Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale
meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001.
Intervjumetode:
Utvalg:
Omfang:
Data levering:
Utført av:
Enheter i filen:

Telefon
Nasjonalt, minst 1000, 18 år og eldre
Standard bakgrunnsvariabler + 14 spørsmål fra skolevalgundersøkelsen
31. august 2001
Norsk Gallup AS
1031

FRAFALLSRAPPORT
Norsk Gallup Institutt ringte 9 440 nummer i prosjektperioden. Dette resulterte i 1 034 vellykkede
intervjuer. Treffprosenten landet således på 11 %.
De 9 440 oppringte numrenes fordeling på forskjellige utfall
Utfall
N
Intervju
Ikke svar/telefonsvarer
Nummeret er opptatt
Nekter!
Nummeret er ikke i bruk
Respondenten er ikke tilgjengelig intervjuperiode
Respondenten er ikke i målgruppe
Ikke korrekt nummer
Gjør en avtale

%
1034
3301
31
3110
539
913
447
65
0

11
35
0,3
32,9
5,7
9,7
4,7
0,7
0

3 110 av de oppringte respondentene nektet å delta. De fordeler seg på følgende årsaker:
Årsak
N
%
Andre nekter for IO
124
4
IO er syk
43
1,4
Sykdom/dødsfall i IOs familie
10
0,3
IO er bortreist/ferie
55
1,8
Ikke tid
1206
38,8
For langt intervju
82
2,6
Deltar ikke i telefonintervju
542
17,4
Ikke interessert i temaet
363
11,7
13
0,4
Ikke kompetent
113
3,6
Ingen nektgrunn oppgitt
408
13,1
Annet
151
4,9
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NASJONAL MENINGSMÅLING 2001
(SPM. 1 – 14 er tatt fra skolevalgundersøkelsen 2001)
1.

Hvor stor tillit har du til norske politikere?

1

Meget stor tillit

2

Ganske stor tillit

3

Ganske liten tillit

4

Meget liten tillit

9

Ubesvart/Vet ikke

2. Alt tatt i betraktning, er du meget fornøyd, ganske fornøyd, ikke særlig fornøyd eller ikke fornøyd i det
hele tatt med den måten demokratiet virker på i Norge?
1

Meget fornøyd

2

Ganske fornøyd

3

Ikke særlig fornøyd

4

Ikke fornøyd i det hele tatt

9

Ubesvart/Vet ikke

3. Jeg skal nå lese opp tre ulike standpunkter om det norske kongehuset. Hvilket beskriver best ditt
forhold til det norske kongehuset?
1
Jeg er glad for at Norge har et kongehus. Det betyr mye for meg personlig
2

Jeg synes det er i orden at Norge har et kongehus, men personlig så er jeg ikke så opptatt av det

3

Personlig ville jeg foretrekke at kongedømmet i Norge ble avviklet

9

Ubesvart/Vet ikke

Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt
valg av parti? Er det…
(TIL INTERVJUER: Hvis IO spontant svarer: "Jeg har ikke stemmerett". Gå til neste spørsmål.)
Svært
viktig
1

Ganske Verken Ganske
viktig viktig eller uviktig
uviktig
2

3

4

Helt
uviktig

Ubesvart/Vet
ikke

5

9

4. Barne- og familiepolitikk
(barnehageutbygging, permisjonsordninger etc.)................................
5. Helse- og sosialpolitiske spørsmål
(eldreomsorg, sosialhjelp etc.)............................................................
6. Skole- og utdanningspolitikk
(studiefinansiering, skolereformer etc.)...............................................
7.

Økonomisk politikk (skatter, avgifter, rentenivå etc.) ........

8. Innvandringspolitikk
(regler for oppholdstillatelse, krav om norskopplæring etc.)................
9.
Miljø- og naturvernpolitikk
(kraftutbygging, vern av truede dyrearter etc.)....................................
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(Spørsmålene 10 – 14 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?
10. For å trygge økonomisk vekst, trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid
med naturverninteressene
11. Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene.
12. Det er en nasjonal oppgave å motta flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som vi har gjort
de siste årene.
13. Ved å stemme ved valgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres.
14. Markedskreftene, dvs. tilbud og etterspørsel, bør i større grad enn nå styre den økonomiske
utviklingen.
1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

9

Ubesvart/Vet ikke

BAKGRUNNSVARIABLER

B1. KJØNN:
Mann eller kvinne

B2. ALDER: Hva er din alder?
(Til intervjuer: Få angitt år så nøyaktig som mulig)
B3. ALDERSGRUPPER
1
15-29 år
2
30-44 år
3
45-59 år
4
60 +
9
Ubesvart
B4. SIVIL STATUS: Din sivilstatus, er du…
1
Gift
2
Samboende
3
Ugift
4
Tidligere gift/skilt/enke/enkemann
9
Ubesvart
B5. EGEN UTDANNING: Hva er din høyeste fullførte skolegang?
1
Grunnskoleutdanning (7-årig folkeskole, framhalds- eller forsettelsesskole, 9-årig grunnskole)
2
Videregående utdanning (Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas, middelskole,
realskole, 10-årig grunnskole, folkehøgskole, landbruksskole, fagskole/yrkesskole, handelsskole,
teknisk skole, mer enn grunnskoleutdanning og ikke universitets-/høgskoleutdanning)
3
Universitets/høgskoleutdanning
4
Ubesvart
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B6. HOVEDBESKJEFTIGELSE: Hvilken betegnelse passer best på din situasjon? Er du…
1 Yrksaktiv og ansatt i privat sektor
2 Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor (stat, fylke, kommune)
3 Yrkesaktiv i egen virksomhet / selvstendig (inkl gårdbruker/fisker)
4 Pensjonist/trygdet
5 Skoleelev/student
6 Arbeidssøkende/permittert
7 Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet
8 Ubesvart
B7. LANDSDEL: Bosatt i Landsdel
1 Oslo og Akershus
2 Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
3 Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
4 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
B8. BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune?
B9. HUSSTAND: Hvor mange personer er det i husstanden, medregnet deg selv?
B10. HUSSTANDENS ÅRSINNTEKT: Hvor stor omtrent er denne husstandens samlede brutto
årsinntekt (før skatt og fradrag)? (Til intervjuer: Be om cirka svar i nærmeste 1000 kroner, 5000
kroner eller 10.000 kroner som spurte kan angi. Noter antall 1000 kroner. Fortell om nødvendig at
dette er interessant bare for gallup for å kunne lage fullstendige statistikker)
B11. GRUPPERT HUSSTANDSINNTEKT:
Brutto husstadsinntekt gruppert i 1000 kr.
1 Under 200
2 200-349
3 350-499
4 500 +
5 Ubesvart
B12. IOs ÅRSINNTEKT: Hvor stor omtrent er din egen samlede brutto årsinntekt (før skatt og
fradrag)?
B12. GRUPPERT IO INNTEKT: Personlig inntekt, gruppert
Brutto personlig inntekt, gruppert i 1000 kr.
1 Under 100
2 100-199
3 200-299
4 300 +
5 Ubesvart
B14. STORTINGSVALG 2001: 10. september er det Stortingsvalg. Kommer du helt sikkert til å
stemme, kommer du antakelig til å stemme, kommer du ikke til å stemme eller har du allerede
forhåndsstemt?
1 Kommer helt sikkert til å stemme
2 Kommer antakelig til å stemme
3 Har forhåndsstemt
4 Kommer ikke til å stemme
5 Ubesvart/Vet ikke

4

FILTER: Spørsmål om parti 2001 stilles dersom alt. 1, 2 og 5 i spørsmål om stemmegivning ved
stortingsvalg 2001.
B15. PARTI 2001: Hvilket parti tror du at du kommer til å stemme på?
1 Det norske Arbeiderparti
2 Fremskrittspartiet
3 Høyre
4 Kristelig Folkeparti
5 Rød Valgallianse
6 Senterpartiet
7 Sosialistisk Venstreparti
8 Venstre
9 Usikker/vet ikke
10 Vil ikke stemme
11 Har ikke stemmerett
12 Andre partier og lister
13 Ubesvart / vil ikke oppgi parti
FILTER: Spørsmål om stemmegivning i 1999 stilles dersom IO har fylt 19 år i 2001.
B16. KOMMUNEVALG 1999: Stemte du ved kommunevalget for to år siden, og hvilket parti stemte
du i så fall på?
1 Det norske Arbeiderparti
2 Fremskrittspartiet
3 Høyre
4 Kristelig Folkeparti
5 Rød Valgallianse
6 Senterpartiet
7 Sosialistisk Venstreparti
8 Venstre
9 Andre partier og lister
10 Stemte ikke
11 Husker ikke / vet ikke
12 Ubesvart / vil ikke oppgi parti
13 Hadde ikke stemmerett
FILTER: Spørsmål om stemmegivning i 1997 stilles dersom IO har fylt 21 år i 2001.
B17. STORTINGSVALG 1997: Stemte du ved stortingsvalget for fire år siden og kan du i så fall
huske hvilket parti du stemte på?
1 Det norske Arbeiderparti
2 Fremskrittspartiet
3 Høyre
4 Kristelig Folkeparti
5 Rød Valgallianse
6 Senterpartiet
7 Sosialistisk Venstreparti
8 Venstre
9 Andre partier og lister
10 Stemte ikke
11 Husker ikke / vet ikke
12 Ubesvart / vil ikke oppgi parti
13 Hadde ikke stemmerett

5

