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Kontakta oss gärna 
Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: 
Daniel Larsson 
Telefon: 090-786 50 00 E-post: daniel.larsson@soc.umu.se
Insamling av blanketten: 
Namn 
Telefon: 019-17 69 30 E-post: terttu.karlsson@scb.se
Postadress: 701 89 Örebro 
www.scb.se 

 

Näringsliv, politik och välfärd: erfarenheter 
och åsikter i Sverige 
Näringslivet, politiken och välfärden hör till det som ofta debatteras i samhället. Men vilka 
åsikter och erfarenheter har egentligen vanliga människor, och skiljer sig åsikterna och 
erfarenheterna åt mellan män och kvinnor, unga och gamla, egenföretagare och anställda? 
För några dagar sedan fick du ett brev som meddelade att du valts ut att delta i en 
undersökning om frågor som dessa. Syftet med undersökningen är att ge svar på viktiga 
frågor om hur samhället fungerar, vilken sorts politik människor föredrar samt vilka 
ekonomiska och materiella resurser människor har. 
 
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av sociologiska 
institutionen vid Umeå universitet och är finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. SCB 
har hand om utskick, insamling och sammanställning av frågeformulär. Undersökningen är 
politiskt oberoende och helt fri från kommersiella intressen. 

 Alla svar är viktiga 
Du är en av de personer i åldern 25-64 år som valts ut. Urvalet av personer är draget från 
SCB:s register. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att 
undersökningens resultat blir tillförlitliga. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans. 
 
Vi ber dig svara på frågorna och skicka tillbaka frågeformuläret i det portofria svarskuvertet 
så snart som möjligt. Du gör en betydelsefull insats för svensk forskning genom att delta. 
 
Några av frågorna undersöks gemensamt med andra länder vilket gör att det kanske kan 
tyckas att en del frågor stämmer dåligt med svenska förhållanden. Gör ändå så gott du kan 
när du svarar och påpeka gärna i rutan på sista sidan om du tycker att någon fråga varit 
konstigt formulerad eller svår att svara på. 
 
Om det är någon fråga som du tycker är svår hoppar du över den och går till nästa. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
 

 

Daniel Larsson Fredrik Bergdahl 
Forskningsledare Undersökningsledare 
Umeå universitet Statistiska centralbyrån 



 

 

Dina svar är skyddade 
Forskarguppen vid Umeå universitet består av tre personer: lektorerna Daniel 
Larsson och Ingemar Johansson Sevä, samt professor Jonas Edlund. Då vi har 
lite olika inriktningar på forskningen innehåller enkäten ganska många frågor. 
Bredden på frågorna ger oss dock unika möjligheter att beskriva den allmänna 
opinionen och levnadsförhållandena i dagens Sverige. 
 
För att begränsa antalet frågor i enkäten kommer uppgifter från SCB:s register 
att användas. Det är uppgifter om: ålder, kön, församling, civilstånd, familje-
uppgifter (t.ex. antal barn), eget och föräldrars födelseland (grupperat), bidrag 
samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare kompletteras dina enkätsvar med 
egen och eventuell make/makas: utbildning, sysselsättning, arbetsställe och 
inkomst. Är du egenföretagare hämtas uppgifter om: företagstyp, näringsgren, 
säteskommun, antal sysselsatta, anställdas utbildningsnivå, personalkostnader, 
omsättning och vinst. 
 
Eftersom SCB inte har registeruppgifter för innevarande år sparar SCB en 
koppling mellan personnummer och frågeblankettens löpnummer på dem som 
deltar i studien. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och 
registerinformation. Kopplingen sparas som längst i tre år. 
 
 
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som 
arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade 
uppgifterna endast redovisas i sammanställd form där ingen enskild persons 
svar kan utläsas. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under 
insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en 
påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla 
identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Umeå universitet för fortsatt 
bearbetning. 
 

Resultat 
De första resultaten från undersökningen beräknas vara klara under 2012. 
Resultaten kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter men även i 
populärvetenskaplig form. 
 
 
 

 

Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig
därför tänka på att:

▪ Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

▪ Skriv tydliga siffror:

▪ Skriv tydliga och STORA bokstäver:    A

▪ Markera dina svar med kryss, så här           och INTE så här:

▪ Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

▪ Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna
 eller om du vill förklara/förtydliga något:

 - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna
 - skriv i stället på eventuell kommentarsida
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Först några frågor om din inställning till offentliga utgifter, social 
service och skatter 
 

1. Skatterna går till olika ändamål. Anser du att den mängd skattepengar som går till de ändamål 
som nämns nedan bör ökas, hållas oförändrade eller minskas? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
  Ökas Hållas 

oförändrade
Minskas Vet ej  

  1 2 3 4  
a.  Sjuk- och hälsovård      

b.  Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg m m)      
c.  Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg 

m m)     
 

d.  Försvar      
e.  Bostadsbidrag      

f. Försörjningsstöd (socialbidrag) (stöd till dem 
som p g a för låg inkomst inte kan försörja sig 
själva)     

 

g. Forskning och högre utbildning (universitet och 
högskolor)     

 

h. Den vanliga skolan (grundskolan och 
gymnasieskolan)     

 

i. Miljövårdsinsatser      

j. Sysselsättningspolitiska insatser, dvs. åtgärder 
för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen     

 

k. Statlig och kommunal administration      

2. Hur tycker du att nedanstående verksamheter bör finansieras? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Bör som nu huvudsakligen 
betalas genom skatter och 

arbetsgivaravgifter 

Bör i ökad utsträckning betalas 
genom särskilda avgifter från 
dem som använder tjänsterna 

 

  1 2  
a.  Utbildning    

b.  Sjukvård    
c. Barnomsorg    

d. Äldreomsorg    

3. Vem anser du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Stat och 
kommun 

Privata 
företag 

Fack-
föreningar 

Kooperativ 
av grannar 
eller arbets-

kamrater 

Välgören-
hetsorga-
nisationer 

Familj och 
anhöriga 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6 7  
a.  Utbildning         
b.  Sjukvård         

c.  Barnomsorg         
d.  Äldreomsorg         

e.  Socialvård         
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4. Socialförsäkringar är till för att garantera inkomst när människor av någon anledning inte kan 
försörja sig genom arbete. Det finns olika uppfattningar om hur ansvaret bör fördelas mellan 
den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Bör som nu i huvudsak betalas 
genom skatter, egenavgifter 
och arbetsgivaravgifter, vilka 
behålls på nuvarande nivå  

Bör i större utsträckning betalas 
av den enskilde genom egna 
försäkringspremier, samtidigt 

som skatter och 
arbetsgivaravgifter sänks  

Vet ej  

  1 2 3  
a.  Sjukförsäkringen      
b.  Arbetslöshetsförsäkringen      

c. Pensionerna      

5. Hur stor tror du sannolikheten är att du...  
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Mycket stor 
sannolikhet 

Ganska stor 
sannolikhet 

Ganska 
liten 

sannolikhet 

Mycket liten 
sannolikhet 

Vet ej  

  1 2 3 4 5  
a.  ...kommer att bli arbetslös inom de 

närmaste åren?      
 

b.  ...inte får den sjukvård du behöver 
om du skulle bli sjuk?      

 

c.  ...inte klarar en månads 
sjukskrivning utan allvarliga 
ekonomiska konsekvenser?      

 

d.  ...inom de närmaste åren måste 
avstå från läkarbesök på grund av 
du inte har råd?       

 

e.  ...måste flytta från din bostad inom 
de närmaste åren på grund av för 
höga boendekostnader?      

 

f. ...får en statlig pension som inte 
ger dig en acceptabel 
levnadsstandard som pensionär?      

 

6. Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser du om skatternas allmänna 
nivå i Sverige? Är den... 

1  Alldeles för hög 
2  Något för hög 
3  Lagom hög 
4  Något för låg 
5  Alldeles för låg 

6  Vet ej 
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7. Skulle du själv kunna tänka dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande 
ändamål? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Ja, absolut Ja, 
förmodligen

Nej, 
förmodligen 

inte 

Nej, absolut 
inte 

Vet ej  

  1 2 3 4 5  
a.  Sjuk- och hälsovård       
b.  Stöd till äldre (pensioner, 

äldreomsorg m m)      
 

c.  Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, 
barnomsorg m m)       

 

d.  Försörjningsstöd (socialbidrag) 
(stöd till dem som p g a för låg 
inkomst inte kan försörja sig själva)      

 

e.  Den vanliga skolan (grundskolan 
och gymnasieskolan)       

 

f. Sysselsättningspolitiska insatser, 
dvs. åtgärder för att bibehålla eller 
skapa fler arbetstillfällen       

 

8. Hur skulle du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  
 

Alldeles 
för höga 

För höga Ungefär 
lagom 

För låga Alldeles 
för låga 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6  
a.  För folk med höga inkomster är 

skatterna...       
 

b.  För folk med medelinkomster 
är skatterna...       

 

c.  För folk med låga inkomster är 
skatterna...       

 

9. Staten och kommunerna behöver skatteintäkter för att finansiera olika gemensamma 
nyttigheter. Vad anser du om följande områden? Ange för vart och ett om du tycker att de ska 
beskattas eller inte. 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Ska absolut 
beskattas 

Ska troligtvis 
beskattas 

Ska troligtvis 
inte beskattas 

Ska absolut 
inte beskattas 

 

  1 2 3 4  
a.  Inkomster av arbete      
b.  Inkomster av kapital      

c.  Arv      
d.  Förmögenhet      

e.  Varor och tjänster      
f. Företag      

g. Tobak      
h. Alkohol      

i. Bensin      
j. El      

k. Fastigheter      
l. Ohälsosam mat      
m. Miljöskadlig verksamhet      
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10. Nedan listas de viktigaste skatter och avgifter som staten och kommunerna samlar in idag. 
Ange för varje skatt/avgift om du anser att den bör ökas, minskas eller hållas oförändrad. 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.

  Ökas  Minskas  Hållas 
oförändrad 

 

  1 2 3  
a.  Inkomstskatten     
b.  Kapitalskatten      
c. Skatten på varor och tjänster (moms)     

d. Arbetsgivaravgifterna     
e. Företagsskatten     

f. Tobaksskatten     
g. Alkoholskatten     

h. Bensinskatten     
i. Elskatten     

j. Fastighetsavgiften     

11. När det gäller skatter på inkomster för privatpersoner (dvs. den vanliga inkomstskatten), anser 
vissa att progressiva skatter (dvs. att de med höga inkomster betalar en större procentandel i 
skatt än de med låga inkomster) är mest rättvist. Andra menar att proportionerliga skatter  
(dvs. att de med höga inkomster betalar samma procentandel i skatt som de med låga 
inkomster) är mest rättvist. Slutligen finns de som anser att regressiva skatter (dvs. att de med 
höga inkomster betalar en mindre procentandel i skatt än de med låga inkomster) är mest 
rättvist. 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Progressiv skatt Proportionerlig skatt Regressiv skatt  

  1 2 3  
a.  Av dessa tre typer av skatter, vilken 

anser du är den mest rättvisa?    
 

b.  Och vilken typ av skatt anser du är 
den mest orättvisa?    

 

12. Vi tänker oss några personer som har olika hög inkomst. Var vänlig och ange för var och en 
hur mycket du anser att de bör betala i skatt. 

 a. Hur mycket anser du att en person som tjänar 18 000 kr i månaden före skatt borde betala i 
skatt? 

 kr i skatt 

 b. Hur mycket anser du att en person som tjänar 36 000 kr i månaden före skatt borde betala i 
skatt? 

 kr i skatt 

 c. Hur mycket anser du att en person som tjänar 72 000 kr i månaden före skatt borde betala i 
skatt? 

 kr i skatt 
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13. Tänk på de fall som beskrivs nedan. Tycker du att det är fel eller inte fel om…  
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.

  Inte fel Lite fel Fel Helt fel Vet ej  
  1 2 3 4 5  

a.  …en skattebetalare inte uppger alla 
inkomster och därigenom betalar mindre i 
inkomstskatt?      

 

b.  …en person ger felaktiga uppgifter till 
myndigheterna för att få bidrag som 
han/hon inte är berättigad till?      

 

c.  …en person köper varor eller tjänster utan 
kvitto för att undvika att betala moms eller 
andra skatter?      

 

d. …en person säljer varor eller tjänster utan 
kvitto för att undvika att betala moms eller 
andra skatter?      

 

14. Håller du med om eller tar du avstånd från följande påståenden?  

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  

 
Instämmer 

starkt 
Instämmer Varken 

instämmer 
eller tar 
avstånd 

Tar 
avstånd 

Tar starkt 
avstånd 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6  
a.  Inkomstskillnaderna är för stora 

i Sverige       
 

b.  Det är regeringens/riksdagens 
ansvar att minska 
inkomstskillnaderna mellan de 
med hög och de med låg 
inkomst       

 

c. Med hänsyn till de förmåner 
som staten ger medborgarna är 
skatterna inte för höga       

 

d.  Man bör inte skattefuska         

15. Hur vanligt tror du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen 
inte behöver dem? 
Kryssa för vart och ett av påståendena nedan i den ruta som stämmer bäst med din egen uppfattning. 

  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 

  1 2 3 4  
a.  Många av dem som utnyttjar sjuk-

vården är inte alls särskilt sjuka     
 

b.  Många av dem som får arbets-
löshetsersättning skulle kunna få 
ett arbete om de bara ville     

 

c.  Många av dem som får 
försörjningsstöd (socialbidrag) är 
egentligen inte fattiga     

 

d.  Många av dem som får bostads-
bidrag borde flytta till mindre och 
billigare bostäder     

 

e. Många av dem som sjukskriver sig 
är egentligen inte sjuka     
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Nu följer några frågor om näringslivet 
 

16. Vem anser du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande verksamheter? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
  Stat/kommun Privata företag Vet ej  

  1 2 3  
a.  Elproduktion     

b. Tågkommunikation     
c. Telekommunikation      
d.  Bankverksamhet     

17. Det finns olika åsikter om vilka uppgifter ett privat företag bör prioritera för att kunna sägas 
”göra rätt för sig”. Nedan listas ett antal uppgifter. Ange för var och en om du anser att ett 
privat företag i allmänhet bör prioritera uppgiften eller inte. 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Ja, bör absolut 
prioriteras 

Ja, bör 
förmodligen 
prioriteras 

Nej, bör 
förmodligen 

inte prioriteras 

Nej, bör 
absolut inte 
prioriteras 

  1 2 3 4 
a.  Följa lagar och regler     
b.  Bidra till allmänna nyttigheter via 

skatter och avgifter     
c.  Tjäna så mycket pengar som möjligt     
d.  Erbjuda varor och tjänster av högsta 

kvalitet     
e. Värna de anställdas arbetsvillkor     
f. Se till att alla som vill arbeta får det     
g. Lösa samhällsproblem (såsom 

miljöförstöring)     
h. Maximera företagets kortsiktiga vinst     
i. Donera till välgörande ändamål och 

dylikt     

18. Denna fråga gäller din uppfattning om vilka uppgifter som privata företag faktiskt prioriterar i 
dagens samhälle. Om du tänker dig ett privat företag i allmänhet, i vilken utsträckning anser du 
att detta företag faktiskt prioriterar att… 

 Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. Mycket stor 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Mycket liten 
utsträckning 

 

  1 2 3 4  
a.  …följa lagar och regler      

b.  …bidra till allmänna nyttigheter via 
skatter och avgifter     

 

c.  …tjäna så mycket pengar som möjligt      
d.  … erbjuda varor och tjänster av högsta 

kvalitet     
 

e. …värna de anställdas arbetsvillkor      

f. …se till att alla som vill arbeta får det      
g. …lösa samhällsproblem (såsom 

miljöförstöring)     
 

h. …maximera företagets kortsiktiga vinst      
i. …donera till välgörande ändamål och 

dylikt     
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19. I vilken utsträckning anser du att staten bör reglera villkoren för det privata näringslivet? 
  Mycket stor 

utsträckning 
Ganska stor 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Mycket liten 
utsträckning 

 

  1 2 3 4  
       

20. I vilken utsträckning upplever du följande samhällsinstitutioner som viktiga drivkrafter för att 
upprätthålla en god ekonomisk utveckling i Sverige?  
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Mycket stor 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Mycket liten 
utsträckning 

 

  1 2 3 4  
a.  Småföretag i allmänhet      
b.  Storföretag i allmänhet      

c.  Teknikföretag      
d.  Banker och andra finansiella 

institutioner     
 

e. Offentlig sektor      

21. I vilken utsträckning upplever du följande samhällsinstitutioner som viktiga drivkrafter för att 
upprätthålla en hög sysselsättning på arbetsmarknaden i Sverige?  
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Mycket stor 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Mycket liten 
utsträckning 

 

  1 2 3 4  
a.  Småföretag i allmänhet      

b.  Storföretag i allmänhet      
c.  Teknikföretag      

d.  Banker och andra finansiella 
institutioner     

 

e. Offentlig sektor      

22. Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper 
sköter sitt arbete? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Mycket stort 
förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Ganska lågt 
förtroende 

Mycket lågt 
förtroende 

Vet ej  

  1 2 3 4 5  
a.  Polisen       
b.  Sjukvården       

c.  Riksdagen       
d.  Bankerna       
e.  De fackliga organisationerna       

f. Storföretagen       
g. Småföretagen       
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23. I den politiska debatten hävdas ibland att finansmarknadens inflytande över politiken ökat 
under de senaste åren. Kan du med hjälp av nedanstående skala ange hur mycket du anser att 
finansmarknaden har att säga till om respektive hur mycket den bör ha att säga till om i dagens 
svenska samhälle. 

 a) Finansmarknaden har att säga till om: 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Litet att säga till om    Mycket att säga till om 

 b) Finansmarknaden bör ha att säga till om:  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Litet att säga till om    Mycket att säga till om 

24. Ungefär hur många är enligt din åsikt inblandade i korruption inom följande grupper i Sverige? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Inga/nästan 

inga 
Få En del Ganska 

många 
Nästan alla Vet ej  

  1 2 3 4 5 6  
a.  Politiker        

b.  Offentliga tjänstemän        
c. Representanter för fackliga 

organisationer       
 

d. Småföretagare        
e.  Högre chefer i större företag        

25. Under de senaste fem åren, hur ofta har du eller någon i din närmaste familj stött på en 
offentlig tjänsteman som antytt att han/hon ville ha, eller bad om, en muta eller gentjänst i 
utbyte mot sina tjänster? 

1  Aldrig 
2  Sällan 
3  Då och då 
4  Ganska ofta 
5  Mycket ofta 

6  Vet ej 

26. Att svart arbete förekommer vet ju de flesta om. En del personer brukar köpa svarta tjänster 
medan andra inte gör det. 

Har någon i ditt hushåll under de senaste 12 månaderna köpt tjänster ”svart” (t ex hjälp med 
reparationer, städning, barnpassning)? 

1  Ja 
2  Nej                     Gå till fråga 29 

27. Vem eller vilka utförde arbetet? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Ja Nej  

  1 2  
a.  Släktingar, nära anhöriga    
b.  Vänner, grannar    
c.  Arbetskamrater    
d.  Andra personer     
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28. Enligt din uppskattning, hur mycket tid lades ned på arbetet totalt? 

1  Mindre än en arbetsdag 
2  Ungefär 1-2 arbetsdagar 
3  Ungefär 3-5 arbetsdagar  
4  Ungefär 1-2 arbetsveckor 
5  Ungefär 3-4 arbetsveckor 
6  Ungefär 1-2 arbetsmånader 
7  Ungefär 3-6 arbetsmånader 
8  Mer än 6 arbetsmånader 

29. Har du under de senaste 12 månaderna sålt tjänster ”svart” (t ex hjälp med reparationer, 
städning, barnpassning)? 

1  Ja 
2  Nej                     Gå till fråga 32 

30. Åt vem eller vilka utförde du arbetet? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.

  Ja Nej  
  1 2  

a.  Släktingar, nära anhöriga    
b.  Vänner, grannar    
c.  Arbetskamrater    
d.  Andra personer     

31. Enligt din uppskattning, hur mycket tid lade du ned på arbetet totalt? 

1  Mindre än en arbetsdag 
2  Ungefär 1-2 arbetsdagar 
3  Ungefär 3-5 arbetsdagar  
4  Ungefär 1-2 arbetsveckor 
5  Ungefär 3-4 arbetsveckor 
6  Ungefär 1-2 arbetsmånader 
7  Ungefär 3-6 arbetsmånader 
8  Mer än 6 arbetsmånader 
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Nu följer några frågor om ekonomi och levnadsstandard 
 

32. Nedan finns ett antal saker som är relaterade till vår materiella levnadsstandard. Ange vilken 
materiell standard som du anser att vuxna människor i dagens Sverige borde ha råd med 
genom att markera:  

- Vilka saker som du tycker är nödvändiga och som alla vuxna borde ha råd med  
- Vilka saker som det kan anses vara önskvärt att alla vuxna hade råd med men som du inte 
anser vara nödvändiga  
- Vilka saker som du tycker är helt onödiga 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Nödvändigt, något 
som alla vuxna 

borde ha råd med 

Önskvärt men ej 
nödvändigt 

Onödigt  

  1 2 3  
a.  Diskmaskin     

b. Mikrovågsugn     
c. TV     

d. DVD-spelare     
e. Dator med tillgång till internet i hemmet     
f. Daglig papperstidning     

g. Hemförsäkring     
h. Mobiltelefon     

i. Egen bostad (ej andrahandskontrakt)     
j. Körkort     

k. Bil     
l. Kläder som någorlunda stämmer överens 

med det aktuella modet    
 

m. Finkläder för speciella tillfällen     

n. Privat pensionsförsäkring (utöver PPM)     
o. Gå till tandläkaren minst en gång per år     

p. Klippa sig hos frisören minst en gång var 
tredje månad    

 

q. Äta en extra påkostad måltid någon gång 
per vecka    

 

r. Ställa till med festligheter vid speciella 
tillfällen    

 

s. Köpa presenter till familj och nära 
vänner, t ex vid födelsedagar och julafton    

 

t. Åka på semester minst en vecka per år 
(ej hos släktingar eller vänner)    

 

u. Gå på bio, teater, konsert eller äta ute 
minst en gång varannan månad    

 

v. Uppsöka läkare och köpa medicin vid 
behov    

 

x. Spara regelbundet, minst 500 kronor per 
månad    

 

y.  Motionera på träningsanläggning minst 
en gång i månaden    

 

  



 
                                                                     
 

   
11 

 

33. Har du tillgång till… 

Var vänlig kryssa en ruta på varje rad. 
  Ja   Nej, har ej råd Nej, vill inte/ 

andra skäl 
 

  1  2 3  
a.  Diskmaskin      

b. Mikrovågsugn      
c. TV      

d. DVD-spelare      
e. Dator med tillgång till internet i hemmet      

f. Daglig papperstidning      
g. Hemförsäkring      

h. Mobiltelefon      
i. Egen bostad (ej andrahandskontrakt)      

j. Körkort      
k. Bil      

l. Båt      
m. Sommarstuga (eller dylikt)      
n. Husvagn och/eller husbil      

o. Kläder som någorlunda stämmer överens med 
det aktuella modet     

 

p. Finkläder för speciella tillfällen      
q. Privat pensionsförsäkring (utöver PPM)      

r. Aktier      
s.  Andelar i aktiefond/fondsparande      

34. Vilken av följande aktiviteter gör du? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Ja   Nej, har ej råd Nej, vill inte/ 

andra skäl 
  1  2 3 

a.  Går till tandläkaren minst en gång per år     
b. Klipper dig hos frisören minst en gång var tredje 

månad     
c. Äter en extra påkostad måltid någon gång per vecka     
d. Ställer till med festligheter vid speciella tillfällen     
e. Köper presenter till familj och nära vänner, t ex vid 

födelsedagar och julafton     
f. Åker på semester minst en vecka per år (ej hos 

släktingar eller vänner)     
g. Går på bio, teater, konsert eller äter ute minst en 

gång varannan månad     
h. Uppsöker läkare och köper medicin vid behov     
i. Sparar regelbundet, minst 500 kronor per månad     
j. Motionerar på träningsanläggning minst en gång i 

månaden     
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35. Om du ser till ditt hushålls nuvarande inkomst (räkna alla inkomster), får du/ni ekonomin att gå 
ihop med… 

1  Stora svårigheter 
2  Vissa svårigheter 
3  Inga svårigheter alls 

36. a. Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa fram 
20 000 kronor, skulle du klara det? 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 
1  Nej                     Gå till fråga 37 
2  Ja, genom uttag från eget bankkonto 
3  Ja, genom att låna från annan hushållsmedlem 
4  Ja, genom att låna från andra släktingar eller vänner 
5  Ja, genom att låna i bank eller liknande 

 b. Hur lätt eller svårt skulle det vara att skaffa fram denna summa på en vecka? 

1  Mycket lätt 
2  Ganska lätt 
3  Ganska svårt 
4  Mycket svårt 

37. Hur ofta handlar du med aktier i egenskap av privatperson? 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 
1  Flera gånger i veckan 
2  Någon gång i veckan 
3  Någon gång i månaden 
4  Några gånger om året 
5  En gång om året eller mer sällan 
6  Aldrig 

 
 

Nu kommer några frågor om dig själv 
 

38. Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när 
man har med andra människor att göra? 

1  Man kan nästan alltid lita på människor 
2  Man kan vanligtvis lita på människor 
3  Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 
4  Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra 

5  Vet ej 

39. Om du betraktar ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle du säga att du på det 
hela taget är? 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 
 Fullständigt 

lycklig 
Mycket 
lycklig 

Ganska 
lycklig 

Varken 
lycklig eller 

olycklig 

Ganska 
olycklig 

Mycket 
olycklig 

Fullständigt 
olycklig 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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40. Nedan anges ett antal personlighetsdrag där vissa kanske passar bättre in på dig än andra. 
Varje personlighetsdrag beskrivs med två påståenden. Var vänlig och ange i hur hög grad de 
båda påståendena passar in på dig, även om det ena påståendet passar in bättre än det andra. 
Använd en skala från 1 till 7, där "1" betyder att du tar avstånd helt från påståendena och "7" 
betyder att du instämmer helt i påståendena. Välj det nummer som passar bäst in på dig. 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
 Jag ser mig själv som: Tar avstånd helt Tar varken avstånd eller 

instämmer 
Instämmer helt  

  1 2 3 4 5 6 7  

a.  Utåtriktad, entusiastisk         
b.  Kritisk, grälsjuk         

c.  Pålitlig, självdisciplinerad         
d.  Ängslig, lätt upprörd         

e. Öppen för nya erfarenheter, 
komplex        

 

f. Reserverad, tyst         
g. Sympatisk, varm         

h. Rörig, slarvig         
i. Lugn, emotionellt stabil         

j. Konventionell, okreativ         
k. Rebellisk         

l. Fri och oberoende         

41. Hur ofta har du varit med om följande under de senaste tre månaderna? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Flera 
gånger i 
veckan 

Flera 
gånger i 

månaden 

En eller ett 
par gånger 

Aldrig Frågan är 
inte 

tillämplig/ 
har inget 
arbete 

 

  1 2 3 4 5  
a.  Jag har kommit hem från jobbet 

alltför trött för att orka med det 
hushållsarbete som behöver 
göras.      

 

b.  Det har varit svårt för mig att 
uppfylla mina familjeförpliktelser på 
grund av den tid jag lägger ned på 
mitt jobb.      

 

c.  Jag har kommit till jobbet alltför 
trött för att fungera bra på grund av 
det hushållsarbete jag gjort.      

 

d. Jag har haft svårt att koncentrera 
mig på jobbet på grund av mina 
familjeförpliktelser.      
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42. Här beskriver vi kortfattat några personer. Var vänlig och läs varje beskrivning och kryssa i den 
ruta på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar dig. 

  Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till viss 
del som 

jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som jag 

Är inte 
alls som 

jag 

 

  1 2 3 4 5 6  
a.  Han tycker att det är viktigt att alla 

människor i världen behandlas jämlikt. 
Han anser att alla bör ha samma 
möjligheter i livet.       

 

b.  Det är viktigt för honom att visa vad han 
kan. Han vill att människor ska beundra 
det han gör.       

 

c. Det är viktigt för honom att leva i en trygg 
omgivning. Han undviker allt som skulle 
kunna äventyra hans säkerhet.       

 

d. Det är viktigt för honom att vara rik. Han 
vill ha mycket pengar och dyra saker.       

 

e. Han tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya saker att göra. Han tycker 
att det är viktigt att göra många olika 
saker i livet.       

 

f. Det är viktigt för honom att lyssna på 
människor som är annorlunda än honom 
själv. Även när han inte håller med dem, 
vill han ändå förstå dem.       

 

g. Att ha kul är viktigt för honom. Han tycker 
om att ”skämma bort” sig själv.       

 

h. Det är viktigt för honom att fatta sina 
egna beslut om vad han ska göra. Han 
vill vara fri och inte vara beroende av 
andra.       

 

i. Det är viktigt för honom att hjälpa 
människorna omkring sig. Han vill se till 
att de har det bra.       

 

j. Att vara mycket framgångsrik är viktigt för 
honom. Han hoppas att människor ska 
erkänna hans prestationer.       

 

k. Det är viktigt för honom att alltid uppträda 
korrekt. Han vill undvika att göra 
någonting som människor skulle säga är 
fel.       

 

l. Det är viktigt för honom att få respekt från 
andra. Han vill att människor gör som 
han säger.       

 

m.  Traditioner är viktiga för honom. Han 
försöker följa de seder som hans religion 
eller hans familj har lärt honom.       
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43. Om du ser till de kontakter du har med andra människor – vänner, anhöriga eller 
arbetskamrater – vilket av följande påståenden ligger närmast din situation? 

1  Jag känner mig i stort sett aldrig ensam 
2  Visst kan jag känna mig ensam ibland men jag upplever det inte som ett problem 
3  Ibland känner jag mig ensam och jag skulle gärna umgås mer med andra människor än vad jag 
3  gör nu 
4  Jag känner mig ofta ensam 
5  Jag känner mig nästan alltid ensam 

44. Jämfört med andra människor i din ålder, hur ofta skulle du säga att du deltar i sociala 
aktiviteter? 

1  Mycket mindre än de flesta 
2  Mindre än de flesta 
3  Ungefär lika mycket 
4  Mer än de flesta 
5  Mycket mer än de flesta 

45. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i din närmaste omgivning – i din familj, 
bland dina vänner och arbetskamrater? 

1  Mycket ofta 
2  Ganska ofta 
3  Inte särskilt ofta 
4  Inte alls 

5  Vet ej 

46. Hur mycket brukar du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 

1  Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 
2  Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 
3  Läser ofta nyheter och artiklar om politik 
4  Läser nyheter och artiklar om politik varje dag 

 
 

Nu kommer några frågor om vad du arbetar med 
 
Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egen 
företagare, eller som arbetande i den egna familjens företag. Om du förvärvsarbetar, men just nu är 
tillfälligt borta från ditt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur din vanliga 
arbetssituation ser ut. 
 

47. a. Förvärvsarbetar du för närvarande? 

1  Ja, jag förvärvsarbetar                 Gå till fråga 48 
2  Nej, jag förvärvsarbetar inte 

 b. Om nej, har du förvärvsarbetat tidigare? 

1  Ja                 Gå till fråga 57 
2  Nej                 Gå till fråga 65 
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48. Vilken är din normala veckoarbetstid? (räkna även med eventuell övertid) 

Om du är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, var vänlig och 
uppskatta din totala veckoarbetstid. 

Min normala veckoarbetstid är                    timmar (eventuell övertid medräknad)  

49. Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 år 

50. I vilken grad har du i ditt arbete möjlighet… 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  I mycket 

hög grad 
I hög grad I viss grad I liten grad Inget alls  

  1 2 3 4 5  
a.  … att bestämma hur ditt dagliga 

arbete organiseras?      
 

b.  … att välja eller förändra din 
arbetstakt?      

 

c. ... att påverka principiella beslut 
som rör organisationens 
verksamhet och inriktning?      

 

51. Hur ofta innebär ditt jobb... 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Aldrig Mindre än 

en gång i 
månaden 

En gång i 
månaden 

Flera 
gånger i 

månaden 

En gång i 
veckan 

Flera 
gånger i 
veckan 

eller 
oftare 

 

  1 2 3 4 5 6  
a.  …arbete på kvällar eller nätter?        

b.  …att du måste arbeta övertid 
med kort varsel?       

 

c.  …arbete på helger?        

52. Hur svårt eller lätt tror du att det skulle vara för dig att hitta ett arbete som är minst lika bra 
som ditt nuvarande? 

1  Mycket lätt 
2  Ganska lätt 
3  Varken lätt eller svårt 
4  Ganska svårt 
5  Mycket svårt 

6  Vet ej 
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53. Hur svårt eller lätt tror du att det skulle vara för ditt företag eller din organisation att ersätta dig 
om du slutade? 

1  Mycket lätt 
2  Ganska lätt 
3  Varken lätt eller svårt 
4  Ganska svårt 
5  Mycket svårt 

6  Vet ej 

54. Om någon i dagsläget skulle söka det jobb du har nu, hur många års utbildning eller 
yrkesutbildning utöver grundskolan skulle denna person behöva? 

Utöver grundskola skulle denna person behöva… 

1  Ingen eller mindre än 1 år 
2  Ungefär 1 år 
3  Ungefär 2 år 
4  Ungefär 3 år 
5  Ungefär 4-5 år 
6  Ungefär 6-7 år 
7  Ungefär 8-9 år 
8  10 år eller mer 

55. Om någon med rätt utbildning och rätta kvalifikationer ersatte dig i ditt arbete, hur lång tid 
skulle det ta för denna person att lära sig utföra arbetet någorlunda bra? 

1  1 dag eller mindre 
2  2-6 dagar 
3  1-4 veckor 
4  1-3 månader 
5  Mer än 3 månader, upp till 1 år 
6  Mer är 1 år, upp till 2 år 
7  Mer än 2 år, upp till 5 år 
8  Mer än 5 år 

56. Hur nöjd är du på det hela taget… 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  

 
Helt nöjd  Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 
Varken 

nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Helt 
missnöjd 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6 7 8  
a.  …med ditt (huvud-

sakliga) jobb?         
 

b.  …med ditt familjeliv?          
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57. Om du blickar tillbaka på ditt arbetsliv i stort, vilken betydelse har följande haft för ditt val av 
yrke/arbete? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.

  Mycket stor 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Ganska liten 
betydelse 

Mycket liten 
betydelse 

 

  1 2 3 4  
a.  Att förverkliga en idé      
b.  Att tjäna mycket pengar      

c.  Att kunna bestämma över mitt eget 
arbete     

 

d.  Att få mer tid över åt mig själv och/eller 
min familj     

 

e. Att ha ett meningsfullt arbete      
f. Att överhuvudtaget kunna få ett arbete      

58. Om du fick välja, skulle du helst vilja arbeta som egenföretagare eller anställd? 

1  Egenföretagare 
2  Anställd 

 
 

Nu kommer ytterligare några frågor om ditt arbete 
 
Om du är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, tänk på ditt huvudsakliga 
arbete. 
 

59. Är du anställd, egenföretagare, eller arbetar du i den egna familjens företag? 
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Anställd 
2  Egenföretagare utan anställda 
3  Egenföretagare med anställda. Hur många anställda?                                    personer 
4  Arbetar i den egna familjens företag 

60. Under de senaste 12 månaderna, hur lång tid har du sammanlagt varit arbetslös och/eller 
långtidssjukskriven? 

1  Aldrig 
2  Mindre än en månad 
3  En månad eller mer. Hur många månader?                    månader 

61. Har du någon arbetsledande funktion? 
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 

1  Ja. För hur många anställda?                                    personer 
2  Nej 
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62. Arbetar du för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en icke-vinstdrivande 
organisation (t ex en allmännyttig eller ideell organisation)? 
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Jag arbetar för en vinstdrivande organisation 
2  Jag arbetar för en icke-vinstdrivande organisation 

63. Arbetar du för en offentlig eller privat arbetsgivare? 
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Offentlig arbetsgivare 
2  Privat arbetsgivare 

64. a. Vilket yrke har du? 
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete. Var vänlig och ange 
så noggrant som möjligt. 

Exempel: Skriv istället för chaufför, busschaufför. Var god texta 

 

Ditt yrke: 

 

 

 b. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du t ex är projektledare eller liknande skriv då vad du 
gör. Är du t ex fabriksarbetare skriv då vad du gör/tillverkar. 
 

 

 

 

 

 c. Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe du arbetar, eller arbetade senast? 

 

 

 

 

65. Vilken är din nuvarande högsta utbildning? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Folkskola/grundskola 
2  Yrkesinriktad gymnasieutbildning 
3  Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning 
4  Universitet/högskola utan examen 
5  Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen 
6  Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 
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66. Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande situation? 
Om du förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från ditt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt 
sjukskriven/semester/strejk), ange hur din vanliga arbetssituation ser ut. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Förvärvsarbetar (som anställd, egenföretagare, eller i den egna familjens företag) 
2  Arbetslös, söker arbete 
3  I utbildning som elev eller student 
4  I utbildning som lärling, trainee, eller motsvarande 
5  Förtidspensionär 
6  Ålderspensionär 
7  Hemarbetande (hemmafru/hemmaman) 
8  Annat 

67. Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 

 

Min ungefärliga inkomst före skatt är                                                     kronor i månaden 

 
 

Nu kommer några frågor om dina föräldrars arbetssituation under din 
uppväxttid (när du var ca 14 år gammal) 
 

68. När du var 14 år gammal, var din far huvudsakligen... 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Anställd 
2  Egenföretagare utan anställda 
3  Egenföretagare med anställda 
4  Inte förvärvsarbetande                     Gå till fråga 70 

5  Vet ej 

69. När du var 14 år gammal, vilken typ av yrke hade din far huvudsakligen? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

01  Professionella och tekniska yrken (t ex läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor) 
02  Högre tjänstemannayrken (t ex högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre 
02  regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman) 
03  Kontorsyrken (t ex sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare) 
04  Försäljningsyrken (t ex försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent) 
05  Serviceyrken (t ex restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör) 
06  Kvalificerat yrkesarbete (t ex förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker) 
07  Halvkvalificerat yrkesarbete (t ex murare, busschaufför, plåtslagare, bagare) 
08  Okvalificerat arbete (t ex grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare) 
09  Lantarbetare (t ex lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare) 

10  Vet ej 
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70. När du var 14 år gammal, var din mor huvudsakligen... 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Anställd 
2  Egenföretagare utan anställda 
3  Egenföretagare med anställda 
4  Inte förvärvsarbetande                     Gå till fråga 72 

5  Vet ej 

71. När du var 14 år gammal, vilken typ av yrke hade din mor huvudsakligen? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

01  Professionella och tekniska yrken (t ex läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor) 
02  Högre tjänstemannayrken (t ex högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre 
02  regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman) 
03  Kontorsyrken (t ex sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare) 
04  Försäljningsyrken (t ex försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent) 
05  Serviceyrken (t ex restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör) 
06  Kvalificerat yrkesarbete (t ex förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker) 
07  Halvkvalificerat yrkesarbete (t ex murare, busschaufför, plåtslagare, bagare) 
08  Okvalificerat arbete (t ex grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare) 
09  Lantarbetare (t ex lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare) 

10  Vet ej 

72. Var din far svensk medborgare när du föddes? 

1  Ja 
2  Nej. Vilket land? 
 

 

73. Var din mor svensk medborgare när du föddes? 

1  Ja 
2  Nej. Vilket land? 
 

 

74. Har du en stadigvarande partner? Om ja, lever ni tillsammans i samma hushåll? 

1  Ja, jag har en partner och vi lever tillsammans i samma hushåll                     Gå till fråga 75 
2  Ja, jag har en partner men vi lever inte tillsammans i samma hushåll                     Gå till fråga 75 
3  Nej, jag har ingen partner                     Gå till fråga 87 
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75. Vem gör följande saker i ditt hushåll? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  

 
Alltid jag Vanligtvis 

jag 
Ungefär 
lika ofta 

eller båda 
till-

sammans

Vanligtvis 
min 

partner 

Alltid min 
partner 

Det görs 
av någon 

annan 
utan 

kostnad 

Det görs 
av någon 

annan 
som får 
betalt 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6 7 8  
a.  Tvättar kläder          
b. Gör mindre repara-

tioner i bostaden         
 

c. Tar hand om sjuka 
familjemedlemmar         

 

d. Handlar mat          

e. Städar          
f.  Lagar mat          

76. Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Instämmer 
starkt 

Instämmer Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar avstånd Tar starkt 
avstånd 

 

  1 2 3 4 5  
a.  Min partner hjälper mig med 

praktiska saker, exempelvis i 
hemmet, så att jag verkligen 
hinner med mina jobbåtaganden      

 

b.  Min partner klagar över hur mycket 
tid mitt jobb tar i anspråk      

 

c.  Min partner har varit ett 
känslomässigt stöd för mig i mitt 
arbetsliv/karriär      

 

d. Min partners inställning till mitt 
jobb/karriär är en källa till stress      

 

e. Om det inte hade varit för min 
partner, hade jag kommit längre i 
min karriär än jag har idag      

 

 
 

Nu kommer några frågor om vad din partner arbetar med 
 
Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, 
egenföretagare, eller som arbetande i den egna familjens företag. Om din partner förvärvsarbetar, men just 
nu är tillfälligt borta från sitt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt sjukskriven/semester/strejk), ange hur 
hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 
 

77. a. Förvärvsarbetar din partner för närvarande? 

1  Ja, han/hon förvärvsarbetar                 Gå till fråga 78 
2  Nej, han/hon förvärvsarbetar inte 

 b. Om nej, har han/hon förvärvsarbetat tidigare? 

1  Ja                 Gå till fråga 79 
2  Nej                 Gå till fråga 85 
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78. Vilken är din partners normala veckoarbetstid? (räkna även med eventuell övertid) 

Om din partner är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, var vänlig 
och uppskatta hans/hennes totala veckoarbetstid. 

Min partners normala veckoarbetstid är                    timmar (eventuell övertid medräknad)  

 
 

Nu kommer ytterligare några frågor om din partners arbete 
 
Om din partner är anställd av flera arbetsgivare eller är både anställd och egenföretagare, tänk på 
hans/hennes huvudsakliga arbete. 
 

79. Är din partner anställd, egenföretagare, eller arbetar han/hon i den egna familjens företag? 
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Anställd 
2  Egenföretagare utan anställda 
3  Egenföretagare med anställda. Hur många anställda?                                    personer 
4  Arbetar i den egna familjens företag 

80. Under de senaste 12 månaderna, hur lång tid har din partner sammanlagt varit arbetslös 
och/eller långtidssjukskriven? 

1  Aldrig 
2  Mindre än en månad 
3  En månad eller mer. Hur många månader?                    månader 

81. Har din partner någon arbetsledande funktion? 
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 

1  Ja. För hur många anställda?                                    personer 
2  Nej 

82. Arbetar din partner för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en icke-
vinstdrivande organisation (t ex en allmännyttig eller ideell organisation)? 
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Han/hon arbetar för en vinstdrivande organisation 
2  Han/hon arbetar för en icke-vinstdrivande organisation 

83. Arbetar din partner för en offentlig eller privat arbetsgivare? 
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Offentlig arbetsgivare 
2  Privat arbetsgivare 
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84. a. Vilket yrke har din partner? 
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete. 
Var vänlig och ange så noggrant som möjligt. 

Exempel: Skriv istället för chaufför, busschaufför. Var god texta 

 

Hans/hennes yrke: 

 

 

 b. Vilka är din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Beskriv din partners huvudsakliga arbetsuppgifter. Om din partner t ex är projektledare eller liknande 
skriv då vad han/hon gör. Är din partner t ex fabriksarbetare skriv då vad han/hon gör/tillverkar. 
 

 

 

 

 

 c. Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade 
senast? 

 

 

 

 

85. Vilken är din partners nuvarande högsta utbildning? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Folkskola/grundskola 
2  Yrkesinriktad gymnasieutbildning 
3  Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning 
4  Universitet/högskola utan examen 
5  Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen 
6  Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 

86. Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? 
Om din partner förvärvsarbetar, men just nu är tillfälligt borta från sitt arbete (t ex föräldraledig/tillfälligt 
sjukskriven/semester/strejk), ange hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Förvärvsarbetar (som anställd, egenföretagare, eller i den egna familjens företag) 
2  Arbetslös, söker arbete 
3  I utbildning som elev eller student 
4  I utbildning som lärling, trainee, eller motsvarande 
5  Förtidspensionär 
6  Ålderspensionär 
7  Hemarbetande (hemmafru/hemmaman) 
8  Annat 
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Nu kommer ytterligare några frågor om dig själv 
 

87. Bortsett från speciella tillfällen som bröllop, begravningar, etc., hur ofta brukar du delta i 
gudstjänster eller andra religiösa möten? 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Flera gånger i veckan eller oftare 
2  En gång i veckan 
3  Två till tre gånger i månaden 
4  En gång i månaden 
5  Flera gånger om året 
6  En gång om året 
7  Mindre än en gång om året 
8  Aldrig 

88. Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv 
skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 

1  Underklassen 
2  Arbetarklassen 
3  Medelklassen 
4  Övre medelklassen 
5  Överklassen 

6  Vet ej 

89. Om du tänker på arbete i allmänhet, instämmer du i eller tar du avstånd från följande 
påståenden? 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Instämmer 

starkt 
Instämmer Varken 

instämmer 
eller tar 
avstånd 

Tar 
avstånd 

Tar starkt 
avstånd 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6  
a.  Ett arbete är bara ett sätt att 

tjäna pengar – inget mer       
 

b.  Jag skulle uppskatta att ha ett 
arbete även om jag inte 
behövde pengarna       

 

90. Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med? 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Centerpartiet (C) 
2  Folkpartiet (FP) 
3  Kristdemokraterna (KD) 
4  Miljöpartiet (MP) 
5  Moderaterna (M) 
6  Socialdemokraterna (S) 
7  Sverigedemokraterna (SD) 
8  Vänsterpartiet (V) 
9  Annat parti 
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91. Hur många böcker tror du uppskattningsvis att det fanns i ditt hem när du var 16 år gammal? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

01  Inga 
02  Någon enstaka 
03  Ungefär 10 
04  Ungefär 20 
05  Ungefär 50 
06  Ungefär 100 
07  Ungefär 200 
08  Ungefär 500 
09  Ännu fler 

10  Vet/minns inte 

92. Hur många personer – barn och vuxna – ingår vanligtvis i ditt hushåll? Hur många är… 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
  Ingen 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 

eller fler 
 

  0 1 2 3 4 5  
a.  18 år eller äldre? (räkna med 

dig själv)       
 

b. 15 – 17 år?        

c. 8 – 14 år?        
d.  7 år eller yngre?        

93. Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 

Mitt hushålls ungefärliga inkomst före skatt är                                                            kronor i månaden  

94. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 

Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1  Gift 
2  Registrerat partnerskap 
3  Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat 
3  partnerskap) 
4  Lagligen skild från min make/maka/registrerade partner 
5  Änka/änkling/registrerad partner avliden 
6  Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap 
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Till sist kommer några frågor om ämnen som förekommer i den 
offentliga debatten 
 

95. Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

  Instämmer 
starkt 

Instämmer Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar 
avstånd 

Tar starkt 
avstånd 

Vet ej  

  1 2 3 4 5 6  
a.  Mannens uppgift är att tjäna 

pengar, kvinnans uppgift är att 
ta hand om hemmet och 
familjen       

 

b. På det hela taget så blir 
familjelivet lidande om kvinnan 
arbetar heltid       

 

c.  På det hela taget så blir 
familjelivet lidande om mannen 
arbetar heltid       

 

d. Skolan måste lära barnen att 
lyda auktoriteter       

 

96. Skulle du säga att det i allmänhet är dåligt eller bra för Sveriges ekonomi att människor från 
andra länder kommer för att bo här? Svara med hjälp av följande skala där 0 betyder ”dåligt för 
ekonomin” och 10 betyder ”bra för ekonomin”. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 Dåligt för 

ekonomin 
           Bra för 

ekonomin 
 

97. Skulle du säga att Sveriges kulturella liv i allmänhet undergrävs eller berikas av att människor 
från andra länder kommer för att bo här? Svara med hjälp av följande skala där 0 betyder 
”kulturellt liv undergrävs” och 10 betyder ”kulturellt liv berikas”. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 Kulturellt liv 

undergrävs 
           Kulturellt liv 

berikas 
 

98. Slutligen, är du intresserad av att ta del av de preliminära resultaten från enkäten? 
Om du svarar ”Ja” kommer SCB skicka hem preliminära resultat till dig. 

1  Ja 
2  Nej 
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99. Ett stort tack för din medverkan! Om du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret 
som helhet är vi tacksamma för att få ta del av dessa. 
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