/arbeidsufør
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Arbeidsledig
Annet

48

Hvor mange personer bor det i din husstand, medregnet deg selv?
antall personer medregnet deg selv

49

I hvilke aldersgrupper befinner medlemmene av husstanden seg? Før opp antallet på hver av linjene
der det finnes husstandsmedlemmer.
antall personer 0-2 år
antall personer 3-5 år
antall personer 6-12 år
antall personer 13-17 år
antall personer 18 år og over medregnet deg selv

50

Omtrent hvor stor er din egen brutto årsinntekt? Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter
o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner.
000 kroner

51

Omtrent hvor stor er husstandens brutto årsinntekt? Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner.
000 kroner
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De to neste spørsmålene handler om ting som du og din nærmeste familie eier.
52 Hvor mye penger ville blitt igjen hvis boligen som du/dere bor i ble solgt, og all gjeld
på boligen ble nedbetalt? Gi et så bra anslag som du kan.
Bare gjeld
Jeg/vi eier ingen bolig
Mindre enn 300 000 kr
300 000 – 400 000 kr
400 000 – 600 000 kr
600 000 – 1 million kr
1 – 1,5 millioner kr
1,5 – 2,5 millioner kr
2,5 – 4 millioner kr
4 – 6 millioner kr
6 – 8 millioner kr
Mer enn 8 millioner kr
Vet ikke
53 Hvor mye penger ville blitt igjen hvis du/dere omgjorde alle sparepenger, aksjer
eller obligasjoner dere eier til kontanter, og så betalte ned alle personlige lån
(unntatt eventuelle boliglån)? Gi et så bra anslag som du kan.
Bare gjeld
Ingenting
Mindre enn 100 000 kr
100 000 – 150 000 kr
150 000 – 200 000 kr
200 000 – 300 000 kr
300 000 – 500 000 kr
500 000 – 800 000 kr
800 000 – 1,3 millioner kr
1,3 – 2 millioner kr
2 – 3 millioner kr
Mer enn 3 millioner kr
Vet ikke
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54 Hvilken allmennutdanning har du fullført?
Har du fullført...

Ja

Nei

... 7-årig folkeskole eller kortere?
... framhaldsskole eller fortsettelsesskole?
... 9- eller 10-årig grunnskole?
... realskole eller middelskole?
... folkehøgskole?
... 3-årig videregående skole med generell studiekompetanse, økonomisk gymnas eller eksamen artium?

55 Hvilken yrkesutdanning har du fullført?
Ingen
Grunnutdanning ved yrkesskole, videregående skole o.l.
Fagbrev eller fullført fagutdanning ved yrkesskole, handelsskole, yrkesfag ved videregående skole o.l.

56 Hvilken høyere utdanning har du fullført?
Ingen
Offentlig godkjent høyskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet
Offentlig godkjent høyskole eller universitet av 1-2 års normert varighet
Offentlig godkjent høgskole eller universitet av 3-4 års normert varighet
Offentlig godkjent høgskole eller universitet av 5 års normert varighet eller mer

57

Hvor mange år med utdanning ut over grunnskolen har du? Med grunnskole menes 9/10-årig grunnskole eller 7-årig folkeskole.
antall år

58 Tilhører du…
... Den norske kirke (statskirken)?
... Den romersk-katolske kirke?
... Pinsebevegelsen?
... annet kristent trossamfunn?
... Islam?
... annet ikke-kristent trossamfunn?
... Human-etisk forbund?
... annet livssynssamfunn?
Tilhører ikke noe tros- eller livssynssamfunn
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59 Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? Regn ikke med bryllup,
begravelse, dåp eller lignende.
Flere ganger i uken
Hver uke
To-tre ganger i måneden
Omtrent en gang i måneden
Flere ganger i året
Omtrent en til to ganger i året
Sjeldnere enn en gang i året
Aldri

60 Nedenfor er det oppgitt seks betegnelser på sosial status. Hvilken vil du si at du selv tilhører?
Underklassen
Arbeiderklassen
Lavere middelklasse
Middelklassen
Øvre middelklasse
Overklassen
Vet ikke

61 I politikken blir det ofte snakket om motsetningene mellom høyre- og venstresiden. Nedenfor er en skala
som går fra venstre side, det vil si dem som står helt til venstre politisk, til høyre side, det vil si dem som
står helt til høyre politisk. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen?
Helt til
venstre

1

Helt til
høyre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

62 Stemte du ved Stortingsvalget i år?
Ja
Nei
Hadde ikke stemmerett

63 Hvilket parti ville du stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Rødt
Arbeiderpartiet (DNA)
Fremskrittspartiet (FrP)
Høyre (H)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Senterpartiet (SP)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Venstre (V)
Andre
Vet ikke
Ville ikke stemme
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64 Hadde din far inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet da du var 16 år eller yngre?
Ja
Nei
Vet ikke

Gå til 68

65 Hvem var din fars arbeidsgiver da du var 16 år? Hvis din far ikke hadde inntektsgivende
arbeid på den tiden, vennligst gi opplysninger om hans siste jobb før da.
Han var ansatt i en privat virksomhet
Han var ansatt i en organisasjon/stiftelse
Han var ansatt i det offentlige/en offentlig virksomhet
Han var selvstendig næringsdrivende
Vet ikke

66 Hvilken yrkestittel hadde din far da du var 16 år? Hvis din far ikke hadde inntektsgivende
arbeid på den tiden, vennligst gi opplysninger om hans siste jobb før da.

67 Kan du kort beskrive hans arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig.

68 Hadde din mor inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet da du var 16 år eller yngre?
Ja
Nei
Vet ikke

Gå til 72

69 Hvem var din mors arbeidsgiver da du var 16 år? Hvis din mor ikke hadde inntektsgivende
arbeid på den tiden, vennligst gi opplysninger om hennes siste jobb før da.
Hun var ansatt i en privat virksomhet
Hun var ansatt i en organisasjon/stiftelse
Hun var ansatt i det offentlige/en offentlig virksomhet
Hun var selvstendig næringsdrivende
Vet ikke

70 Hvilken yrkestittel hadde din mor da du var 16 år? Hvis din mor ikke hadde inntektsgivende
arbeid på den tiden, vennligst gi opplysninger om hennes siste jobb før da.
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71 Kan du kort beskrive hennes arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig.

72 Omtrent hvor mange bøker var det hjemme hos dere da du var 16 år gammel?
Ingen
Færre enn 10
Omtrent 10
Omtrent 20
Omtrent 50
Omtrent 100
Omtrent 200
Omtrent 500
1000 eller flere

73 I din første jobb etter endt utdanning, hvem var/er din arbeidsgiver?
Ansatt i en privat virksomhet
Ansatt i en organisasjon/stiftelse
Ansatt i det offentlige/en offentlig virksomhet
Selvstendig næringsdrivende
Jeg har aldri hatt en jobb/Jeg er fremdeles under utdanning
Husker ikke

74 Hvilken yrkestittel hadde du i din første jobb etter endt utdanning?

75 Kan du kort beskrive arbeidsoppgavene du hadde i denne jobben? Vennligst beskriv
så presist som mulig.

Jeg har aldri hatt en jobb/Jeg er fremdeles under utdanning

Takk for innsatsen!
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