SPØRREUNDERSØKELSE FOR
NORSK
SAMFUNNSVITENSKAPELIG
DATATJENESTE

Undersøkelse om holdninger til sosial ulikhet

Opinion AS gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en undersøkelse
om sosial ulikhet. Undersøkelsen er del av en viktig internasjonal studie om folks holdninger til sosial ulikhet. I
alt 30 land deltar i studien.
Samme undersøkelse ble gjennomført i 1992, slik at årets undersøkelse gir anledning til å sammenlikne både
holdninger over tid og nordmenns holdninger i forhold til andre.
Et utvalg på 2.500 personer fra den norske befolkning er tilfeldig trukket ut til å delta i undersøkelsen. Du er
kommet med i utvalget, og vi ber om at du svarer på spørsmålene i dette skjemaet. For at undersøkelsen skal bli
pålitelig og av virkelig verdi, er det avgjørende at så mange som mulig deltar.
Vi håper at det blir interessant å fylle ut skjemaet. Når du har svart på spørsmålene, returnerer du skjemaet i
vedlagte svarkonvolutt, helst innen 14 dager. Porto er allerede betalt. Returnerer du skjemaet i utfylt stand innen
8. oktober vil du delta i trekningen av to reise-gavekort, hvert til en verdi av 5.000 kroner. Alle som deltar er
uansett med i trekningen av
fem mindre gavekort á 1000 kroner.
På side to finner du veiledning om hvordan du skal fylle ut skjemaet. Skulle du ha spørsmål i forbindelse med
utfyllingen av skjemaet eller undersøkelsen generelt, må du gjerne ringe til oss. Du kan kontakte oss på
telefonnummer: 55 54 10 62. Spør etter undertegnede.

LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen!
OPINION AS

Torbjørn Arstein

Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Utvalget er trukket fra Det sentrale personregister, og opplegget for
innsamling og oppbevaring av opplysninger er godkjent av Datatilsynet.

Kjære deltager!
Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen spørreskjemaet er adressert til
som skal fylle ut skjemaet.
De fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt spørsmål. I spørsmål hvor
svarene skal merkes av med flere kryss, er dette oppgitt i spørsmålsteksten.
Mange spørsmål er formet som påstander eller utsagn som er satt opp under hverandre. Her skal det settes kryss
i én rute for hver påstand. F. eks. skal det settes bare ett kryss i spørsmål 1, mens det skal settes tre kryss i
spørsmål 3 (dette spørsmålet består av tre utsagn som man skal ta stilling til).
Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder deg, finner du veiledning
underveis. Hvis du skal hoppe over spørsmål, forteller veiledningen deg hvor du skal fortsette. Overskrifter
forteller hvilke spørsmål som skal besvares.
I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. Svar ut fra det du synes passer
best. Spørreskjemaet er ingen eksamen.
Siden dette er en internasjonal undersøkelse, passer ikke alle spørsmålene like godt for norske forhold. Prøv
likevel å svare på dem så godt du kan.

Fortrolige opplysninger og anonymitet
Svarene du gir vil bli behandlet strengt fortrolig. Løpenummeret blir kun benyttet til å registrere mottak av
skjema. Når vi har registrert dette nummeret fra spørreskjemaet du har returnert, blir du strøket fra adresselisten.
Du får da ikke flere henvendelser fra oss. Det inngår to purringer i undersøkelsen.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og å svare på hvert enkelt spørsmål.
Navne- og adresselisten og spørreskjema blir oppbevart på forskjellige steder, og blir tilintetgjort innen 6
måneder. Det er derfor ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart. Resultater fra undersøkelsen vil bli
offentliggjort på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.

OBS !!! Dette spørreskjemaet skal leses optisk. Bruk derfor en mørk penn eller kulepenn, og sett
krysset inne i ruten.

1.

Først har vi noen spørsmål som gjelder muligheten til å komme seg fram i verden...
Hvor viktig er det at en kommer fra en velstående familie?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke

2.

Hvor viktig er det at en kjenner de rette personene?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke

3.

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Sterkt
enig

Enig

Verken enig
eller uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet
ikke

A.

I Norge blir folk belønnet ut i fra sin innsats

1

2

3

4

5

6

B.

I Norge blir folk belønnet ut i fra sin intelligens og
sine ferdigheter

1

2

3

4

5

6

For å nå helt til topps i det norske samfunnet må man
være korrupt

1

2

3

4

5

6

Sterkt
enig

Enig

Uenig

Sterkt
uenig

Vi kommer fortsatt til å ha ulikhet, fordi de rike og
mektige har fordel av det

1

2

3

4

5

6

Ingen ville studere i årevis for å bli advokat eller lege,
hvis de ikke forventet å tjene mye mer enn vanlige
arbeidere

1

2

3

4

5

6

C.

Store lønnsforskjeller er nødvendige for Norges velstand

1

2

3

4

5

6

D.

Vi vil fortsatt ha ulikhet, fordi vanlige folk ikke går
sammen om å få slutt på den

1

2

3

4

5

6

C.

4.

Så noen spørsmål om ulikhet...
Er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?

Kun ett kryss mulig pr. linje!
A.

B.

Verken enig
eller uenig

Vet
ikke
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5.

Vil du si at du tjener…..
(Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå, svar ut fra din forrige jobb)

Sett kryss i bare en rute!
1. Mye mindre enn du fortjener
2. Mindre enn du fortjener
3. Det du fortjener
4. Mer enn du fortjener
5. Mye mer enn du fortjener
6. Jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid
7. Vet ikke

6.

Vi vil gjerne vite hva du tror folk i disse 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).

Fyll inn bruttoinntekt pr. år (før skatt)
A.

Først, omtrent hvor mye tror du en faglært fabrikkarbeider tjener?

B.

En allmennpraktiserende lege?

C.

Styreformannen i et stort nasjonalt selskap?

D.

En advokat?

E.

En butikkansatt?

F.

En eier/direktør i en stor fabrikk?

G.

En høyesterettsdommer?

H.

En ufaglært fabrikkarbeider?

I.

Et medlem av regjeringen?

J.

Andre med samme yrke som deg selv?
(Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå, svar ut fra din forrige jobb)

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Kr

Hvis du aldri har hatt inntektsgivende arbeid, kryss av her!
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7.

Hva synes du folk som har disse jobbene bør tjene brutto pr. år (før skatt), uavhengig av hva de faktisk tjener.

Fyll inn hvor mye de bør tjene brutto pr. år (før skatt)

A.

Først, omtrent hvor mye synes du en faglært fabrikkarbeider bør tjene?

B.

En allmennpraktiserende lege?

C.

Styreformannen i et stort nasjonalt selskap?

D.

En advokat?

E.

En butikkansatt?

F.

En eier/direktør i en stor fabrikk?

G.

En høyesterettsdommer?

H.

En ufaglært fabrikkarbeider?

I.

Et medlem av regjeringen?

J.

Andre med samme yrke som deg selv?
(Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå, svar ut fra din forrige jobb)

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Kr

Hvis du aldri har hatt inntektsgivende arbeid, kryss av her!

8.

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

Kun ett kryss mulig pr. linje!
A.

Lønnsforskjellene i Norge er for store

B.

Det er myndighetenes ansvar å redusere
lønnsforskjellene mellom de med høye og
de med lave inntekter.

9.

Sterkt
enig

Enig

1

2

1

2

Verken enig
eller uenig

Uenig

Sterkt
uenig

3

4

5

6

3

4

5

6

Vet
ikke

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?

Sett kryss i bare en rute!
1. Mye større del
2. Større del
3. Samme
4. Mindre del
5. Mye mindre del
6. Vet ikke

10. Når det gjelder forskjeller mellom land, i hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?

Kun ett kryss mulig pr. linje!
A.

B.

Sterkt
enig

Enig

Det er for store økonomiske forskjeller mellom rike og
fattige land

1

2

De som bor i økonomisk velstående land burde betale
en ekstra skatt for å hjelpe folk i fattige land

1

2

Verken enig
eller uenig

Uenig

Sterkt
uenig

3

4

5

6

3

4

5

6

Vet
ikke
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11. Synes du det er rettferdig eller urettferdig at mennesker med høyere inntekter kan….

Kun ett kryss mulig pr. linje!
A.

B.

Svært
rettferdig

Nokså
rettferdig

Verken rettferdig Nokså
eller urettferdig urettferdig

Svært
urettferdig

Vet
ikke

Kjøpe seg bedre helsetjenester enn
mennesker med lavere inntekter?

1

2

3

4

5

6

Kjøpe bedre utdanning for sine barn enn det mennesker
med lavere inntekter kan?

1

2

3

4

5

6

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

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Svært store
konflikter
1

Store
konflikter
2

Ikke særlig
store konflikter
3

Ingen
konflikter
4

Vet
ikke

A.

Fattige og rike?

B.

Arbeiderklassen og middelklassen?

1

2

3

4

5

C.

Ledelse og arbeidere?

1

2

3

4

5

D.

Mennesker på toppen og mennesker på bunnen av
samfunnet?

1

2

3

4

5

E.

Unge og eldre?

1

2

3

4

5

5

13. 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?

Sett kryss i bare en rute!
1

Topp

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bunn

14. Og for ti år siden, hvor passet du inn da?

Sett kryss i bare en rute!
1

Topp

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bunn
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15. 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?

Sett kryss i bare en rute!
1. Mye høyere enn fars
2. Høyere
3. Omtrent lik
4. Lavere
5. Mye lavere enn fars
6. Jeg har aldri hatt arbeid
7. Far hadde aldri arbeid/Kjente aldri min far

16. Hvor viktig er etter din mening hvert av de følgende punkt når en skal bestemme hvor mye folk fortjener i lønn?
Først, graden av ansvar som følger med jobben, hvor viktig synes du dette bør være når en fastsetter lønn?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke

17. Antall år en har brukt på utdanning og opplæring?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke

18. Om jobben medfører ledelse av andre?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke
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19. Det som er nødvendig for å forsørge en familie?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke
20. Om en har forsørgeransvar for barn?
Sett kryss i bare en rute!

1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke

21. Hvor bra en utfører jobben?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke
22. Hvor stor innsats en yter på jobben?

Sett kryss i bare en rute!
1. Helt avgjørende
2. Svært viktig
3. Ganske viktig
4. Ikke særlig viktig
5. Ikke viktig i det hele tatt
6. Vet ikke
23. Synes du din egen lønn er rettferdig? Vi spør ikke om hvor mye du tjener eller hva du ville likt å tjene, men hva du føler er
rettferdig ut fra dine ferdigheter og arbeidsinnsats! Er lønnen din….
(Hvis du ikke har inntektsgivende arbeid nå, svar ut fra din forrige jobb)

Sett kryss i bare en rute!
1. Mye lavere enn hva som er rettferdig
2. Litt lavere enn hva som er rettferdig
3. Omtrent rettferdig
4. Litt høyere enn hva som er rettferdig
5. Mye høyere enn hva som er rettferdig
6. Jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid
7. Vet ikke
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Disse fem diagrammene viser forskjellige typer samfunn.
Les beskrivelsene og se på diagrammene før du svarer på
spørsmål 24 og 25.

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

24. Hva slags samfunn er dagens Norge?
Hvilket diagram beskriver Norge best?

Sett kryss i bare en rute!
Type A
1

Type B
2

Type C
3

Type D
4

Type E
5

Vet ikke
6

1.Topp..................
2............................
3...........................

25. Hvordan mener du det burde være i Norge?
Hvilket diagram foretrekker du?

4...........................

Sett kryss i bare en rute!

5...........................
6...........................
7.Bunn.....

Type A
1

Type B
2

Type C
3

Type D
4

Type E
5

Vet ikke
6

Nå vil vi gjerne vite hvor du og andre mennesker passer inn.
Se på diagrammet du synes best beskriver dagens Norge,
det du valgte på spørsmål 24.

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

1.Topp..................
2............................
3...........................

26. Hvor på dette samfunnet befinner du og din familie dere;
på toppen, midt på eller på bunnen?

4...........................
5...........................
6...........................
7.Bunn.....

1. Toppen av samfunnet
2
3
4

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

5

1.Topp..................
2............................

6

3...........................
4...........................

7. Bunnen av samfunnet

5...........................
6...........................

8. Vet ikke

7.Bunn.....
27. Hvor vil du plassere en ufaglært fabrikkarbeider?
TYPE D. Et samfunn hvor de fleste befinner seg midt på.

1. Toppen av samfunnet

1.Topp..................
2............................
3...........................
4...........................
5...........................
6...........................
7.Bunn.....

2
3
4
5
6
7. Bunnen av samfunnet

TYPE E. Mange mennesker nær toppen, bare få nær bunnen.

8. Vet ikke
1.Topp..................
2............................
3...........................
4...........................
5...........................
6...........................
7.Bunn.....
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28. Styreformannen i et stort nasjonalt selskap?

1. Toppen av samfunnet
2
3
4
5
6
7. Bunnen av samfunnet
8. Vet ikke

29. Hvilken yrkestittel hadde din far da du var 16 år?

____________________________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Vet ikke/ Far hadde aldri arbeid / Kjente aldri far

30. Hadde din far i denne jobben oppgaver som
besto i å lede andre ansattes arbeid?

Sett kryss i bare en rute!
1. Nei, han ledet ingen
2. Ja, han ledet 1-9 ansatte
3. Ja, han ledet 10 eller flere ansatte
4. Vet ikke

31. Hvem var din fars arbeidsgiver?

Sett kryss i bare en rute!
1. Privat firma
2. Organisasjon, stiftelse
3. Kommunal/fylkeskommunal virksomhet
4. Statlig virksomhet
5. Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet
6. Annet
7. Vet ikke
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32. Hva var din fars høyeste utdanning?

Sett kryss i bare en rute!
1. 7-årig folkeskole
2. Ungdomsskole, framhaldsskole, realskole eller tilsvarende
3. Videregående yrkesfaglig skole- yrkesskole, fagbrev o.l.
4. Videregående allmennfaglig skole - gymnas o.l
5. Høyskole/universitet 1-2 år
6. Høyskole/universitet 3-4 år
7. Høyskole/universitet 5 år og mer
8. Vet ikke

33. Hva var din mors høyeste utdanning?

Sett kryss i bare en rute!
1. 7-årig folkeskole
2. Ungdomsskole, framhaldsskole, realskole eller tilsvarende
3. Videregående yrkesfaglig skole- yrkesskole, fagbrev o.l.
4. Videregående allmennfaglig skole - gymnas o.l
5. Høyskole/universitet 1-2 år
6. Høyskole/universitet 3-4 år
7. Høyskole/universitet 5 år og mer
8. Vet ikke

34. Omtrent hvor mange bøker var det hjemme hos dere da du var 16 år gammel?

Sett kryss i bare en rute!
1. Ingen
2. Færre enn 10
3. Omtrent 10
4. Omtrent 20
5. Omtrent 50
6. Omtrent 100
7. Omtrent 200
8. Omtrent 500
9. 1000 eller flere
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35. Mener du at myndighetene i sin alminnelighet bør eller ikke bør ha ansvaret for å:

Kun ett kryss mulig pr. linje!
A.

Sørge for arbeid for alle som vil ha det

1

2

3

4

Vet
ikke
5

B.

Sikre arbeidsledige en anstendig levestandard

1

2

3

4

5

Svært
sannsynlig
1

Nokså
sannsynlig
2

Absolutt

Antakelig ikke

Antakelig

Nei, absolutt ikke

36. Hvor sannsynlig tror du det er at du…

Kun ett kryss mulig pr. linje!
Nokså
usannsynlig
3

Svært
usannsynlig
4

Vet
ikke
5

A.

Får en offentlig pensjon som ikke gir deg en
akseptabel levestandard som pensjonist?

B.

Ikke får den pleie du trenger hvis du skulle bli syk?

1

2

3

4

5

C.

Kommer til å bli arbeidsløs i løpet av de
nærmeste årene?

1

2

3

4

5

37. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?
Kun ett kryss mulig pr. linje!

A.

B.

C.

D.

Sterkt
enig

Enig

Verken enig
eller uenig

Jeg mener jeg har en ganske god forståelse av
de viktige politiske sakene landet vårt står ovenfor

1

2

3

4

5

6

Jeg tror de fleste er bedre informert om politikk
enn jeg er

1

2

3

4

5

6

Dem vi velger til stortingsrepresentanter
forsøker å holde valgløftene sine

1

2

3

4

5

6

Vi kan stole på at de fleste embedsmenn/kvinner
gjør det som er best for landet

1

2

3

4

5

6

Uenig

Sterkt
uenig

Vet
ikke

38. Hvor vanlig tror du det er at sosiale stønader og tjenester blir utnyttet av personer som egentlig ikke har bruk for dem? Er du
enig eller uenig i at…

Kun ett kryss mulig pr. linje!
A.

B.

C.

Sterkt
enig

Enig

Verken enig
eller uenig

Mange av dem som får dagpenger under
arbeidsløshet vil kunne få et arbeid om de bare ville

1

2

3

4

5

6

Mange av dem som får sosialhjelp er egentlig ikke
fattige

1

2

3

4

5

6

Mange av dem som sykmelder seg er egentlig ikke
syke

1

2

3

4

5

6

Uenig

Sterkt
uenig

Vet
ikke

39. Har du selv i løpet av de siste tre år…

A.

Vært arbeidsløs minst en måned?

1. Ja

Hvor mange måneder har du tilsammen
vært arbeidsløs de siste tre årene?

måneder

Hvor mange måneder har du tilsammen
vært arbeidsløs de siste tre årene?

måneder

2. Nei

B.

Vært sykmeldt minst en måned

1. Ja
2. Nei

C.

Mottatt sosialhjelp?

1. Ja
2. Nei
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40. I løpet av de siste tre årene, har noen i din familie eller blant dine nærmeste venner opplevd noe av det følgende?

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Ja

Nei

Vet ikke

A.

Vært arbeidsløs minst en måned

1

2

3

B.

Vært sykmeldt minst en måned

1

2

3

C.

Mottatt sosialhjelp

1

2

3

41. I blant blir det diskutert om mennesker har en tendens til å se ned på dem som får støtte fra det offentlige. Tror du det skjer
svært ofte, nokså ofte, nokså sjelden eller stort sett aldri at mennesker ser ned på dem som mottar...

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Svært
ofte
1

Nokså
ofte
2

Nokså
sjelden
3

Stort sett
aldri
4

Vet
ikke
5

A.

Bostøtte

B.

Arbeidsledighetstrygd

1

2

3

4

5

C.

Sosialstøtte

1

2

3

4

5

D.

Førtidspensjon

1

2

3

4

5

E.

Folketrygd

1

2

3

4

5

42. Når du tenker på din egen ungdomstid, hvordan syns du dagens ungdom synes å ha det på følgende områder:

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Bedre enn i
min ungdomstid

Omtrent som i
min ungdomstid

Verre enn i
min ungdomstid

A.

Utdanning

1

2

3

B.

Arbeidsmarked

1

2

3

C.

Fritidstilbud

1

2

3

D.

Økonomisk

1

2

3

E.

Forholdet til familie og venner

1

2

3

43. 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. Sykmelding, permisjon og arbeid som
familiemedlem uten fast avtalt lønn, regnes som inntektsgivende arbeid.

Sett kryss i bare en rute!
1. Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå

->SVAR PÅ SPØRSMÅL 44-50

2. Ja, jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere

->SVAR PÅ SPØRSMÅL 44-50

3. Nei

->GÅ TIL SPØRSMÅL 51
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Spørsmål 44-50:
Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere
jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.
44. Hvilken betegnelse passer/passet best for din stilling?

Sett kryss i bare en rute!
1. Selvstendig næringsdrivende med ansatte. Antall ansatte:
2. Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
3. Vanlig ansatt (dvs. uten arbeidsledende oppgaver)
4. Arbeidsleder/formann
5. Lavere ledelse
6. Mellomledelse
7. Toppledelse
8. Øvre toppledelse
9. Familiemedlem

45. Hvilken yrkestittel har/hadde du ?

_____________________________________________________________________________________________

Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver?

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

46. Hvor mange timer arbeider/arbeidet du vanligvis pr. uke i ditt hovedyrke?

Kun ett tall pr. rute
Timer pr. uke

47. Deltar/deltok du på noen måte, direkte eller som rådgiver, i beslutninger som er/var viktige for den virksomheten der du
jobber/jobbet?

Sett kryss i bare en rute!
1. Ja
2. Nei
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48. De følgende spørsmål gjelder beslutninger som kan være viktige for virksomheten du driver eller er ansatt i (eventuelt din
tidligere arbeidsplass). På hvilken måte deltar/deltok du selv i beslutninger om .....

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Deltar/deltok
ikke i
beslutningen

Tar/tok selv
beslutninger

Deltar/deltok som
stemmende medlem
i en gruppe

Tar/tok beslutning som
må/måtte godkjennes av Gir/ga
forslag
høyere instans

A.

Å øke eller minske antallet ansatte

1

2

3

4

5

B.

Større endring av hva som
skal/skulle tilvirkes og selges, eller hva
slags tjenester som skal/skulle utføres

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

C.

Større endringer i grunnleggende
arbeidsmetoder og rutiner på hele eller
større deler av bedriften eller
virksomheten

D.

Budsjettets fordeling på ulike poster

1

2

3

4

5

E.

Å endre arbeidstakten eller omfanget
av oppgavene på hele eller større deler
av bedriften eller virksomheten

1

2

3

4

5

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

Sett kryss i bare en rute!
1. Nei
2. Ja
Skriv antall ansatte du leder/ledet:

Antall:

(Ett tall pr.rute)

50. Er virksomheten du arbeider/arbeidet i….

Sett kryss i bare en rute!
1. Privat firma
2. Organisasjon, stiftelse
3. Kommunal/fylkeskommunal virksomhet
4. Statlig virksomhet
5. Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet
6. Annet

Spørsmål 51-54 besvares av alle.
51. Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som:

Sett kryss i bare en rute!
1. Yrkesaktiv
2. Skoleelev/student
3. Alders- eller førtidspensjonist
4. Trygdet/arbeidsufør
5. Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
6. Arbeidsledig
7. Annet
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52. Er du….

Sett kryss i bare en rute!
1. Mann
2. Kvinne

53. Når er du født?

Skriv årstallet, kun ett tall i hver rute:

1 9
54. Er du gift, registrert partner, samboende eller bor du for tiden ikke sammen med en partner?

Sett kryss i bare en rute!
1. Gift, registrert partner

->SVAR PÅ SPØRSMÅL 55-57

2. Samboende

->SVAR PÅ SPØRSMÅL 55-57

3. Bor ikke fast sammen med en partner ->GÅ TIL SPØRSMÅL 58

55. Har din ektefelle/partner/samboer inntektsgivende arbeid?

Sett kryss i bare en rute!
1. Ja

->SVAR PÅ SPØRSMÅL 56 OG 57

2. Nei

->GÅ TIL SPØRSMÅL 57

56. Hvilken yrkestittel (hovedyrke) har din ektefelle/partner/samboer?

_____________________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

57. Hva er din ektefelles/partners/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold?

Sett kryss i bare en rute!
1. Yrkesaktiv
2. Skoleelev/student
3. Alders- eller førtidspensjonist
4. Trygdet/arbeidsufør
5. Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
6. Arbeidsledig
7. Annet
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Til alle
58. Hvor mange personer bor det i din husstand, medregnet deg selv?

Kun ett tall pr. rute
Antall personer medregnet deg selv

59. I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?
Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.

Antall barn 0-2 år
Antall barn 3-5 år
Antall barn 6-12 år
Antall barn 13-17 år
Antall personer 18 år og over,
medregnet deg selv

60. Omtrent hvor stor tror du din egen brutto inntekt (før fradrag og skatt) blir inneværende år?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner.

Kun ett tall pr. rute!

kroner, bare min egen inntekt

61. Omtrent hvor stor tror du husstandens samlede brutto inntekt (før avdrag og skatt) blir inneværende år?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner.

Kun ett tall pr. rute!
kroner, medregnet min egen inntekt

62. Hvilken allmennutdanning har du fullført?

Kun ett kryss mulig pr. linje!

Ja

Nei

A.

7-årig folkeskole eller kortere

1

2

B.

Framhaldskole eller fortsettelsesskole

1

2

C.

9- eller 10-årig grunnskole

1

2

D.

Realskole eller middelskole

1

2

E.

Folkehøgskole

1

2

F.

Eksamen artium, økonomisk gymnas eller
3-årig videregående skole med studiekompetanse

1

2
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63.

Hvilken yrkesutdanning har du fullført?

Sett kryss i bare en rute!
1. Ingen
2. Grunnutdanning ved yrkesskole, videregående skole o.l.
3. Fagbrev eller fullført fagutdanning ved yrkesskole, handelsskole, yrkesfag ved videregående skole o.l.

64. Hvilken høyere utdanning har du fullført?

Sett kryss i bare en rute!
1. Ingen
2. Utdanning ved høgskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet
3. Utdanning ved høgskole eller universitet av 1-2 års varighet
4. Utdanning ved høgskole eller universitet av 3-4 års varighet
5. Utdanning ved høgskole eller universitet av 5 års varighet eller mer

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

Kun ett tall pr. rute

år utdannelse utover grunnskolen

66.

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?

Sett kryss i bare en rute!
Helt til venstre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Helt til høyre

67. Hvilket parti ville du stemme på hvis det var stortingsvalg i morgen?

Sett kryss i bare en rute!
1. Rød Valgallianse (RV)
2. Arbeiderpartiet (DNA)
3. Fremskrittspartiet (FrP)
4. Høyre (H)
5. Kristelig folkeparti (KrF)
6. Senterpartiet (SP)
7. Sosialistisk Venstreparti (SV)
8. Venstre (V)
9. Andre
10. Vet ikke
11. Ville ikke stemme
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68. Er du medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon?

Sett kryss i bare en rute!
1. Ja
2. Nei

69. Tilhører du...

Sett kryss i bare en rute!
1. Den norske kirke (statskirken)
2. Den romersk-katolske kirke
3. Pinsebevegelsen
4. Annet kristent trossamfunn
5. Islam
6. Annet ikke-kristent trossamfunn
7. Human-etisk forbund
8. Annet livssynssamfunn
9. Ikke noe tros- eller livssynssamfunn

70. Hvor ofte er du tilstede ved gudstjenester eller andre religiøse møter?
(Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp e.l.)

Sett kryss i bare en rute!
1. Minst en gang i uken
2. 2-3 ganger i måneden
3. 1 gang i måneden
4. Flere ganger i året
5. Sjeldnere
6. Aldri

71. Nedenfor er det oppgitt fem betegnelser på sosial status. Hvilken vil du si at du selv tilhører?

Sett kryss i bare en rute!
1. Arbeiderklassen
2. Lavere middelklasse
3. Middelklassen
4. Øvre middelklasse
5. Overklassen
6. Vet ikke

72. Bor du i…

Sett kryss i bare en rute!
1. En stor by
2. En forstad til, eller i utkanten av, en stor by
3. En mindre by
4. Et tettsted
5. Et spredtbygd strøk
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Da takker vi så meget for hjelpen!

Eventuelle kommentarer:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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