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Undersøkelse om nasjonal identitet

TNS Gallup gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en
undersøkelse om nasjonal identitet. Undersøkelsen er del av en viktig internasjonal studie, med over
35 deltakerland.
Rammene for nasjonal identitet har gjennomgått store endringer de siste 10 – 15 årene.
Omveltningene i Øst-Europa på begynnelsen av 1990-årene, utviklingen av internasjonale
organisasjoner og internasjonale konflikter de siste årene er eksempler på dette. Det er derfor av stor
interesse for samfunnsforskere, politikere og folk flest å vite hvilke holdninger vi har til
nasjonalstaten, vårt eget land og vår plass i verdenssamfunnet. Samme undersøkelse ble
gjennomført i 1995, slik at årets undersøkelse gir anledning til å sammenlikne nordmenns
holdninger både over tid og 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. Som takk for innsatsen vil alle deltakere som sender inn et utfylt skjema delta i
trekningen av to sydenturer à kr. 5.000,- og fem gavekort à kr. 1.000,-.
Vi håper 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.
På neste side finner du veiledning om hvordan du skal fylle ut skjemaet og hvordan personvernet
blir ivaretatt. Skulle du ha spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet eller undersøkelsen
generelt, må du gjerne ringe til oss. Du kan ringe gratis på vårt grønne telefonnummer 800 84 700.
Spør etter Lisbet Saksgård eller Wenche Johansen.

LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen!
TNS Gallup

Wenche Aarhus
Prosjektleder

Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Utvalget er trukket fra Det sentrale personregister, og
opplegget for innsamling og oppbevaring av opplysninger blir gjennomført i henhold til
personopplysningsloven.
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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, eller hvor du skal føre
opp ett eller flere tall, 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 8 kryss i
spørsmål 3 på side 4 (dette spørsmålet består av 8 påstander som man skal ta stilling til). I
enkeltspørsmål som f.eks. spørsmål 9 på side 7 skal det bare settes ett kryss.
Vær vennlig å bruke svart eller blå penn når du fyller ut skjemaet.
Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder deg,
finner du veiledning underveis. Dersom 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, og det finnes ingen riktige
eller gale svar. Det kreves heller ingen forkunnskaper for å svare på spørsmålene.

Fortrolige opplysninger og anonymitet
Svarene du gir vil bli behandlet strengt fortrolig. Vår liste over navn og spørreskjemaene
blir oppbevart på forskjellige steder, og blir tilintetgjort innen seks måneder. Det er derfor
ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart i intervjuet. Resultatene fra undersøkelsen
vil bli offentliggjort på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.
Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og å svare på hvert enkelt spørsmål i
spørreskjemaet. Det er også mulig å trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt og få
allerede innsamlede opplysninger slettet. Det inngår to purringer i undersøkelsen.
Løpenummeret på skjemaet blir kun brukt til å registrere mottak av skjema. Når vi har
registrert dette nummeret fra spørreskjemaet du har returnert, blir du strøket fra
adresselisten.
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Vi kan alle sies å tilhøre ulike grupper. Noen er viktigere for oss enn andre når vi tenker på hvem vi er. Hva i
listen under er viktigst for deg for å beskrive hvem du er? Hva er nest viktigst? Og hva er tredje viktigst?
Ranger de tre viktigste alternativene og nummerer dem fra 1 til 3. 1 er viktigst, 2 er nest viktigst og 3 er
tredje viktigst.

Ranger fra 1-3 (kun tre tall mulig)
___ Ditt nåværende eller tidligere yrke (eller det å være hjemmeværende/hjemmearbeidende)
___ Din rasemessige/etniske bakgrunn
___ Ditt kjønn (mann/kvinne)
___ Din aldersgruppe (ung, middelaldrende, eldre)
___ Din religion (eller det å være agnostiker eller ateist)
___ Ditt foretrukne politiske parti, gruppe eller bevegelse
___ Din nasjonalitet
___ Din familie eller sivile status (sønn/datter, mor/far, bestemor/bestefar, ektemann/kone, enkemann/enke, partner, enslig e.l.)
___ Din sosiale klasse (overklasse, middelklasse, arbeiderklasse e.l.)
___ Landsdelen du bor i

2.

Hvor sterkt knyttet føler du deg til…?

Kun ett kryss mulig pr. linje

Meget
sterkt
knyttet

Sterkt
knyttet

Ikke
særlig
sterkt
knyttet

Ikke
knyttet
i det
hele tatt

1

2

3

4

Vet
ikke

a. Byen eller kommunen du bor i ........................................................................
b. Landsdelen du bor i.........................................................................................
c. Norge...............................................................................................................
d. Europa.............................................................................................................

3.

Noen mener at kjennetegnene på listen nedenfor er av stor betydning for å være ordentlig norsk. Andre
mener at de ikke er så viktige. Hvor viktig synes du at hvert av følgende forhold er…?

Kun ett kryss mulig pr. linje

Svært
viktig

Nokså
viktig

1

2

a. Å være født i Norge.........................................................................................
b. Å ha norsk statsborgerskap ............................................................................
c. Å ha bodd i Norge mesteparten av sitt liv .......................................................
d. Å kunne snakke norsk.....................................................................................
e. Å være protestantisk kristen ...........................................................................
f. Å respektere Norges lover og politiske institusjoner.......................................
g. Å føle seg norsk ..............................................................................................
h. Å være av norsk opprinnelse ..........................................................................
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Ikke
Ikke
særlig viktig i det
viktig
hele tatt
3

4

Vet
ikke

+
4.

+

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

Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

Svært
stolt

Nokså
stolt

Ikke
særlig
stolt

Ikke
stolt i det
hele tatt

1

2

3

4

Vet
ikke

a. Jeg vil heller bo i Norge
enn i noe annet land i verden..........................................................
b. Det er trekk ved dagens Norge
som gjør meg skamfull ....................................................................
c. Verden ville vært bedre, dersom folk i
andre land var mer lik nordmenn ....................................................
d. Stort sett er Norge et bedre land
enn de fleste andre .........................................................................
e. Folk bør støtte sitt land,
selv om det handler galt..................................................................
f. Når Norge gjør det bra i sport internasjonalt,
blir jeg stolt over å være norsk........................................................
g. Jeg er ofte mindre stolt av Norge
enn jeg skulle ønske jeg var ...........................................................

5.

Hvor stolt er du av Norge når det gjelder hvert av følgende forhold…?

Kun ett kryss mulig pr. linje

a. Måten demokratiet fungerer på.......................................................................
b. Vår politiske innflytelse i verden......................................................................
c. Det Norge har oppnådd økonomisk................................................................
d. Velferdssystemet.............................................................................................
e. Det Norge har oppnådd innen vitenskap og teknologi....................................
f. Sportsresultater...............................................................................................
g. Landets kunst og litteratur...............................................................................
h. Norges væpnede styrker.................................................................................
i. Vår historie ......................................................................................................
j. Rettferdig og lik behandling av alle samfunnsgrupper....................................
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Vet
ikke

+

+

Nå kommer noen påstander om forholdet mellom Norge og andre land.
6.

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

Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

Vet
ikke

a. Norge bør begrense importen av utenlandske
produkter for å beskytte egen økonomi ..........................................
b. For visse problemer, f.eks. miljøforurensning, bør
internasjonale organer ha rett til å tvinge gjennom løsninger.........
c. Norge bør følge sine egne interesser,
selv om det fører til konflikter med andre land................................
d. Utlendinger bør ikke ha rett til å kjøpe grunneiendom i Norge .......
e. Norsk fjernsyn bør prioritere norske filmer og programmer............

7.

Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?

Kun ett kryss mulig pr. linje

a. Store internasjonale selskaper gjør
stadig mer skade på lokalt næringsliv i Norge ................................
b. Frihandel fører til at bedre produkter blir tilgjengelige i Norge........
c. Stort sett bør Norge følge beslutninger fattet av
internasjonale organisasjoner som Norge tilhører,
selv om regjeringen ikke er enig i disse..........................................
d. Internasjonale organisasjoner fratar
norske myndigheter for mye makt...................................................
e. Økt eksponering for utenlandske filmer, musikk og bøker
virker ødeleggende på våre nasjonale og lokale kulturer ...............
f. En fordel med internett er at informasjon
blir tilgjengelig for stadig flere mennesker verden over ..................

+
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Vet
ikke

+

+

Nå vil vi gjerne stille noen spørsmål om minoriteter i Norge.
8.

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

Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

Vet
ikke

a. Mennesker som ikke deler norske skikker og
tradisjoner, kan aldri bli helt norske ................................................
b. Etniske minoriteter bør få offentlig støtte for å
ta vare på sine skikker og tradisjoner .............................................

9.

Noen mener at det er bedre for et land at ulike folkegrupper tar vare på sine skikker og tradisjoner.
Andre mener det er bedre om disse gruppene tilpasser seg og blir en del av samfunnet for øvrig.
Hvilket av de to følgende utsagnene uttrykker ditt syn best?

Kun ett kryss mulig
Det er bedre for samfunnet at ulike folkegrupper
tar vare på sine skikker og tradisjoner ...............................................................................................

1

Det er bedre at ulike folkegrupper
tilpasser seg og blir en del av samfunnet for øvrig ............................................................................

2

Vet ikke ..............................................................................................................................................

3

10. Det finnes ulike meninger om innvandrere som bor i Norge. Med ”innvandrere” mener vi personer fra andre
land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene?
Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

a. Det følger økt kriminalitet med innvandrere....................................
b. Innvandrere er generelt bra for norsk økonomi ..............................
c. Innvandrere tar jobbene fra folk som er født i Norge......................
d. Innvandrere forbedrer det norske samfunnet ved
å ta med seg nye ideer og kulturer .................................................
e. Det offentlige bruker for mye penger på innvandrere .....................

11. Mener du at antallet innvandrere som kommer til Norge for tiden bør..
Kun ett kryss mulig
Økes mye .......................................

1

Økes litt ..........................................

2

Være som nå .................................

3

Reduseres litt .................................

4

Reduseres mye..............................

5

Vet ikke ..........................................

6

+
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Vet
ikke

+

+

12. Er du norsk statsborger?
Ja ...................................................

1

Nei..................................................

2

13. Da du ble født, hvilke av dine foreldre var norske statsborgere?
Kun ett kryss mulig
Begge.............................................

1

Bare far ..........................................

2

Bare mor ........................................

3

Ingen ..............................................

4

Vet ikke ..........................................

5

14. Hvilken folkegruppe eller etnisk gruppe tilhører du?
Norsk..............................................

1

Samisk ...........................................

2

Annen gruppe, spesifiser:
____________________________________________________________________________________________

15. Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene?
Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

a. Barn født i Norge, bør ha rett til å bli norske statsborgere,
selv om foreldrene ikke har norsk statsborgerskap ........................
b. Barn født i utlandet, bør ha rett til å bli norske statsborgere
dersom minst en av foreldrene har norsk statsborgerskap ............
c. Lovlige innvandrere i Norge uten norsk statsborgerskap,
bør ha de samme rettighetene som norske statsborgere...............
d. Norge bør gå sterkere inn for
å utestenge ulovlige innvandrere ....................................................

16. Hvor stolt er du over å være norsk?
Kun ett kryss mulig
Svært stolt ......................................

1

Nokså stolt .....................................

2

Ikke særlig stolt ..............................

3

Ikke stolt i det hele tatt ...................

4

Vet ikke ..........................................

5

Jeg er ikke norsk............................

6

+

8

+

Vet
ikke

+

+

17. Hvor mye har du hørt eller lest om EU?
Kun ett kryss mulig
Mye ................................................

1

Noe.................................................

2

Ikke mye.........................................

3

Ingenting ........................................

4

18. Alt tatt i betraktning, mener du at Norge ville hatt fordel eller ikke ved å være medlem i EU?
Kun ett kryss mulig
Fordel .............................................

1

Ikke fordel.......................................

2

Vet ikke ..........................................

3

Har aldri hørt om EU ......................

4

19. Hvor enig eller uenig er du i den følgende påstanden?
Kun ett kryss mulig

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

a. Norge bør følge EUs bestemmelser,
selv om Norge ikke er enig i disse ..................................................

20. Generelt sett, mener du at EU bør ha mye større, større, like stor, mindre eller mye mindre makt
enn de nasjonale regjeringer i medlemslandene?
Kun ett kryss mulig
Mye større ......................................

1

Større .............................................

2

Like stor..........................................

3

Mindre ............................................

4

Mye mindre ....................................

5

Vet ikke ..........................................

6

21. Dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap i dag, ville du da stemme for eller i mot
et slikt medlemskap?
Kun ett kryss mulig
For..................................................

1

I mot ...............................................

2

Vet ikke ..........................................

3

+
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+

Vet
ikke

+

+

22. Har du (eller den husstand du tilhører) i løpet av det siste året brukt det norske flagget i følgende
sammenhenger?
Flere kryss mulig
Private festdager (fødselsdager o.l.)
Nasjonale festdager (17. mai o.l.)
Religiøse festdager og helligdager (1. juledag o.l.)
Idrettsarrangement
Private sørgedager (begravelser, dødsfall)
Andre sammenhenger

23.

Hvordan feiret du 17. mai i 2003?

Kun ett kryss mulig
Feiret ikke dagen ...........................................................................................

1

Feiret dagen privat .........................................................................................

2

Feiret dagen offentlig (deltok i off. arrangementer som folkemøte, tog o.l.)...

3

Feiret dagen både privat og offentlig .............................................................

4

24. Har du en nasjonaldrakt (bunad)?
Flere kryss mulig
Nei, jeg har ingen nasjonaldrakt ........................................................

1

Ja, en norsk nasjonaldrakt.................................................................

2

Ja, en samisk nasjonaldrakt ..............................................................

3

Ja, en drakt fra et annet land .............................................................

4

25. Bruker du å høre på/se på..
Kun ett kryss mulig pr. linje

Ja

Nei

1

2

a. Kongens tale på nyttårsaften ................................................
b. Statsministerens tale 1. nyttårsdag.......................................

26. Nedenfor er det to utsagn og en skala fra 1 til 7. På skalaen skal du vise hvilket utsagn du er mest enig i.
1 på skalaen betyr at du er helt enig med det A sier, mens 7 betyr at du er helt enig med det B sier.

A sier: Hvis medlemslandene i Den
Europeiske Union virkelig blir forenet, vil det
bety slutten på deres nasjonale og kulturelle
særegenheter.

B sier: Bare et virkelig forenet Europa kan beskytte
landenes nasjonale, historiske og kulturelle
særegenheter.

”Enig med A”
1

+

”Enig med B”
2

3

4

10

5

6

+

7

+

+

27. Hvor stor grad av tillit har du til følgende institusjoner?
Kun ett kryss mulig pr. linje

Svært
stor
tillit

Nokså
stor
tillit

1

2

Ikke
Ikke tillit
spesielt
i det
stor tillit hele tatt
3

Vet
ikke

4

a. De politiske partiene i Norge...........................................................................
b. Vårt nasjonale politiske system (stortinget, regjeringen) ................................
c. Den norske kirke .............................................................................................
d. Den europeiske union (EU).............................................................................

28. Her er en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende
utsagn?
Kun ett kryss mulig pr. linje

Helt
enig

Delvis
enig

Både
og

Delvis
uenig

Helt
uenig

1

2

3

4

5

Vet
ikke

a. Folk som meg kan nok stemme, men noe annet
kan vi ikke gjøre for å innvirke på politikken ...................................
b. For å trygge økonomisk vekst, trenger vi fortsatt
industriutbygging, selv om dette skulle komme i
strid med naturverninteressene ......................................................
c. Jeg har gode muligheter til å påvirke politiske
beslutninger, hvis jeg vil..................................................................
d. For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte,
bør vi godta større lønnsforskjeller enn i dag .................................

29. Her er fire egenskaper som barn kan oppmuntres til å utvikle i hjemmet.

A. Hvilken egenskap mener du er viktigst?

B. Og hvilken egenskap mener du er nest viktigst?

Kun ett kryss mulig

Kun ett kryss mulig

Veloppdragenhet............................

1

Veloppdragenhet ............................

1

Selvstendighet ...............................

2

Selvstendighet ................................

2

Fantasifullhet..................................

3

Fantasifullhet ..................................

3

Lydighet..........................................

4

Lydighet ..........................................

4

30. Det finnes flere former for politiske aktiviteter. Har du i forbindelse med politiske valg de siste ti årene...
Kun ett kryss mulig pr. linje
Aldri
1

a. Forsøkt å overtale andre til å stemme på et politisk parti ...............................
b. Gått på valgmøter og politiske debattmøter....................................................

+
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+

En gang Av og til
2

3

Ofte
4

+

+

31. Har du noen gang de siste ti årene forsøkt å påvirke politiske beslutninger ved å…
Kun ett kryss mulig pr. linje
Aldri

En gang

Mer enn
en gang

1

2

3

a. Skrive under på opprop, aksjonslister o.l........................................................
b. Delta i demonstrasjoner eller lokale protestaksjoner......................................

32. Nedenfor er to utsagn og en skala fra 1 til 7. På skalaen skal du vise hvilket utsagn du er mest enig i.
1 på skalaen betyr at du er helt enig med det A sier, mens 7 betyr at du er helt enig med et B sier.

A sier: Mange politiske saker er av en slik
karakter at vi må akseptere at internasjonale
institusjoner fatter vedtak som vi må
gjennomføre i vårt land, selv om våre nasjonale
myndigheter ikke er enig.

B sier: Skal vedtak gjort i internasjonale
institusjoner gjennomføres i vårt land, forutsetter det
at de norske myndighetene er enig i disse
vedtakene.

”Enig med A”
1

”Enig med B”
2

3

4

5

6

7

33. Den norske kirke er organisert som en statskirke. Statskirkeordningen er for tiden under debatt.
I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene om statskirkeordningen?
Kun ett kryss mulig

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

1

2

3

4

5

Vet
ikke

a. Statskirkeordningen virker diskriminerende for
folk med annen tro og livssyn .........................................................
b. Statskirkeordningen sikrer at det i kirken er
takhøyde i tros- og livssynsspørsmål..............................................
c. Statskirkeordningen tar ikke tilstrekkelig hensyn til
at Norge er mangfoldig religiøst og livssynsmessig .......................
d. Statskirkeordningen bidrar til at nordmenn
har noenlunde felles verdier............................................................

34. Hvor viktig eller uviktig synes du det er at Den norske kirke medvirker og er til stede
ved de følgende sammenhengene?
Kun ett kryss mulig pr. linje

Meget
viktig

Nokså
viktig

1

2

a. Ved nasjonale katastrofer og ulykker..............................................................
b. Når man feirer 17. mai ....................................................................................
c. Ved nasjonale jubileer og markeringer ...........................................................

+
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Ikke
Ikke
særlig viktig i det
viktig
hele tatt
3

4

Vet
ikke

+

+

35. Noen mener at visse kjennetegn er av stor betydning for å være ordentlig norsk. Andre mener at de ikke er
så viktige. Hvor viktig synes du at det følgende forhold er…?
Kun ett kryss mulig

Svært
viktig

Nokså
viktig

1

2

Ikke
Ikke
særlig viktig i det
viktig
hele tatt
3

Vet
ikke

4

Å tilhøre Den norske kirke/statskirken .................................................................

36. Mener du at Den norske kirke bør skilles fra staten eller bør den ikke skilles fra staten?
Kun ett kryss mulig
Bør absolutt skilles.............................................................................

1

Bør antakelig skilles ...........................................................................

2

Bør antakelig ikke skilles....................................................................

3

Bør absolutt ikke skilles .....................................................................

4

Har ingen oppfatning..........................................................................

5

Bakgrunnsopplysninger. Til alle.
37. 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.
Kun ett kryss mulig
Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå ................................................

1

Svar på spørsmål 38 – 45

Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l ...........

2

Svar på spørsmål 38 – 45

Ja, jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere ................................

3

Svar på spørsmål 38 – 45

Nei......................................................................................................

4

Gå til spørsmål 46

Spørsmål 38 – 45:
Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere.
Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.
38. Er/var du i ditt hovedyrke…
Kun ett kryss mulig
Selvstendig næringsdrivende med ansatte .......................................

1

Svar på spørsmål 39

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte .......................................

2

Gå til spørsmål 40

Ansatt .................................................................................................

3

Gå til spørsmål 40

Familiemedlem...................................................................................

4

Gå til spørsmål 40

39. Hvis du er/var selvstendig næringsdrivende med ansatte, hvor mange ansatte har/hadde du?
Kun ett tall pr. rute

Noter antall ansatte

+
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40. Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedyrke)?
Notér:
____________________________________________________________________________________________

Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

Timer pr. uke

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

1

Svar på spørsmål 43

Nei......................................

2

Gå til spørsmål 44

43. Hvor mange ansatte er/var under din ledelse?
Kun ett tall pr. rute

Noter antall ansatte

44. Er virksomheten du arbeider/arbeidet i…

45. I hvilken grad vil du si at du selv kan/kunne
planlegge og regulere ditt arbeid, vil du si …

Kun ett kryss mulig
Privat firma .....................................................

1

Kun ett kryss mulig

Organisasjon, stiftelse....................................

2

I høy grad ...........................

1

Kommunal/fylkeskommunal virksomhet ........

3

I noen grad .........................

2

Statlig virksomhet...........................................

4

I liten grad...........................

3

Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet

5

Overhodet ikke ...................

4

6

Vet ikke...............................

5

Annet..............................................................

+
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Spørsmål 46 – 51 besvares av alle.
47. Bor du i…

46. Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som:

Kun ett kryss mulig

Kun ett kryss mulig
Yrkesaktiv.......................................................

1

Skoleelev/student...........................................

2

Alders- eller førtidspensjonist ........................

3

Trygdet, arbeidsufør.......................................

4

Hjemmeværende med husarbeid/omsorg .....

5

Arbeidsledig ...................................................

6

Annet..............................................................

7

En stor by .......................................................

1

En forstad til, eller i utkanten av, en stor by ...

2

En mindre by ..................................................

3

Et tettsted .......................................................

4

Et spredtbygd strøk ........................................

5

48. Er du eller har du vært medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon?
Kun ett kryss mulig
Ja, er medlem nå ...........................
Ja, har vært medlem tidligere ........
Nei, har aldri vært medlem ............

1
2
3

49. Er du…

50. Når er du født?

Mann ..................................

1

Kvinne ................................

2

Kun ett tall pr. rute

Noter årstall

51. Er du gift, registrert partner, samboende eller lever du for tiden ikke i noe fast parforhold?
Kun ett kryss mulig
Gift, registrert partner..................................................

1

Svar på spørsmål 52 - 54

Ugift, men bor fast sammen med en partner ..............

2

Svar på spørsmål 52 - 54

Ugift, og bor ikke fast sammen med en partner..........

3

Gå til spørsmål 55

Separert eller skilt .......................................................

4

Gå til spørsmål 55

Enke, enkemann .........................................................

5

Gå til spørsmål 55

52. Har din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid, eller har hun/han hatt inntekstgivende arbeid tidligere?
Kun ett kryss mulig
Ja .......................................

1

Svar på spørsmål 53 - 54

Nei......................................

2

Gå til spørsmål 55

53. Hvilken virksomhet arbeider/arbeidet din ektefelle/samboer (hovedyrke)?
Kun ett kryss mulig
I offentlig forvaltning eller tjenesteyting..............................................

1

I et offentlig selskap ...........................................................................

2

I privat virksomhet, men ikke som selvstendig næringsdrivende ......

3

Selvstendig næringsdrivende ............................................................

4

+
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54. Hvilken yrkestittel (hovedyrke) har/hadde din ektefelle/samboer?
Notér:
____________________________________________________________________________________________

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

Spørsmål 55 – 68 besvares av alle
55. Hvor mange personer bor det i din husstand, medregnet deg selv?
Kun ett tall pr. rute

Antall personer medregnet deg selv

56. I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?
Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.
Kun ett tall pr. rute

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

57. Omtrent hvor stor er din egen brutto års inntekt?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner.
Kun ett tall pr. rute

0 0 0

kroner, bare min egen inntekt

58. Omtrent hvor stor er husstandens brutto års inntekt?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l. Rund av til nærmeste 1000 kroner.
Kun ett tall pr. rute

0 0 0

+

kroner, medregnet min inntekt
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60. Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller
andre religiøse møter? (Regn ikke med bryllup,
begravelse, dåp eller lignende.)

59. Tilhører du…

Kun ett kryss mulig

Kun ett kryss mulig

Den norske kirke (statskirken) .......................

1

Den romersk-katolske kirke ...........................

2

Pinsebevegelsen............................................

3

Annet kristent trossamfunn ............................

4

To-tre ganger i måneden................

3

Islam...............................................................

5

Omtrent en gang i måneden ..........

4

Annet ikke-kristent trossamfunn ....................

6

Flere ganger i året ..........................

5

Human-etisk forbund......................................

7

Omtrent en til to ganger i året ........

6

Annet livssynssamfunn ..................................

8

Sjeldnere enn en gang i året ..........

7

Ikke noe tros- eller livssynssamfunn..............

9

Aldri ................................................

8

Flere ganger i uken ........................

1

Hver uke .........................................

2

61. Hvilken allmennutdanning har du fullført?
Kun ett kryss mulig pr. linje

Ja

Nei

1

2

A. 7-årig folkeskole eller kortere................................................
B. Framhaldsskole eller fortsettelsesskole................................
C. 9- eller 10-årig grunnskole ....................................................
D. Realskole eller middelskole ..................................................
E. Folkehøgskole.......................................................................
F. Eksamen artium, økonomisk gymnas eller
3-årig videregående skole med generell studiekompetanse.....

62. Hvilken yrkesutdanning har du fullført?
(hvis fagutdanning ved høyskole eller universitet: svar på spørsmål 63)
Kun ett kryss mulig
Ingen .......................................................................... .......................................................................

1

Grunnutdanning ved yrkesskole, videregående skole o.l..................................................................

2

Fagbrev eller fullført fagutdanning ved yrkesskole, handelsskole,
yrkesfag ved videregående skole o.l. ........................ .......................................................................

3

63. Hvilken høyere utdanning har du fullført?
Kun ett kryss mulig
Ingen .......................................................................... .......................................................................

1

Offentlig godkjent høyskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet .......................................

2

Offentlig godkjent høyskole eller universitet av 1-2 års normert varighet .........................................

3

Offentlig godkjent høgskole eller universitet av 3-4 års normert varighet .........................................

4

Offentlig godkjent høgskole eller universitet av 5 års normert varighet eller mer .............................

5

64. 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

+
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65. 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?
Kun ett kryss mulig
1

Topp

2
3
4
5
6
7
8
9
Bunn

10

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?
Kun ett kryss mulig
Helt til
venstre
1

Helt til
høyre
2

3

4

5

6

7

8

9

67. Hvilket parti ville du stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Kun ett kryss mulig
Rød Valgallianse (RV) .......................

1

Arbeiderpartiet (DNA) ........................

2

Fremskrittspartiet (FrP) ......................

3

Høyre (H) ...........................................

4

Kristelig Folkeparti (KrF) ....................

5

Senterpartiet (SP) ..............................

6

Sosialistisk Venstreparti (SV) ............

7

Venstre (V) .........................................

8

Andre..................................................

9

Vet ikke ..............................................

10

Ville ikke stemme ...............................

11

68. Stemte du ved Stortingsvalget i 2001?
Kun ett kryss mulig
Ja .......................................................

1

Nei......................................................

2

Hadde ikke stemmerett ......................

3

+
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Da takker vi så meget for hjelpen!
Eventuelle kommentarer:

+
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Skjemanr

+
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