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Internasjonal
spørreundersøkelse om
nasjonal identitet
Hvis du svarer på undersøkelsen
vil du delta i trekningen av
• to reiser à kr. 8.000,• fem gavekort à kr. 1.000,Alle vinnere vil bli kontaktet

TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en undersøkelse om nasjonal identitet. Undersøkelsen er del av en
viktig internasjonal studie om folks holdninger til dette temaet.
NSD samarbeider med organisasjoner i 45 andre land om denne undersøkelsen.
Samme undersøkelse ble gjennomført i 1995 og 2003, slik at årets undersøkelse
gir anledning til å sammenligne både holdninger over tid, og på tvers av land og
verdensdeler.
Et utvalg på 4 000 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.
Opplegget for innsamling og oppbevaring av opplysninger blir gjennomført i
henhold til Personopplysningsloven. Prosjektet er meldt til NSDs Personvernombud, som har godkjenning fra Datatilsynet. På neste side finner du ytterligere
opplysninger om hvordan personvernet blir ivaretatt, og veiledning om hvordan
du skal fylle ut skjemaet.
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.
Skulle du ha spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, eller undersøkelsen generelt, kan du gjerne ringe oss gratis på vårt grønne telefonnummer
800 84 700.

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

Finn Olav Sveinall
Prosjektleder TNS Gallup

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

KJÆRE DELTAKER!
Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen spørreskjemaet er adressert til
som skal svare på undersøkelsen.
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 2 (dette spørsmålet består av 8 påstander som
man skal ta stilling til). I enkeltspørsmål som f.eks. spørsmål 8 skal det bare settes ett kryss.
Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder for 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.
Vær vennlig å bruke svart eller blå penn når du fyller ut skjemaet.
Slik:

Ikke slik:

Tall skrives slik:

FORTROLIGE OPPLYSNINGER OG ANONYMITET
Vår liste over navn blir oppbevart strengt atskilt fra svarene som blir gitt, og blir tilintetgjort senest 15. september
2014. Etter dette er det derfor ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart. 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 innen 1. september 2014 og få allerede innsamlede opplysninger slettet. Dette kan skje uten
begrunnelse.

HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE UNDERSØKELSEN?

Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, kan du ringe gratis til vårt grønne telefonnummer
800 84 700. Spør etter Wenche.
Ferdig utfylte skjema legges i vedlagte svarkonvolutt og returneres så fort som mulig.
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1

Hvor sterkt knyttet føler du deg til…?
Merk: Sett ett kryss på hver linje

Meget sterkt
knyttet

Sterkt knyttet

Ikke særlig sterkt
knyttet

Ikke knyttet i det
helle tatt

Vet ikke

Byen eller kommunen du bor i
Landsdelen du bor i
Norge
Europa

2

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…?
Merk: Sett ett kryss på hver linje

Svært viktig

Nokså viktig

Ikke særlig viktig

Ikke viktig i det
hele tatt

Vet ikke

Å være født i Norge
Å ha norsk statsborgerskap
Å ha bodd i Norge mesteparten
av sitt liv
Å kunne snakke norsk
Å være protestantisk kristen
Å respektere Norges lover og
politiske institusjoner
Å føle seg norsk
Å være av norsk opprinnelse
3

I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene…?
Merk: Sett ett kryss på hver
linje

Sterkt enig

Verken enig
eller uenig

Enig

Uenig

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

Vet ikke

4

Hvor stolt er du av Norge når det gjelder hvert av følgende forhold…?
Merk: Sett ett kryss på hver linje

Svært stolt

Nokså stolt

Ikke særlig stolt

Ikke stolt i det
helle tatt

Vet ikke

Måten demokratiet fungerer på
Vår politiske innflytelse i verden
Det Norge har oppnådd
økonomisk
Velferdssystemet
Det Norge har oppnådd innen
vitenskap og teknologi
Sportsresultater
Landets kunst og litteratur
Norges væpnede styrker
Vår historie
Rettferdig og lik behandling av alle
samfunnsgrupper

5

I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene…?
Merk: Sett ett kryss på hver
linje

Sterkt enig

Verken enig
eller uenig

Enig

Uenig

Sterkt uenig

Vet ikke

Uenig

Sterkt uenig

Vet ikke

Norge bør begrense importen
av utenlandske produkter for
å beskytte egen økonomi
For visse problemer, f.eks.
miljøforurensning, bør
internasjonale organer ha rett
til å tvinge gjennom løsninger
Norge bør følge sine egne
interesser, selv om det fører
til konflikter med andre land
Utlendinger bør ikke ha rett
til å kjøpe grunneiendom i
Norge
Norsk fjernsyn bør prioritere
norske filmer og programmer
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Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?
Merk: Sett ett kryss på hver
linje

Sterkt enig

Verken enig
eller uenig

Enig

Store internasjonale
selskaper gjør stadig mer
skade på lokalt næringsliv i
Norge
Frihandel fører til at bedre
produkter blir tilgjengelige i
Norge
Stort sett bør Norge følge
beslutninger fattet av
internasjonale organisasjoner
som Norge tilhører, selv om
regjeringen ikke er enig i
disse
Internasjonale organisasjoner
fratar norske myndigheter for
mye makt
Jeg føler meg mer som en
verdensborger enn en borger
av et bestemt land
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7

Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?
Merk: Sett ett kryss på hver
linje

Sterkt enig

Verken enig
eller uenig

Enig

Uenig

Sterkt uenig

Vet ikke

Mennesker som ikke deler
norske skikker og tradisjoner,
kan aldri bli helt norske
Etniske minoriteter bør få
offentlig støtte for å ta vare på
sine skikker og tradisjoner
8

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

Det er bedre for samfunnet at ulike folkegrupper tar vare på sine skikker og tradisjoner
Det er bedre at ulike folkegrupper tilpasser seg og blir en del av samfunnet for øvrig
Vet ikke

9

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?
Merk: Sett ett kryss på hver
linje

Sterkt enig

Verken enig
eller uenig

Enig

Uenig

Det følger økt kriminalitet med
innvandrere
Innvandrere er generelt bra
for norsk økonomi
Innvandrere tar jobbene fra
folk som er født i Norge
Innvandrere forbedrer det
norske samfunnet ved å ta
med seg nye ideer og kulturer
Generelt sett blir norsk kultur
undergravet av innvandrere
Lovlige innvandrere i Norge
som ikke er statsborgere bør
ha de samme rettighetene
som norske statsborgere
Norge bør ha strengere tiltak
for å ekskludere ulovlige
innvandrere
Lovlige innvandrere bør ha
tilgang til offentlig skole på lik
linje med nordmenn
10

Mener du at antallet innvandrere som kommer til Norge for tiden bør..
Merk: Sett ett kryss

Økes mye
Økes litt
Være som nå
Reduseres litt
Reduseres mye
Vet ikke
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Sterkt uenig

Vet ikke

11

Hvilket av disse utsagnene om innvandrere kommer nærmest ditt syn:
Merk: Sett ett kryss

Innvandrere bør beholde sin opprinnelige kultur og ikke ta opp i seg norsk kultur
Innvandrere bør beholde sin opprinnelige kultur, men også ta opp i seg norsk kultur
Innvandrere bør oppgi sin opprinnelige kultur og ta opp i seg norsk kultur
Vet ikke
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Hvor stolt er du over å være norsk?
Merk: Sett ett kryss

Svært stolt
Nokså stolt
Ikke særlig stolt
Ikke stolt i det hele tatt
Jeg er ikke norsk
Vet ikke
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I hvilken grad er du enig eller uenig i at sterke patriotiske følelser i Norge…
Merk: Sett ett kryss på hver
linje

Sterkt enig

Verken enig
eller uenig

Enig

Uenig

Sterkt uenig

Vet ikke

Styrker Norges posisjon i
verden
Fører til intoleranse i Norge
Er nødvendig for å holde
Norge samlet
Fører til negative holdninger
til innvandrere i Norge

14

Er du norsk statsborger?
Merk: Sett ett kryss

Ja
Nei

15

Da du ble født, hvilke av dine foreldre var norske statsborgere?
Merk: Sett ett kryss

Begge
Bare far
Bare mor
Ingen
Vet ikke

16

Dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap i dag, ville du da stemme for
eller i mot et slikt medlemskap?
Merk: Sett ett kryss

For
I mot
Vet ikke
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Bakgrunnsopplysninger. Til alle.
B1

Er du…
Merk: Sett ett kryss

Mann
Kvinne
B1

Når er du født?
Noter årstall (ett tall i hver rute)

1 9
B3

Hvor mange år med utdanning på fulltid har du alt i alt?
Regn med all utdanning, også grunnskole og lærlingutdanning.

År (ett tall i hver rute)

B4

Hvilken allmennutdanning eller studiespesialisering har du fullført?
Sett flere kryss hvis nødvendig

Ingen utdanning eller ikke fullført grunnskole
Ungdomsskole, folkeskole, realskole, framhaldsskole
Folkehøgskole
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) ved allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende
utdanningsprogram
Avsluttet videregående skole, allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende utdanningsprogram, 1-årig påbygging
til studiekompetanse (VKII, VG3, gymnas)
B5

Hvilken yrkesfaglig utdanning har du fullført?
Hvis utdanning ved høyskole eller universitet: svar på spørsmål
Merk: Sett ett kryss

B6

Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) eller yrkesskole.
Avsluttet videregående skole, yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VKII, VG3), fagbrev, svenneprøve
Teknisk fagskole, godkjent fagskole
B6

Hvilken høyere utdanning har du fullført?
Merk: Sett ett kryss

Universitet/høgskole, mindre enn 3 års normert varighet (høgskolekandidat, 2- og 2½- årig)
Universitet/høgskole, 3-4 års normert varighet (bachelor, cand.mag, lærer, sykepleier, ingeniør, siviløkonom etc.)
Universitet/høgskole, 5 års normert varighet eller mer (mastergrad, hovedfag, sivilingeniør/master i tekonologi o.l, master
i økonomi og administrasjon/siviløkonom, jurist, lege, Dr. grad, Ph.D.)
B7

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. Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn
regnes som inntektsgivende arbeid.
Merk: Sett ett kryss

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, jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid
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Gå til

B8

Gå til
Gå til

B9
B17
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B8

Hvor mange timer arbeider du vanligvis totalt pr. uke?
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.

Hele timer pr. uke (ett tall i hver rute)

På spørsmål B9 – B16. Svar om din hovedjobb dersom du har/hadde flere jobber
B9

Er/var du i din hovedjobb…
Merk: Sett ett kryss

Selvstendig næringsdrivende med ansatte

Gå til

B10

Gå til

B11

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Ansatt
Arbeider/arbeidet i egen families bedrift
B10

Hvis du er/var selvstendig næringsdrivende med ansatte, hvor mange ansatte har/hadde
du?
Noter antall ansatte (ett tall i hver rute)

B11

Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva slags
arbeid de skal/skulle utføre?
Merk: Sett ett kryss

B12

Ja

Gå til

B12

Nei

Gå til

B13

Hvor mange ansatte er/var under din ledelse?
Noter antall ansatte (ett tall i hver rute)

B13

Arbeider/arbeidet du i en virksomhet som har/hadde fortjeneste for eierne som målsetning,
eller i en virksomhet uten en slik målsetning (offentlig virksomhet, ideelle organisasjoner
o.l.)?
Merk: Sett ett kryss

Virksomhet med fortjeneste for eierne som målsetning
Virksomhet uten en slik målsetning
B14

Og er/var virksomheten du arbeider/arbeidet i…
Merk: Sett ett kryss

Privat firma
Organisasjon/stiftelse
Kommunal/fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet, for eksempel offentlig/halvoffentlig selskap
Annet
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B15

Medregnet deg selv, omtrent hvor mange er/var ansatt der du vanligvis arbeider/arbeidet?
Merk: Sett ett kryss

1-9
10-24
25-99
100-499
500 eller flere
B16a

B16b

B16c

Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedjobb)?

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

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten du jobber/jobbet i?

Spørsmål B17 og B18 besvares av alle.
B17

Hva betrakter du for tiden som din hovedaktivitet?
Hvis du er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende, svar ut fra din normale situasjon.
Merk: Sett ett kryss

I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb
Under utdanning
Lærling
Trygdet, arbeidsufør
Alders- eller førtidspensjonist
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Verneplikt eller siviltjeneste
Annet
B18

Har du ektefelle eller en stabil partner, og lever dere i samme husstand?
Merk: Sett ett kryss

Ja, jeg har ektefelle/stabil partner og vi lever i samme husstand
Ja, jeg har ektefelle/stabil partner, men vi lever ikke i samme husstand
Nei, jeg har ingen ektefelle/stabil partner

Gå til
Gå til
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B19
B25

Spørsmål B19 - B24: Til dem som har en stabil ektefelle/partner.
Andre går til spørsmål B25.
B19

Har din ektefelle/partner nå, eller tidligere, hatt inntektsgivende arbeid?

Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn
regnes som inntektsgivende arbeid.
Merk: Sett ett kryss

Ja, hun/han har inntektsgivende arbeid nå

Gå til

B20

Ja, hun/han har hatt inntektsgivende arbeid tidligere

Gå til

B21

Nei, hun/han har aldri hatt inntektsgivende arbeid

Gå til

B24

Ja, men hun/han er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l

B20

Hvor mange timer arbeider din ektefelle/partner vanligvis totalt pr. uke?
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.

Hele timer pr. uke (ett tall i hver rute)

På spørsmål B21 – B23. Svar om din ektefelle/partners hovedjobb dersom hun/han har/
hadde flere jobber
B21

Er/var din ektefelle/partner…
Merk: Sett ett kryss

Selvstendig næringsdrivende med ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Ansatt
Arbeider/arbeidet i egen families bedrift

B22

Innebærer/innebar din ektefelle/partners ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller
bestemme hva slags arbeid de skal/skulle utføre?
Merk: Sett ett kryss

Ja
Nei
B23a

B23b

B23c

Hvilken yrkestittel har/hadde din ektefelle/partner (hovedjobb)?

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

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten hun/han jobber/jobbet i?.
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B24

Hva er for tiden din ektefelles/partners hovedaktivitet?
Hvis hun/han er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende, svar ut fra hennes/hans normale situasjon.
Merk: Sett ett kryss

I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb
Under utdanning
Lærling
Trygdet, arbeidsufør
Alders- eller førtidspensjonist
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Verneplikt eller siviltjeneste
Annet

Spørsmål B25 – B36 besvares av alle.
B25

Er du eller har du vært medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon?
Merk: Sett ett kryss

Ja, er medlem nå
Ja, har vært medlem tidligere
Nei, har aldri vært medlem
B26

Tilhører du en bestemt religion eller trosretning, og i tilfelle hvilken?
Merk: Sett ett kryss

Den norske kirke (tidligere statskirken)
Pinsebevegelsen
Annen protestantisk trosretning
Den romersk-katolske kirke
Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre)
Annen kristen trosretning
Det mosaiske trossamfunn (jødisk)
Islam
Buddhismen
Hinduismen
Annen østlig religion
Annen religion
Annet livssynssamfunn, for eksempel Human-etisk forbund
Nei, ikke noe tros- eller livssynssamfunn
B27

Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse møter?
Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp eller lignende.
Merk: Sett ett kryss

Flere ganger i uken
En gang i uken
To-tre ganger i måneden
En gang i måneden
Flere ganger i året
En gang i året
Sjeldnere enn en gang i året
Aldri
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B28

I vårt samfunn finnes det grupper som befinner seg mer eller mindre nær toppen av
samfunnsstigen og grupper som befinner seg mer eller mindre nær bunnen. Nedenfor ser
du en skala som går fra topp til bunn. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen?
Merk: Sett ett kryss

10 Topp
9
8
7
6
5
4
3
2
1 Bunn
B29

Stemte du ved siste stortingsvalg i 2013?
Merk: Sett ett kryss

Ja
Nei
Hadde ikke stemmerett
B30

Gå til

B30

Gå til

B31

Hvilket parti stemte du på ved siste stortingsvalg i 2013?
Merk: Sett ett kryss

Arbeiderpartiet (DNA)
Fremskrittspartiet (FrP)
Høyre (H)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Rødt
Senterpartiet (SP)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Venstre (V)
Andre
Husker ikke
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B31

Medregnet deg selv, hvor mange personer lever til vanlig i din husstand, og i hvilke
aldersgrupper fordeler husstandsmedlemmene seg?
Antall voksne 18 år og eldre, medregnet deg selv (ett tall i hver rute)
Antall barn i alderen 6-17 år (ett tall i hver rute)
Antall barn under 6 år (ett tall i hver rute)
Til sammen, medregnet deg selv (ett tall i hver rute)

B32

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er din egen brutto årsinntekt?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men ikke lån.

0 0 0

B33

kroner, bare din egen inntekt (ett tall i hver rute)

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er husstandens brutto årsinntekt, inkludert
din egen?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men ikke lån.

0 0 0
B34

kroner, din egen medregnet (ett tall i hver rute)

Hvilken folkegruppe eller etnisk gruppe vil du si at du tilhører?
Merk: Sett ett kryss

Norsk
En annen gruppe, vennligst skriv inn:

B34b

Vil du også si at du tilhører en annen folkegruppe eller etnisk gruppe?

Merk: Sett ett kryss

Norsk
En annen gruppe, vennligst skriv inn:
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B35

Hva er din nåværende sivile status?
Merk: Sett ett kryss

Gift
Registrert partner (homofilt partnerskap)
Separert (men fortsatt gift/i partnerskap)
Skilt
Enke, enkemann
Ugift (aldri vært gift/vært i registrert partnerskap)

B36

Bor du i…
Merk: Sett ett kryss

En stor by
En forstad til, eller i utkanten av, en stor by
En mindre by
Et tettsted
Et spredtbygd strøk

14

14100025 NSD

15

14100025 NSD

Takk for hjelpen!
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Veiledning til Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet
<p class="forsteside">Webskjemaet er enkelt å fylle ut og tar ca. 20-25 minutter å fullføre.</p>
<p class="forsteside">Du trenger ikke fylle ut hele undersøkelsen på én gang. Svarene dine blir lagret hver gang du
trykker "neste". Det er mulig å bla seg frem- og bakover i webskjemaet, og endre allerede avgitte svar. Du kan også
logge inn på nytt og fortsette der du slapp. Hvis du går videre fra siste side i skjemaet, regnes undersøkelsen som
avsluttet og du kan ikke lenger logge deg inn på nytt. </p>
<p class="forsteside">Vennligst ikke bruk tilbake-tasten i webleseren. Merk at innloggingsdata er personlige, og ikke
må overlates til andre. </p>

<p class="forsteside">Opplegget for anonymitet og frivillighet er beskrevet i informasjonsbrevet du har fått tilsendt i
posten.</p>
<p class="forsteside"> Har du tekniske spørsmål om webundersøkelsen kan du ringe 55 58 21 17, eller sende en epost til websurvey@nsd.uib.no. </p>

1. Hvor sterkt knyttet føler du deg til…?
Meget
sterkt
knyttet

Sterkt
knyttet

Ikke
særlig
sterkt
knyttet

Ikke
knyttet i
det hele
tatt

Vet ikke

Byen eller kommunen du bor i
Landsdelen du bor i
Norge
Europa

2. 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…?
Svært
viktig

Nokså
viktig

Ikke
særlig
viktig

Ikke viktig Vet ikke
i det hele
tatt

Å være født i Norge
Å ha norsk statsborgerskap
Å ha bodd i Norge mesteparten av sitt liv
Å kunne snakke norsk
Å være protestantisk kristen
Å respektere Norges lover og politiske
institusjoner
Å føle seg norsk
Å være av norsk opprinnelse

3. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse
påstandene…?
Sterk
enig
Jeg vil heller bo i Norge enn i noe annet
land i verden
Det er trekk ved dagens Norge som
gjør meg skamfull
Verden ville vært bedre, dersom folk i
andre land var mer lik nordmenn
Stort sett er Norge et bedre land enn de
fleste andre
Folk bør støtte sitt land, selv om det
handler galt
Når Norge gjør det bra i sport
internasjonalt, blir jeg stolt over å være
norsk
Jeg er ofte mindre stolt av Norge enn
jeg skulle ønske jeg var
Verden ville vært bedre, dersom
nordmenn anerkjente Norges svake
sider

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

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

Nokså
stolt

Ikke
særlig
stolt

Ikke stolt i Vet ikke
det hele
tatt

Måten demokratiet fungerer på
Vår politiske innflytelse i verden
Det Norge har oppnådd økonomisk
Velferdssystemet
Det Norge har oppnådd innen vitenskap og
teknologi
Sportsresultater
Landets kunst og litteratur
Norges væpnede styrker
Vår historie
Rettferdig og lik behandling av alle
samfunnsgrupper

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

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

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

6. Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?
Sterkt
enig
Store internasjonale selskaper gjør
stadig mer skade på lokalt næringsliv i
Norge
Frihandel fører til at bedre produkter blir
tilgjengelige i Norge
Stort sett bør Norge følge beslutninger
fattet av internasjonale organisasjoner
som Norge tilhører, selv om regjeringen
ikke er enig i disse
Internasjonale organisasjoner fratar
norske myndigheter for mye makt
Jeg føler meg mer som en
verdensborger enn en borger av et
bestemt land

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

7. Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene?
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

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

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

9. 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?
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Det følger økt kriminalitet med
innvandrere
Innvandrere er generelt bra for norsk
økonomi
Innvandrere tar jobbene fra folk som er
født i Norge
Innvandrere forbedrer det norske
samfunnet ved å ta med seg nye ideer
og kulturer
Generelt sett blir norsk kultur
undergravet av innvandrere
Lovlige innvandrere i Norge som ikke er
statsborgere bør ha de samme
rettighetene som norske statsborgere
Norge bør ha strengere tiltak for å
ekskludere ulovlige innvandrere
Lovlige innvandrere bør ha tilgang til
offentlig skole på lik linje med
nordmenn

10. Mener du at antallet innvandrere som kommer til Norge for
tiden bør..
Økes mye
Økes litt
Være som nå
Reduseres litt
Reduseres mye
Vet ikke

11. Hvilket av disse utsagnene om innvandrere kommer nærmest
ditt syn:
Innvandrere bør beholde sin opprinnelige kultur og ikke ta opp i seg norsk kultur
Innvandrere bør beholde sin opprinnelige kultur, men også ta opp i seg norsk kultur
Innvandrere bør oppgi sin opprinnelige kultur og ta opp i seg norsk kultur
Vet ikke

12. Hvor stolt er du over å være norsk?
Svært stolt
Nokså stolt
Ikke særlig stolt
Ikke stolt i det hele tatt
Jeg er ikke norsk
Vet ikke

13. I hvilken grad er du enig eller uenig i at sterke patriotiske
følelser i Norge…
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Styrker Norges posisjon i verden
Fører til intoleranse i Norge
Er nødvendig for å holde Norge samlet
Fører til negative holdninger til
innvandrere i Norge

14. Er du norsk statsborger?
Ja
Nei

15. Da du ble født, hvilke av dine foreldre var norske
statsborgere?
Begge
Bare far
Bare mor
Ingen
Vet ikke

16. Dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap i
dag, ville du da stemme for eller i mot et slikt medlemskap?
For
I mot
Vet ikke

Er du...
Mann
Kvinne

Når er du født?
Noter årstall

Hvor mange år med utdanning på fulltid har du alt i alt?
Regn med all utdanning, også grunnskole og lærlingutdanning.
Noter antall år

Hvilken allmennutdanning eller studiespesialisering har du
fullført?
Flere svar er mulig
Ingen utdanning eller ikke fullført grunnskole
Ungdomsskole, folkeskole, realskole, framhaldsskole
Folkehøgskole
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) ved allmennfaglige
studieretninger/studiespesialiserende utdanningsprogram
Avsluttet videregående skole, allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende
utdanningsprogram, 1-årig påbygging til studiekompetanse (VKII, VG3, gymnas)

Hvilken yrkesfaglig utdanning har du fullført?
<strong>Hvis utdanning ved høyskole eller universitet: svar på neste spørsmål</strong>
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) eller yrkesskole
Avsluttet videregående skole, yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VKII, VG3),
fagbrev, svenneprøve
Teknisk fagskole, godkjent fagskole

Hvilken høyere utdanning har du fullført?
Universitet/høgskole, mindre enn 3 års normert varighet (høgskolekandidat, 2- og 2½- årig)
Universitet/høgskole, 3-4 års normert varighet (bachelor, cand. mag, lærer, sykepleier,
ingeniør, siviløkonom etc.)
Universitet/høgskole, 5 års normert varighet eller mer (mastergrad, hovedfag,
sivilingeniør/master i tekonologi o.l, master i økonomi og administrasjon/siviløkonom, jurist,
lege, Dr. grad, Ph.D.)

Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid?
<strong>Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke.
Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende
arbeid.</strong>
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, jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid

Hvor mange timer arbeider du vanligvis totalt pr. uke?
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.
Noter hele timer pr. uke

På de neste spørsmålene om ditt arbeidsforhold, svar om din
hovedjobb dersom du har/hadde flere jobber
<p>Er/var du i din hovedjobb...</p>
Selvstendig næringsdrivende med ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Ansatt
Arbeider/arbeidet i egen families bedrift

Som selvstendig næringsdrivende, hvor mange ansatte
har/hadde du?
Skriv antall ansatte

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

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

Arbeider/arbeidet du i en virksomhet som har/hadde fortjeneste
for eierne som målsetning, eller i en virksomhet uten en slik
målsetning (offentlig virksomhet, ideelle organisasjoner o. l.)?
Virksomhet med fortjeneste for eierne som målsetning
Virksomhet uten en slik målsetning

Og er/var virksomheten du arbeider/arbeidet i…
Privat firma
Organisasjon/stiftelse
Kommunal/fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet, for eksempel offentlig/halvoffentlig selskap
Annet

Medregnet deg selv, omtrent hvor mange er/var ansatt der du
vanligvis
arbeider/arbeidet?
1-9
10-24
25-99
100-499
500 eller flere

Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedjobb)?
Skriv inn:

Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så
presist som mulig.
Skriv inn:

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten du
jobber/jobbet i?
Skriv inn:

Hva betrakter du for tiden som din hovedaktivitet?
<strong>Hvis du er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende, svar ut
fra din normale situasjon.</strong>
I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb
Under utdanning
Lærling
Trygdet, arbeidsufør
Alders- eller førtidspensjonist
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Verneplikt eller siviltjeneste
Annet

Har du ektefelle eller en stabil partner, og lever dere i samme
husstand?
Ja, jeg har ektefelle/stabil partner og vi lever i samme husstand
Ja, jeg har ektefelle/stabil partner, men vi lever ikke i samme husstand
Nei, jeg har ingen ektefelle/stabil partner

Har din ektefelle/partner nå, eller tidligere, hatt inntektsgivende
arbeid?
<strong>Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke.
Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende
arbeid.</strong>
Ja, hun/han har inntektsgivende arbeid nå
Ja, men hun/han er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l
Ja, hun/han har hatt inntektsgivende arbeid tidligere
Nei, hun/han har aldri hatt inntektsgivende arbeid

Hvor mange timer arbeider din ektefelle/partner vanligvis totalt
pr. uke ?
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.
Velg timer pr. uke

På de neste spørsmålene om din ektefelle/partners
arbeidsforhold, svar om hovedjobben hvis hun/han har/hadde
flere jobber
<p></p>
<p>Er/var din ektefelle/partner…</p>
Selvstendig næringsdrivende med ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Ansatt
Arbeider/arbeidet i egen families bedrift

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

Hvilken yrkestittel har/hadde din ektefelle/partner (hovedjobb)?
Skriv inn:

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

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten
hun/han jobber/jobbet i?
Skriv inn:

Hva er for tiden din ektefelles/partners hovedaktivitet?
<strong>Hvis hun/han er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende,
svar ut fra hennes/hans normale situasjon.</strong>
I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb
Under utdanning
Lærling
Trygdet, arbeidsufør
Alders- eller førtidspensjonist
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Verneplikt eller siviltjeneste
Annet

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

Tilhører du en bestemt religion eller trosretning, og i tilfelle
hvilken?
Den norske kirke (tidligere statskirken)
Pinsebevegelsen
Annen protestantisk trosretning
Den romersk-katolske kirke
Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre)
Annen kristen trosretning
Det mosaiske trossamfunn (jødisk)
Islam
Buddhismen
Hinduismen
Annen østlig religion
Annen religion
Annet livssynssamfunn, f.eks. Human-etisk forbund
Nei, ikke noe tros- eller livssynssamfunn

Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse
møter?
Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp eller lignende.
Flere ganger i uken
En gang i uken
To-tre ganger i måneden
En gang i måneden
Flere ganger i året
En gang i året
Sjeldnere enn en gang i året
Aldri

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

Stemte du ved siste stortingsvalg i 2013?
Ja
Nei
Hadde ikke stemmerett

Hvilket parti stemte du på ved siste stortingsvalg i 2013?
Arbeiderpartiet (DNA)
Fremskrittspartiet (FrP)
Høyre (H)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Rødt
Senterpartiet (SP)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Venstre (V)
Andre
Husker ikke

Medregnet deg selv, hvor mange personer lever til vanlig i din
husstand, og i hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg?
Antall voksne 18 år og eldre,
medregnet deg selv
Antall barn i alderen 6-17 år
...........
Antall barn under 6 år
....................
Til sammen, medregnet deg selv
....

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er din egen brutto
årsinntekt?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men
ikke lån.
Kroner, bare din egen inntekt.
Rund av til nærmeste 1000

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er husstandens
brutto årsinntekt, inkludert din egen?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men
ikke lån.
Kroner, din inntekt medregnet.
Rund av til nærmeste 1000

Hvilken folkegruppe eller etnisk gruppe vil du si at du tilhører?
Norsk
En annen gruppe
Vennligst noter hvilke gruppe
Nei, ingen bestemt etnisk gruppe

Vil du også si at du tilhører en annen folkegruppe eller etnisk
gruppe?
Ja, norsk
Ja, en annen etnisk gruppe
Vennligst noter hvilke gruppe
Nei, ingen bestemt etnisk gruppe

Vil du si at du også tilhører en annen folkegruppe eller etnisk
gruppe?
Ja
Vennligst noter hvilke gruppe
Nei

Hva er din nåværende sivile status?
Gift
Registrert partner (homofilt partnerskap)
Separert (men fortsatt gift/i partnerskap)
Skilt
Enke, enkemann
Ugift (aldri vært gift/vært i registrert partnerskap)

Bor du i...
En stor by
En forstad til, eller i utkanten av, en stor by
En mindre by
Et tettsted
Et spredtbygd strøk

Takk for hjelpen!

