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FL341 - Women in the European Union - SE
Hur gammal är du?
D1
(SKRIV NER – OM "VÄGRAR" KOD '99')

D2

Kön
Man
Kvinna

1
2

KVINNOR
Q1

Enligt din åsikt, i vilken omfattning är bristande jämställdhet mellan kvinnor och män ett
mycket allvarligt, ganska allvarligt, inte särskilt allvarligt eller inte alls allvarligt problem idag i
Sverige?
(ENDAST ETT SVAR)
Mycket allvarligt
Ganska allvarligt
Inte särskilt allvarligt
Inte alls allvarligt
Vet ej (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5

NEW
Q2

Och jämfört med för 10 år sedan, skulle du säga att brister i jämställdhet mellan kvinnor och
män har ökat eller minskat något i Sverige?
(ENDAST ETT SVAR)
Ökat något
Minskat något
Har inte ändrats (SPONTANT)
Vet ej

1
2
3
4

NEW
Q3a: ROTERA KODERNA 1 till 7
Q3a

Enligt din åsikt, vilka av bristerna i jämställdhet mellan kvinnor och män i följande lista är
allvarligast? För det första?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Den fortsatta förekomsten av könsstereotyper
Löneklyftan mellan kvinnor och män
Den ojämna fördelningen av ansvaret och uppgifter mellan kvinnor och
män i familjer
Den låga andelen kvinnor i ledande ställningar inom näringslivet

1
2
3
4

Den låga andelen kvinnor i ledande ställningar inom politiken
Våld mot kvinnor

5
6
1

7
8
9

Kvinnohandel, prostitution
Annat (LÄS EJ UPP)
Vet ej (LÄS EJ UPP)
NEW
Q3b: ROTERA KODERNA 1 till 7 – VISA INTE SVAR SOM GETTS I Q3a

Q3b

Några andra?
(LÄS UPP – HÖGST 2 SVAR)
1,
2,

Den fortsatta förekomsten av könsstereotyper
Löneklyftan mellan kvinnor och män
Den ojämna fördelningen av ansvaret och uppgifter mellan kvinnor och
män i familjer
Den låga andelen kvinnor i ledande ställningar inom näringslivet

3,
4,

Den låga andelen kvinnor i ledande ställningar inom politiken
5,
6,
7,
8,
9,

Våld mot kvinnor
Kvinnohandel, prostitution
Annat (LÄS EJ UPP)
Vet ej (LÄS EJ UPP)
NEW
Q4

Utifrån dina kunskaper om löneklyftan mellan kvinnor och män, i vilken omfattning skulle du
personligen säga att detta är ett mycket allvarligt, ganska allvarligt, inte särskilt allvarligt eller
inte alls allvarligt problem?
(ENDAST ETT SVAR)
1
2
3
4
5

Mycket allvarligt
Ganska allvarligt
Inte särskilt allvarligt
Inte alls allvarligt
Vet ej (LÄS EJ UPP)
NEW
Q5

I vilken utsträckning instämmer du helt och hållet, instämmer delvis, tar delvis avstånd eller
tar helt och hållet avstånd från vart och ett av följande påståenden?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
(LÄS UPP)

1

Frågan om löneklyftan
mellan kvinnor och män
tonas ner

Instämmer Instämmer Tar delvis Tar helt
helt och
delvis
avstånd och hållet
hållet
avstånd
1

2

3

4

Vet ej
(LÄS EJ
UPP)
5

2

2

3

4

I en familj är det den
förälder som har den lägsta
inkomsten som bör sluta att
arbeta och ta hand om
barnen
När kostnaderna för
barnomsorgen mer eller
mindre motsvarar vad
mamman tjänar, bör hon
sluta arbeta för att ta hand
om barnen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

När kostnaderna för
barnomsorgen mer eller
mindre motsvarar vad
pappan tjänar, bör han sluta
arbeta för att ta hand om
barnen

1

2

3

4

5

NEW
Q6

I Europeiska unionen tjänar kvinnor i genomsnitt 17,5 % mindre än män för likvärdigt arbete.
Rent generellt, skulle du säga att man måste hitta en lösning på detta...

(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
på EU-nivå
på nationell nivå
på lokal eller regional nivå
Vet ej (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4

NEW
Q7

Enligt din åsikt, vilken av följande åtgärder skulle bidra mest till att minska löneklyftan mellan
kvinnor och män i Sverige?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Transparent lönesättning i företag
Att införa ekonomiska påföljder för företag som inte respekterar
jämställdhet mellan kvinnor och män (t.ex. i fråga om lön och befordran)

1

2
Att underlätta möjligheten för kvinnor och män till alla typer av anställningar
(t.ex. män inom socialt arbete och kvinnor inom vetenskap och IT)
3
Att uppmuntra och stödja människor som rapporterar fall av olika lön för
lika arbete
Annat (LÄS EJ UPP)
Vet ej (LÄS EJ UPP)

4
5
6

NEW

3

LÄS UPP: Vissa sektorer har brist på män eller kvinnor. Inom till exempel sjuk- och
hälsovårdssektorn finns det få manliga sjukskötare (som traditionellt betraktas som ett
"kvinnligt" yrke) och få kvinnliga laboratorietekniker (som traditionellt betraktas som ett
"manligt" yrke).
Q8

För närvarande finns det löneklyftor mellan vissa "kvinnliga" yrken och vissa "manliga" yrken,
trots det faktum att de kräver motsvarande nivåer av utbildning och kunskaper. Skulle du
personligen säga att dessa löneklyftor är helt befogade, ganska befogade, ganska obefogade
eller helt obefogade?

(ENDAST ETT SVAR)
Helt befogade
Ganska befogade
Ganska obefogade
Helt obefogade
Vet ej (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5

NEW
Q9

Enligt din åsikt, vilka av följande åtgärder skulle bidra mest till att uppmuntra kvinnor och män
att arbeta inom yrken där de är underrepresenterade?

(LÄS UPP – HÖGST 2 SVAR)
Attraktivare löner
Särskilda jobberbjudanden som är reserverade för män eller kvinnor inom
de yrken där de är underrepresenterade
Skattelättnader för arbetsgivare som anställer män och kvinnor i yrken där
de är underrepresenterade

1,
2,

3,
Kampanjer för att främja yrken där underrepresentation är ett problem
Bättre arbetsvillkor inom dessa yrken
Annat (LÄS EJ UPP)
Vet ej (LÄS EJ UPP)

4,
5,
6,
7,

NEW
DEMOGRAFI
D4

Hur gammal var du när du slutade studera på heltid?
(OM IP FORTFARANDE STUDERAR, SKRIV '00' - OM IP SAKNAR UTBILDNING, SKRIV
'01' - OM IP VÄGRAR, SKRIV '98' - OM IP INTE VET/KOMMER IHÅG, SKRIV '99')

FL340 D4
D5a

När det gäller din nuvarande sysselsättning, skulle du säga att du är egenföretagare,
tjänsteman, arbetare eller skulle du säga att du är utan yrkesmässig sysselsättning?

4

(ENDAST ETT SVAR)
Egenföretagare
Tjänsteman
Arbetare
Utan yrkesmässig sysselsättning
Vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
FRÅGA D5b OM EGENFÖRETAGARE, KOD 1 I D5a
D5b

Skulle du säga att du är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Lantbrukare, skogsarbetare, fiskare
Affärsinnehavare, hantverkare
Praktiserande akademiker (jurist, läkare, revisor, arkitekt...)
Företagsledare
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
FRÅGA D5c OM TJÄNSTEMAN, KOD 2 I D5a
D5c

Skulle du säga att du är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Akademiker (anställd läkare, jurist, revisor, arkitekt...)
Vd, direktör eller högsta ledningen
Annan ledande befattning t.ex. avdelningschef, lärare, tekniker
Offentliganställd
Kontorstjänsteman
Annan tjänsteman (försäljare, sjuksköterska…)
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5
6
7

FL340 D5 MODIFIED
FRÅGA D5d OM ARBETARE, KOD 3 i D5a
D5d

Skulle du säga att du är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Lagbas/förman (gruppledare...)
Arbetare
Outbildad arbetare
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4

FL340 D5 MODIFIED
FRÅGA D5e OM UTAN YRKESMÄSSIG SYSSELSÄTTNING, KOD 4 I D5a
5

D5e

Skulle du säga att du...?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Sköter hemmet
Är studerande (heltid)
Är pensionär
Är arbetssökande
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D12

I vilket län bor du?
(LÄS UPP VID BEHOV – ENDAST ETT SVAR)

D13

Skulle du säga att du bor i …?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Glesbygd eller by
En liten eller medelstor stad
En stor stad
VET INTE (LÄS INTE UPP)

D18

1
2
3
4

Har du en mobiltelefon?
(LÄS INTE UPP)
1
2

Ja
Nej
D20

Har du en fast telefon?
(LÄS INTE UPP)
1
2

Ja
Nej
D22

Om du räknar med dig själv, hur många personer på 15 år eller äldre bor då i ditt hushåll?

(SKRIV NER – OM "VET INTE" KOD '98' – OM "VÄGRAR" KOD '99')
Antal personer på 15 år eller äldre i hushållet

6

