NASJONAL MENINGSMÅLING 1989
Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale
meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989.
"Skolevalget 1989, LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE" er en nasjonal
meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28 - 30 august 1989 av NORSK GALLUP
INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
Tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonnenter, personer over 17 år.
Nettoutvalg 1.002
KJØNN: Den spurtes kjønn?
1 Mann
2 Kvinne
9 Ikke svart
ALDER: Hva er din alder?
Svarene er oppgitt i hele år.
SIVILSTATUS: Hva er din sivilstatus?
1 Gift
2 Samboende
3 Ugift
4 Tidligere gift
9 Ikke svart
EGEN UTDANNING: Hva er din høyeste fullførte utdanning?
1 Grunnskole
2 Videregående utdanning yrkesfag
3 Videregående utdanning allmennfag
4 Høgskole/universitet
9 Vet ikke/ikke svart
ARBEID: Har du inntektsgivende arbeid, går du på skole, er du trygdet, arbeidsledig,
eller er du hjemmearbeidende? De spurte er her bedt om å velge den aktiviteten/leveveien
som er viktigst.
1 Inntektsgivende arbeid
2 Skole/studier
3 Pensjonist/trygdet
4 Arbeidsledig
5 Hjemmearbeidende
6 Annet
9 Ikke svart
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HOVEDYRKE: Hvilken yrkesgruppe tilhører du? Vi tenker her på ditt hovedyrke.
MERK at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel V5
har fått verdien 7 på denne variabelen.
1 Selvstendig med egen virksomhet
2 Funksjonær på avdelingssjefsnivå eller høyere
3 Annen funksjonær
4 Faglært arbeider
5 Ufaglært arbeider
6 Annet
7 Ikke i arbeid
9 Ikke svart
BRANSJE/NÆRING: Innen hvilken bransje arbeider du i ditt hovedyrke?
MERK at alle som ikke har svart "Inntektsgivende arbeid" på variabel ARBEID
har fått verdien 11 på denne variabelen.
1 Industri/håndverk
2 Varehandel/butikk
3 Samferdsel/transport/post/tele
4 Jordbruk/skogbruk/fiske/fangst
5 Helsevesen/sosialomsorg
6 Undervisning/forskning
7 Bank/forsikring/finans
8 Forretningsmessig tjenesteyting/eiendomsdrift
9 Offentlig administrasjon/forsvar/politi/rettsvesen
10 Annen bransje
11 Ikke i arbeid
99 Ikke svart
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE: Hvor mange personer er det i den husholdningen du
tilhører? Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen.
Personer som ikke er hjemmeboende, f.eks. på grunn av arbeid eller skolegang, skal ikke
regnes med. Følgende gruppering er benyttet:
1 En person
2 To personer
3 Tre personer
4 Fire personer
5 Fem personer
6 Over fem personer
HUSHOLDNINGSINNTEKT: Omtrent hvor stor er denne husholdningens samlede brutto
årsinntekt, før fradrag og skatt? MERK: De spurte anga beløpet i hele tusen kroner. Svarene
er senere gruppert i følgende verdier av NSD:
1 Under Kr. 100.000
2 Kr. 100.000 - 199.000
3 Kr. 200.000 - 299.000
4 Kr. 300.000 - 399.000
5 Kr. 400.000 - 499.000
6 Over Kr. 500.000
9 Ikke svart
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BOSTEDSFYLKE: Denne variabelen er generert maskinelt av Norsk Gallup Institutt på
grunnlag av den spurtes telefonnummer. Følgende fylkeskoder benyttes:
1 Østfold
2 Akershus
3 Oslo
4 Hedmark
5 Oppland
6 Buskerud
7 Vestfold
8 Telemark
9 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Sogn og Fjordane
14 Møre og Romsdal
15 Sør-Trøndelag
16 Nord-Trøndelag
17 Nordland
18 Troms
19 Finnmark
KOMMUNETYPOLOGI: Kombinert klassifikasjon etter næring og sentralitet
Denne typologien er hovedklassifiseringen i Statistisk sentralbyrås kommuneklassifisering.
For definisjoner se: Standard for norsk statistikk 4, SSB Oslo-Kongsvinger 1985.
Variabelen er generert maskinelt av Norsk Gallup Institutt på grunnlag av
de spurtes telefonnummer.
1 Primærnæringskommuner
2 Blandete landbruks- og industrikommuner
3 Industrikommuner
4 Mindre sentrale blandete tjenesteytings- og industrikommuner
5 Sentrale blandete tjenesteytings- og industrikommuner
6 Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
7 Sentrale tjenesteytingskommuner
POLITIKERE TROVERDIGE: Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at
politikere stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige?
1 De fleste troverdige
2 Stort sett troverdige
3 Få troverdige politikere
9 Vet ikke/ikke svart
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STATSMINISTERVALG: Om vi nå ser bort fra partitilknytning, hvilke av følgende
fremtredende politikere mener du ville være den beste statsministeren for landet?
1 Kjell Magne Bondevik
2 Gro Harlem Brundtland
3 Arne Fjørtoft
4 Carl I. Hagen
5 Johan J. Jakobsen
6 Erik Solheim
7 Jan P. Syse
9 Vet ikke/ikke svart
VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvis du tenker på høstens Stortingsvalg, kan du nevne det
saksområdet blant de jeg straks leser opp som er viktigst for ditt valg av parti?
1 Økonomiske spørsmål
2 Helse- og sosialpolitiske spørsmål
3 Moral- og livssynsspørsmål
4 Utenriks- og forsvarsspørsmål
5 Skole- og utdanningsspørsmål
6 Boligspørsmål
7 Distriktspolitiske spørsmål
8 Miljøvernspørsmål
9 Spørsmål om likestilling mellom kjønnene
99 Vet ikke/ikke svart
PARTIVALG 89: Dersom du skulle stemme ved stortingsvalget i morgen, og vi understreker
at vi snakker om stortingsvalg, hvilket parti tror du at du ville stemme på?
1 Fylkeslistene for miljø og solidaritet (FMS)
2 Sosialistisk venstreparti (SV)
3 Det norske arbeiderparti (DNA)
4 Miljøpartiet - De grønne
5 Venstre (V)
6 Senterpartiet (SP)
7 Kristelig folkeparti (KrF)
8 Høyre (H)
9 Fremskrittspartiet (FrP)
10 Stopp innvandringen (SI)
11 Andre partilister
12 Vil ikke stemme
99 Vet ikke/ikke svart
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PARTIVALG 85: Hvilke parti stemte du på ved Stortingsvalget 1985?
1 Rød valgalianse (RV)
2 Norges kommunistiske parti (NKP)
3 Sosialistisk venstreparti (SV)
4 Det norske arbeiderparti (DNA)
5 Venstre (V)
6 Senterpartiet (SP)
7 Kristelig folkeparti (KrF)
8 Høyre (H)
9 Fremskrittspartiet (FrP)
10 Andre partilister
11 Stemte ikke ved ved dette valget
12 Hadde ikke stemmerett ved dette valget
99 Vet ikke/ikke svart
U-HJELP: Hvordan ser du på norsk u-hjelp? Mener du at u-hjelpen bør skjæres ned,
at den bør opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes?
1 Bør skjæres ned
2 Opprettholdes som nå
3 Bør heller økes
9 Vet ikke/ikke svart
SOSIALE TRYGDER: Så er det våre sosiale trygder. Synes du at det i framtiden bør bli
mindre trygder, bør de opprettholdes som nå, eller bør de bygges videre ut?
1 Bør bli mindre
2 Opprettholdes som de er nå
3 Bygges videre ut
9 Vet ikke/ikke svart
KARAKTERER I SKOLEN: Det har vært mye debatt om karakterer i barne- og
ungdomsskolen. På hvilket klassetrinn mener du det vil være riktig å begynne med
karakterer?
1 Fra 1. klasse
2 Fra 4. klasse
3 Fra 6. klasse
4 I ungdomsskolen
5 Ikke karakterer i barne- og ungdomsskolen
9 Vet ikke/ikke svart
POLITISKE SKILLELINJER: Hva er din holdning til følgende utsagn:
"Det er vanskelig å se hvor de viktige skillelinjene mellom partiene går."
Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig?
1 Helt enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Helt uenig
6 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart
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INDUSTRIUTBYGGING: Hva er din holdning til følgende utsagn:
"For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle
komme i strid med naturverninteressene."
Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig?
1 Helt enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Helt uenig
6 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart
INNVANDRERPOLITIKK: Hva er din holdning til følgende utsagn:
"Vi må øke den økonomiske støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur."
Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig?
1 Helt enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Helt uenig
6 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart
INNVANDRING EN TRUSSEL: Hva er din holdning til følgende utsagn:
"Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart"
Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig?
1 Helt enig
2 Nokså enig
3 Både og
4 Nokså uenig
5 Helt uenig
6 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart
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