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ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige

Vad är dina åsikter i frågor som rör ojämlikhet?
Ojämlikhet i olika former tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser
egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna från folk i andra länder?
I den här undersökningen som utförs i ett fyrtiotal länder frågar vi människor vad de anser om
sådana saker. I Sverige är det cirka 2000 personer från hela landet som slumpmässigt valts ut
till undersökningen. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som står för
undersökningen och SIFO samlar in uppgifterna.
Vi hoppas att du som fått enkäten hjälper oss genom att besvara frågorna och skicka tillbaka
den i det portofria svarskuvertet. När vi fått din enkät noterar vi att du svarat. Sedan kommer
ditt namn samt streckkoden att rivas bort från blanketten för att ingen ska kunna veta vem som
fyllt i den. Därefter finns inget som kan visa vem som svarat vad.
Vare sig du bryr dig mycket eller väldigt litet om sådana här frågor, är dina svar alltid lika
viktiga för oss. Det är helt frivilligt att svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens
värde och möjligheterna att på ett bra sätt beskriva allmänhetens uppfattningar.
Eftersom detta är en undersökning som görs gemensamt med många länder kan det kanske
ibland tyckas att en del av frågorna stämmer dåligt med svenska förhållanden. Gör ändå så gott
du kan när du svarar och påpeka gärna i rutan på sista sidan om du tyckt någon fråga varit
konstigt formulerad eller svår att svara på.
Om du vill fråga om något, ring gärna Ingemar Boklund på SIFO eller Jonas Edlund, Umeå
universitet.
Om du är intresserad av att ta del av de första resultaten kan du fylla i bifogad talong och skicka
in den tillsammans med enkäten. De första resultaten beräknas bli klara under senare delen av
2009.

Med vänliga hälsningar

Ingemar Boklund
SIFO
08-507 420 00 (växel)

Jonas Edlund
Sociologiska institutionen
Umeå universitet
090-786 50 00 (växel)





Om undersökningen
Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika
tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan utläsas. Endast Sifo hanterar
och disponerar frågeformulären.
Besvara frågorna så uppriktigt du kan. Om inget annat anges skall du besvara frågorna
med ett svar per fråga. Markera det svar som bäst överensstämmer med vad du tycker
genom att sätta ett kryss i rutan för det svar du väljer.
Om det är någon fråga som du tycker är svår hoppar du över den och går till nästa.
Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför
rutorna.
Kryssa så här:



Kryssa ej så här:



Använd helst blå eller svart kulspetspenna; inte tusch, blyerts eller röd färg som ej
fungerar vid optisk läsning.
Skulle du råka sätta kryss i en ruta som inte överensstämmer med din uppfattning,
rätta till det genom att stryka över hela rutan: 
Sätt därefter kryss i rätt ruta.

Vi tackar på förhand för ditt deltagande!







ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige
Fråga 1
Vi börjar med några frågor om vad som är viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet. Hur
viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet är det att...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Helt avgörande

a) komma från en förmögen familj?
b) ha välutbildade föräldrar?
c) ha en god utbildning själv?
d) vara ambitiös?
e) arbeta hårt?
f)

känna de rätta personerna?

g) ha politiska kontakter?
h) använda sig av mutor?
i)

ha en viss hudfärg?

j)

ha en viss religion?

k) vara man eller kvinna?


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt


2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Inte
särskilt
viktigt


4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Inte alls
viktigt


5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Vet ej


6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Fråga 2
Håller du med om eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

a) För att nå toppen i det svenska
samhället måste man vara
korrumperad.
b) Här i Sverige är det bara elever från
de bästa gymnasieskolorna som har
goda möjligheter att skaffa sig en
universitetsutbildning.
c) Här i Sverige är det bara de rika som
har råd med kostnaderna som är
förenade med universitetsstudier.
d) I Sverige har alla samma möjlighet
att komma in på universitetet, oavsett
kön, etnisk bakgrund eller social
bakgrund.

Tar
avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet ej

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6









Fråga 3
Vad anser du om din lön?
Är den...
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på ditt senaste arbete.
Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 Mycket lägre än du förtjänar
2 Lägre än du förtjänar
3 Lika hög som du förtjänar
4 Högre än du förtjänar
5 Mycket högre än du förtjänar
1

 Vet ej
7 Har aldrig förvärvsarbetat
6

Fråga 4
Hur mycket tror du att folk i dessa yrken faktiskt tjänar?
Skriv hur mycket du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt.
a) En läkare i allmän praktik? ..........................................................kr/månad före skatt
b) En styrelseordförande i ett stort företag? ......................................kr/månad före skatt
c) Ett affärsbiträde? ..........................................................................kr/månad före skatt
d) En fabriksarbetare utan yrkesutbildning? ...............……………….kr/månad före skatt
e) En minister i regeringen? ..............................................................kr/månad före skatt

Fråga 5
Hur mycket tycker du att folk i dessa yrken borde tjäna?
Skriv hur mycket du tycker de borde tjäna per månad, före skatt.
a) En läkare i allmän praktik? .......................................................... kr/månad före skatt
b) En styrelseordförande i ett stort företag? .................................... kr/månad före skatt
c) Ett affärsbiträde? ......................................................................... kr/månad före skatt
d) En fabriksarbetare utan yrkesutbildning? .................................... kr/månad före skatt
…
e) En minister i regeringen? ............................................................ kr/månad före skatt







Fråga 6
Håller du med om eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

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) Regering/riksdag bör upprätthålla en
hygglig levnadsstandard för de
arbetslösa.
d) Regering/riksdag bör använda
mindre pengar till förmåner för de
sämst ställda.

Tar
avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet ej

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



Fråga 7
Tycker du att folk med höga inkomster bör betala en större andel, samma andel eller en lägre andel
av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster?
Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 En mycket större andel
2 En större andel
3 Samma andel
4 En mindre andel
5 En mycket mindre andel
1

6

 Vet ej

Fråga 8
Hur skulle du vilja beskriva skatterna i det svenska skattesystemet för de med höga inkomster?
För folk med höga inkomster är skatterna...
Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 Alldeles för höga
2 För höga
3 Ungefär lagom
4 För låga
5 Alldeles för låga
1

6

 Vet ej





Fråga 9
Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Helt och
hållet
rättvist

a) ...köpa bättre sjukvård än vad
människor med låga inkomster kan?
b) ...köpa bättre utbildning för sina barn
än vad människor med låga
inkomster kan?

Ganska
rättvist

Varken
rättvist
eller
orättvist

Ganska
orättvist

Helt och
hållet
orättvist

Vet ej

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



Fråga 10
I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper.
Enligt din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Mycket starka
Starka
motsättningar motsättningar

a) ...rika och fattiga
b) ...arbetarklassen och medelklassen
c) ...arbetsgivare och arbetstagare
d) ...människor i samhällets topp och
människor på samhällets botten


1
1
1
1

Inte särskilt Det finns inga
starka
motsättningar
motsättningar


2
2
2
2


3
3
3
3

Vet ej


4
4
4
4


5
5
5
5

Fråga 11
I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre.
Här finner du en skala från topp till botten där toppen är 10 och botten är 1.
a) Var skulle du placera dig själv på skalan?

b) Och om du tänker på familjen som du
växte upp i, var skulle den ha passat in?

Var vänlig kryssa bara i en ruta.

Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 Toppen
9
8
7
6
5
4
3
2
1 Botten

10

 Toppen
9
8
7
6
5
4
3
2
1 Botten

10




Fråga 12
Tänk på ditt nuvarande arbete (eller ditt senaste arbete om du inte har något just nu). Om du skulle
jämföra det arbetet med det arbete din far hade när du var sexton år, skulle du då säga att
positionen eller anseendet för ditt arbete är...
Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 Mycket högre än din fars
2 Högre än din fars
3 Ungefär lika
4 Lägre än din fars
5 Mycket lägre än din fars
6 Jag har aldrig förvärvsarbetat
7 Vet/minns inte min fars yrke/min far har
1

aldrig förvärvsarbetat

Fråga 13
När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker du var och en av följande saker
borde vara?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Borde vara Borde vara Borde vara Borde inte
helt
mycket
ganska
vara
avgörande
viktigt
viktigt
särskilt
viktigt

a) Hur mycket ansvar man har i arbetet
b) Hur många år man utbildat sig
c) Vad som behövs för att försörja en
familj
d) Om man har barn att försörja
e) Hur väl man utför arbetet
f)

Hur hårt man arbetar


1
1
1


1
1
1


2
2
2


2
2
2


3
3
3


3
3
3


4
4
4


4
4
4

Borde inte
alls spela
någon roll


5
5
5


5
5
5

Vet ej


6
6
6


6
6
6

Fråga 14
Är din egen lön rättvis? Vi avser inte vad du vill tjäna - utan vad du anser är rättvist i förhållande till
din yrkesskicklighet och arbetsinsats.
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på ditt senaste arbete.
Var vänlig kryssa bara i en ruta.
Är din lön...

 Mycket lägre än vad som är rättvist
2 Lite lägre än vad som är rättvist
3 Ungefär rättvis
4 Lite högre än vad som är rättvist
5 Mycket högre än vad som är rättvist
1

 Har aldrig förvärvsarbetat
7 Vet ej
6





Typ A
En liten elit i
toppen, några få i
mitten och den
stora massan på
botten.

Typ B
Ett samhälle som
ser ut som en
pyramid, med en
liten elit i toppen,
fler i mitten och de
flesta på botten.

Typ C

Typ D

Ett samhälle som
ser ut som en
pyramid förutom
att det finns
ganska få på
botten.

Ett samhälle där
de flesta befinner
sig i mitten.

Typ E
Ett samhälle där
många är nära
toppen, och
bara några få är
på botten.

Fråga 15
De fem diagrammen ovanför visar olika sorters samhällen. Var vänlig läs beskrivningarna och
titta på diagrammen och avgör vilket du tycker bäst beskriver dagens Sverige.
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Typ A

a) Vilken typ av samhälle är dagens
Sverige? Vilket diagram beskriver
detta bäst?
b) Hur tycker du att Sverige borde vara,
vilket av diagrammen skulle du
föredra att Sverige såg ut som?

Typ B

Typ D

Typ E

Vet ej

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



Fråga 16
Anser du i allmänhet att man kan lita på de
flesta människor eller bör man alltid vara på
sin vakt?

Fråga 17
Hur ofta läser du en dagstidning?

 Man kan lita på de flesta människor
2 Man bör alltid vara på sin vakt
1

3

Typ C

 Vet ej

Fråga 18
Hur många timmar per dag tittar du i genomsnitt på TV?
Ange antal timmar.
………………………………..................................

 Varje dag
2 Några gånger i veckan
3 En gång i veckan
4 Mindre än en gång i veckan
5 Aldrig
1





Fråga 19
Finns det något område i närheten av din bostad - dvs. inom 1,5 km - där du skulle vara rädd att gå
ensam om natten?

 Ja
2 Nej
1

3

 Vet ej

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM INVANDRARE (BÅDE FÖRSTA OCH ANDRA GENERATIONENS)
FRÅN ICKE-VÄSTLÄNDER (DVS. LÄNDER UTANFÖR EUROPA, NORDAMERIKA,
AUSTRALIEN/NYA ZEELAND).
Fråga 20
Anser du att vi använder för mycket pengar, för lite pengar, eller ungefär lagom med pengar på att
förbättra levnadsvillkoren för invandrare från icke-västländer?

 För lite
2 Ungefär lagom
3 För mycket
1

4

 Vet ej

Fråga 21
Om du skulle göra en grov uppskattning, ungefär hur stor andel av dem som bor i ditt bostadsområde är invandrare från icke-västländer?
Ange i procent (0-100%)
…………………………………………………........
Fråga 22
I vilken utsträckning skulle du vara för eller emot att bo i ett område där hälften av invånarna var
invandrare från icke-västländer?

 Helt och hållet för
2 För
3 Varken för eller emot
4 Emot
5 Helt och hållet emot
1

6

 Vet ej

Fråga 23
Vilken grad av samhörighet känner du överlag med invandrare från icke-västländer?

 Ingen samhörighet alls
2
3
4
5
6
7
8
9 Mycket stor samhörighet
1






Nu kommer två frågor om vad anser kännetecknar invandrare från icke-västländer.
Fråga 24
Välj den siffra mellan ett och sju som du
tycker passar bäst in på följande
beskrivning. En etta betyder att du anser att
nästan alla invandrare är "strävsamma/hårt
arbetande". En sjua betyder att du anser att
nästan alla invandrare är "lata". En fyra
betyder att du anser att invandrare varken
är särskilt strävsamma/hårt arbetande eller
särskilt lata. Ange den siffra som bäst
stämmer överens med din uppfattning.

Fråga 25
Anser du att invandrare från icke-västländer
föredrar att vara självförsörjande eller att
leva på bidrag? Ange återigen den siffra
som bäst stämmer överens med din
uppfattning.

 Självförsörjande

3
4
5
6
7 Leva på bidrag
1
2

 Strävsamma/hårt arbetande
2
3
4
5
6
7 Lata
1

Fråga 26
I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Enligt
din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Mycket starka
Starka
motsättningar motsättningar

Inte särskilt
starka

Det finns inga
motsättningar

Vet ej

motsättningar

a) ...arbetslösa och de som har arbete?
b) ...svenskar och invandrare från ickevästländer?


1
1


2
2


3
3


4
4

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DINA FÖRÄLDRARS ARBETSSITUATION UNDER DIN
UPPVÄXTTID (NÄR DU VAR CA 16 ÅR GAMMAL).
Fråga 27
Vilket yrke hade din far när du var 16 år gammal?
Ange så noggrant som möjligt

1

2
3


 Vet/minns inte vad min far hade för yrke
 Min far har aldrig förvärvsarbetat.  Fortsätt med fråga 31.

Fråga 28
Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han arbetade?




5
5





Fråga 29
Var han företagare eller anställd?

 Egen företagare
 Anställd
3 Vet/minns ej
1
2

Fråga 30
Arbetade han huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?

 Arbetade i offentlig tjänst
2 Arbetade i statligt företag
3 Arbetade privat (inkl. facklig organisation eller kooperativ)
1

4

 Vet/minns ej

Fråga 31
Förvärvsarbetade din mor när du var 16 år?

 Ja, min mor förvärvsarbetade när jag var 16 år.
Fortsätt med fråga 36.
2 Nej, min mor har aldrig förvärvsarbetat. 
3 Nej, min mor slutade förvärvsarbeta innan hon gifte sig.
4 Nej, min mor slutade förvärvsarbeta efter hon gifte sig men innan hon fick sitt första barn.
5 Nej, min mor slutade förvärvsarbeta när hon fått sitt första barn.
1

6

 Vet ej.

Fråga 32
Vilket yrke hade din mor när du var 16 år gammal (eller tidigare om hon slutade förvärvsarbeta
innan dess)?
Ange så noggrant som möjligt

1



2

 Vet/minns inte vad min mor hade för yrke.

Fråga 33
Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe hon arbetade?

Fråga 34
Var hon företagare eller anställd?

 Egen företagare
 Anställd
3 Vet/minns ej
1
2




Fråga 35
Arbetade hon huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?

 Arbetade i offentlig tjänst
 Arbetade i statligt företag
3 Arbetade privat (inkl. facklig organisation eller kooperativ)
1
2

4

 Vet/minns ej

Fråga 36
Hur många böcker tror du uppskattningsvis att det fanns i ditt hem när du var
16 år gammal?
Var vänlig kryssa bara i en ruta.

 Inga
2 Någon enstaka
3 Ungefär 10
4 Ungefär 20
5 Ungefär 50
6 Ungefär 100
7 Ungefär 200
8 Ungefär 500
9 Ungefär 1000 eller ännu fler
1

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DITT - EFTER AVSLUTADE STUDIER - FÖRSTA JOBB
Fråga 37
Om du tänker på ditt första jobb, arbetade du i privat eller offentlig tjänst?

 Arbetade i offentlig tjänst
 Arbetade i statligt företag
3 Arbetade privat (inklusive facklig
1
2

4



organisation eller kooperativ)
Har aldrig förvärvsarbetat.  Fortsätt med fråga 41.

Fråga 38
Var du företagare eller anställd?

 Anställd
2 Egen företagare
1

Fråga 39
Vilket yrke var ditt första jobb?
Ange så noggrant som möjligt

Fråga 40
Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe där du först arbetade?
Ange så noggrant som möjligt







NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV OCH HUR DET ÄR NUFÖRTIDEN.
Fråga 41
Vilken av följande grupper tillhör du?
Om du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen.
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka)
 Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka
3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka
4 Medhjälpande familjemedlem
5 Arbetslös
6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning
7 Studerande
8 Ålderspensionär
9 Hemarbetande
10 Förtidspensionär
11 Gör värnplikten
1
2

Fråga 42
Vilken är din normala veckoarbetstid?

 …………………………………….timmar
2 Förvärvsarbetar inte

1

Fråga 43
Vilket yrke har du?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast.
Ange så noggrant som möjligt.

Fråga 44
Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar, eller arbetade senast?
Ange så noggrant som möjligt.

Fråga 45
Är du företagare eller anställd?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var företagare eller anställd i ditt förra arbete.
1 Egen företagare utan anställda
2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda? ..........................................personer
3 Anställd
4 Har aldrig förvärvsarbetat






Fråga 46
Har du någon arbetsledande funktion?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var arbetsledare på ditt förra arbete.
1 Ja
2 Nej
3 Har aldrig förvärvsarbetat
Fråga 47
Arbetar du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst.
1 Arbetar i offentlig tjänst
2 Arbetar i statligt företag
3 Arbetar privat (inkl facklig organisation, kooperativ eller dyl.)
4 Har aldrig förvärvsarbetat
Fråga 48
Har du någon gång varit medlem i en facklig organisation?

 Ja
2 Nej,
1

 fortsätt med fråga 50.

Fråga 49
Är du medlem i någon facklig organisation just nu?

 Ja, ett LO-förbund
 Ja, ett TCO-förbund
3 Ja, ett SACO-förbund
4 Ja, annan facklig organisation
1
2

5

 Nej

Fråga 50
Vilken är din nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Folkskola eller grundskola
2 2-årig gymnasielinje
3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)
4 Yrkesskola
5 Folkhögskola
6 Realskola
7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)
8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992)
9 Studentexamen
10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen
11 Examen från universitet eller högskola
1






Fråga 51
Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning?
Räkna från och med skolans lågstadium!
………………...............år
Fråga 52
Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt?
…………………………..kronor per månad
Fråga 53
Är du gift, sammanboende eller ensamstående?

 Gift
2 Sammanboende
3 Frånskild  fortsätt med fråga 62
4 Änka/änkling  fortsätt med fråga 62
5 Ensamstående  fortsätt med fråga 62
1

Fråga 54
Vilken av följande grupper tillhör din make/maka/sambo?
Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan
föräldraledigheten eller sjukskrivningen.
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka)
2 Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka
3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka
4 Medhjälpande familjemedlem
5 Arbetslös
6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning
7 Studerande
8 Ålderspensionär
9 Hemarbetande
10 Förtidspensionär
11 Gör värnplikten
1

Fråga 55
Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid?

 ……………………………….timmar
2 Förvärvsarbetar inte

1

Fråga 56
Vilket yrke har din make/maka/sambo?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så
noggrant som möjligt.






Fråga 57
Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast?

Fråga 58
Är din make/maka/sambo företagare eller anställd?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra
arbete.

 Egen företagare utan anställda
 Egen företagare med anställda. Hur många anställda? ...............................personer
3 Anställd
4 Har aldrig förvärvsarbetat
1
2

Fråga 59
Har din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete.

 Ja
2 Nej
3 Har aldrig förvärvsarbetat
1

Fråga 60
Arbetar din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat
eller offentlig tjänst.

 Arbetar i offentlig tjänst
2 Arbetar i statligt företag
3 Arbetar privat (inkl facklig organisation, kooperativ eller dyl.)
4 Har aldrig förvärvsarbetat
1

Fråga 61
Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Folkskola eller grundskola
2 2-årig gymnasielinje
3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)
4 Yrkesskola
5 Folkhögskola
6 Realskola
7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)
8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992)
9 Studentexamen
10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen
11 Examen från universitet eller högskola
1







Fråga 62
Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?
………………………………………….……kronor per månad
Fråga 63
Hur många personer ingår i ditt hushåll? (Räkna med dig själv!)
…………………………………….………….personer
Fråga 64
Hur många personer i ditt hushåll är mellan 7 och 17 år?
................................................................ personer i mitt hushåll är mellan 7 och 17 år
Fråga 65
Hur många personer i ditt hushåll är under 7 år?
............................................................. personer i mitt hushåll är under 7 år

Fråga 66
Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Centerpartiet
2 Folkpartiet liberalerna
3 Kristdemokraterna
4 Miljöpartiet - de gröna
5 Moderata samlingspartiet
6 Socialdemokratiska arbetarepartiet
7 Sverigedemokraterna
8 Vänsterpartiet
9 Annat parti
1

Fråga 67
Röstade du i senaste riksdagsvalet?
1
2

 Ja
 Nej

Fråga 68
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?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Underklassen
2 Arbetarklassen
3 Lägre medelklassen
4 Medelklassen
5 Övre medelklassen
6 Överklassen
1






NU KOMMER TVÅ FRÅGOR OM DINA OCH DIN NÄRMASTE FAMILJS ÄGODELAR.
Fråga 69
Försök att uppskatta hur mycket pengar som skulle bli över om den bostad där du/ni bor såldes
och eventuella bostadslån betalades av?

 Bara skulder (intäkterna skulle inte räcka för att betala av lånen)
2 Jag/vi äger inte bostaden
3 1 - 300 000 kronor
4 300 000 - 600 000 kronor
5 600 000 - 900 000 kronor
6 900 000 - 1,2 miljoner kronor
7 1,2 miljoner - 1,6 miljoner kronor
8 1,6 miljoner - 2 miljoner kronor
9 2 miljoner - 4 miljoner kronor
10 4 miljoner - 7 miljoner kronor
11 7 miljoner - 10 miljoner kronor
12 Mer än 10 miljoner kronor
1

13

 Vet ej

Fråga 70
Försök nu att uppskatta hur mycket pengar som skulle bli över om du/ni omvandlade alla
besparingar som ni har på bankkonton, i fonder, aktier, obligationer eller andra värdepapper, till
kontanta medel och betalade av eventuella skulder? (Räkna inte med eventuella bostadslån!)

 Bara skulder
2 Ingenting, intäkter och skulder skulle bli lika stora
3 1 - 40 000 kronor
4 40 000 - 100 000 kronor
5 100 000 – 175 000 kronor
6 175 000 - 250 000 kronor
7 250 000 - 350 000 kronor
8 350 000 - 500 000 kronor
9 500 000 - 800 000 kronor
10 800 000 - 1,8 miljoner kronor
11 1,8 miljoner – 3 miljoner kronor
12 Mer än 3 miljoner kronor
1

13

 Vet ej

Fråga 71
Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes?

 Ja, båda var svenska medborgare
2 Nej, en var utländsk medborgare
3 Nej, båda var utländska medborgare
1

Fråga 72
Tillhörd du själv någon kyrka eller religiös församling?

 Ja,  fortsätt med fråga 73
2 Nej,  fortsätt med fråga 74
1





Fråga 73
Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Svenska kyrkan
2 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling
6 Judisk församling
7 Islamisk församling
8 Buddhistiskt samfund
9 Hinduiskt samfund
10 Annan kyrka, religiös församling eller religion
1

11

 Vet inte

Fråga 74
Hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Flera gånger i veckan
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
1

9

 Vet inte

Fråga 75
Är stället du bor på...
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 En storstad
2 En förort till eller i närheten av en storstad
3 En liten stad
4 En by eller mindre samhälle
5 En gård eller enskilt hus på landet
1

Fråga 76
Hur gammal är du?
…………………………………………………………år





Fråga 77
Tack för din medverkan!
Om du har några andra synpunkter på enkäten eller enskilda frågor kan du skriva dem här:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Posta formuläret i det bifogade svarskuvertet.
Portot är betalt.
Sifo Research International, Box 513, 372 25 Ronneby. Tel 020-252526



