Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale
meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009.
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NASJONAL MENINGSMÅLING 2009
(SPM. 1 – 17 er tatt fra skolevalgundersøkelsen 2009)
1.

Hvor stor tillit har du til norske politikere?

1

Meget stor tillit

2

Nokså stor tillit

3

Nokså liten tillit

4

Meget liten tillit

9

Vet ikke

2.

Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

1

Meget fornøyd

2

Nokså fornøyd

3

Ikke særlig fornøyd

4

Ikke fornøyd i det hele tatt

9

Vet ikke

3. Hvor stor forpliktelse føler du det er å stemme ved stortingsvalg? Vil du si at forpliktelsen er svært
stor, nokså stor, nokså liten eller er det ingen forpliktelse i det hele tatt?
1
Svært stor forpliktelse
2

Nokså stor forpliktelse

3

Nokså liten forpliktelse

4

Ingen forpliktelse i det hele tatt

9

Vet ikke

1

Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved stortingsvalget?
Svært
viktig

Nokså
Verken
Nokså
viktig viktig eller uviktig
uviktig

1

2

3

Helt
uviktig

Vet
ikke

5

9

4

4. Helse- og sosialpolitiske spørsmål
(eldreomsorg, sosialhjelp osv). ...........................................................
5. Skole og utdanningspolitikk
(studiefinansiering, skolereformer osv.) ..............................................
6. Distriktspolitikk
(overføringer til distriktene, spredt bosetning osv.) .............................
7.
Miljøvernspørsmål
(forurensing, kollektivtrafikk, rovdyrforvaltning osv.) ...........................
8.

Økonomisk politikk (avgifter, rentenivå osv.) ...................

9. Innvandringspolitikk
(regler for oppholdstillatelse, integreringspolitikk osv.)........................
10. Utenrikspolitikk (u-hjelp, Norges forhold til EU osv.) .........

(Spørsmålene 11 – 17 skal besvares ut fra samme skala.)

Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om
du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig?
11. Man burde på forskjellige måter hindre privat bilbruk, og heller bygge ut kollektivtrafikken.
1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

12. Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene.
(Se sp. 11 for svaralternativene.)

13. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart.

(Se sp. 11 for svaralternativene.)
14. Politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke kan sette seg inn i hva den dreier seg om.
(Se sp. 11 for svaralternativene.)
15. Offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å hjelpe personer som ikke klarer seg selv, uansett
årsak til deres problemer
(Se sp. 11 for svaralternativene.)
16. For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte, bør vi godta større lønnsforskjeller enn i dag.

(Se sp. 11 for svaralternativene.)
17. Ved å stemme ved valgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres.
(Se sp. 11 for svaralternativene.)
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BAKGRUNNSVARIABLER
Spm. A
Fylke (Registreres automatisk)
1. Finnmark
2. Troms
3. Nordland
4. Nord-Trøndelag
5. Sør-Trøndelag
6. Møre og Romsdal
7. Sogn og Fjordane
8. Hordaland
9. Rogaland
10. Vest-Agder
11. Aust-Agder
12. Telemark
13. Vestfold
14. Buskerud
15. Oppland
16. Hedmark
17. Østfold
18. Akershus
19. Oslo
Landsdel (Registreres automatisk)
• Nord-Norge
• Midt-Norge
• Vestlandet
• Østre Østland
• Vestre Østland
• Oslo
Spm. B
Kjønn (registreres)
• Mann
• Kvinne
Spm. C
Hva er din alder? minimum 15 år
• Noter
• Ønsker ikke å oppgi
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Spm. D
Hvor mange personer finnes det i din husstand?
• 1 person
• 2 personer
• 3 personer
• 4 personer
• 5 Eller flere personer
• IKKE LES Vil ikke oppgi
Spm. E
Hva er din høyeste fullførte utdannelse?
• 9 årig grunnskole/folkeskole/realskole
• Videregående skole/gymnas (1-3 år etter grunnskole)
• Universitet/høyskole (1-3 år etter videregående skole)
• Universitet/høyskole (4 år eller mer etter videregående skole)
• Ubesvart
Spm. F
Bor du i:LES OPP
• Oslo
• By med mer enn 50.000 innbyggere
• By med mellom 5.000 og 50.000
• Tettsted
• Landsbygd
Spm. G
Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt?
• Under 100.000 kr
• 100-200.000 kr
• 201-300.000 kr
• 301-400.000 kr
• 401-500.000 kr
• 501-600.000 kr
• 601-700.000 kr
• 701-800.000 kr
• 801-900.000 kr
• 901-1000.000 kr
• Mer enn 1000.000 kr
• Ønsker ikke å svare
• Vet ikke

4

Spm. H
Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?
• Ap
• Frp
• H
• Krf
• Rødt
• SP
• SV
• V
• Kystpartiet
• Andre
• Vil ikke stemme
• Vil ikke svare
• Ikke sikker/vet ikke
Spm. i
Hvis det hadde vært folkeavstemning om EU-medlemskap nå – ville du stemt ja eller nei?
• Ja
• Nei
• Vet ikke

5

