Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale
meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2007.
Intervjumetode:
Utvalg:
Omfang:
Tidsrom for intervju:
Utført av:
Nettoutvalg:

Telefon
Nasjonalt, minst 1000, 18 år og eldre
Standard bakgrunnsvariabler + 17 spørsmål fra skolevalgundersøkelsen
1. – 7. september 2007
Norsk Gallup Institutt AS
1012 respondenter.

Kommentar: Gallup gjorde 999 intervjuer i perioden 1.-7. september. De glemte å stille spørsmål om
partipreferanse. I perioden 12.-14. september kontaktet Gallup utvalget på ny, og stilte spørsmålet ”Hva
stemte du i kommunevalget?”. (Opprinnelig formulering var ”Om valg i morgen”. Formuleringen ble
endret fordi lokalvalgene ble arrangert den 10. sept..) De fikk napp hos cirka 700 respondenter.
Utvalget ble deretter supplert med cirka 200 nye intervjuer.
NASJONAL MENINGSMÅLING 2007
(SPM. 1 – 17 er tatt fra skolevalgundersøkelsen 2007)
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 lokaldemokratiet fungerer i din kommune?

1

Meget fornøyd

2

Nokså fornøyd

3

Ikke særlig fornøyd

4

Ikke fornøyd i det hele tatt

9

Vet ikke

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
3. Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet.
4. Det å stemme ved valg, er en for alvorlig handling til at dette bør gjøres via Internett
(Spørsmål 3 og 4 benytter følgende skala:)
1

Helt enig

2

Nokså enig

3

Både og

4

Nokså uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

1

5. Hvor stor betydning tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få for hva som vil skje i
kommunen de neste fire årene?
1
Stor betydning
2

En viss betydning

3

Liten eller ingen betydning

9

Vet ikke

1

6.

Synes du at Norge bør bli medlem av EU?
Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved stortingsvalget?
(Til intervjuer: hvis tvil, gjelder det kommunevalget)
Svært
viktig
1

Nokså
Verken
Nokså
viktig viktig eller uviktig
uviktig
2

3

Helt
uviktig

Vet
ikke

5

9

4

7. Helse- og sosialpolitiske spørsmål
(eldreomsorg, sosialhjelp osv). ...........................................................
8. Skole og utdanningspolitikk
(studiefinansiering, skolereformer osv.) ..............................................
9. Kultur- og idrettsspørsmål
(idrettsanlegg, kulturarrangementer osv.) ...........................................
10. Miljøvernspørsmål
(forurensing, kollektivtrafikk, rovdyrforvaltning osv.) ...........................
11. Økonomisk politikk (avgifter, rentenivå osv.) ...................
12. Innvandringspolitikk
(regler for oppholdstillatelse, integreringspolitikk osv.)........................

1

13. I forbindelse med årets valg, hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett?
Hver dag

2

Minst en gang i uka

3

Sjeldnere

4

Aldri

9

Vet ikke

(Spørsmålene 14 – 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?
14. 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

2

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

(Se sp. 14 for svaralternativene.)
16. Ved å stemme ved lokalvalgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan kommunen og
fylket skal styres.
(Se sp. 11 for svaralternativene.)
17. Kommunene bør i større grad la private firmaer utføre kommunale tjenester.
(Se sp. 11 for svaralternativene.)

BAKGRUNNSVARIABLER
1. Kjønn registreres
– Mann
– Kvinne
2. Hva er din alder?
3. Din sivilstatus – er du…
- Gift
– Samboende
– Ugift
– Tidligere gift/skilt/enke/enkemann
– Ubesvart
4. Hvor mange personer er det i husstanden, medregnet deg selv?
5. Hvilken betegnelse passer best på din situasjon. Er du….
– Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor
- Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor
- Yrkesaktiv i egen virksomhet/selvstendig
– Pensjonist/Trygdet
– Skoleelev/student
– Arbeidssøkende/permittert
– Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet
– Ubesvart
6. Hva er din høyeste fullførte skolegang
– Grunnskoleutdanning
– Videregående utdanning
- Universitet/høyskoleutdanning
– Ubesvart
7. Hvor stor omtrent er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)?
8. Hvor stor omtrent er din egen samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)?
9. Geografisk inndeling (standard er regioner):
- Oslo/Akershus
- Rest Østland
– Sør/vestlandet
– Trøndelag/NordNorge

3

10. KOM1-Hva stemte du ved mandagens kommunevalg?
• Ap
• Frp
• H
• Krf
• Rødt
• SP
• SV
• V
• Kystpartiet
• Lokal liste
• Fellesliste
• Andre
• Stemte ikke
• Har ikke stemmerett
• Ubesvart/Vil ikke oppgi parti
• Usikker/vet ikke

4

