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ISSP 2012 Familjeliv och arbete
Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete?
Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen
vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna från människor 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 lite 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 Toivo Sjörén 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
2012.

Med vänliga hälsningar

Toivo Sjörén
SIFO

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

08-507 420 00 (växel)
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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!
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Fråga 1
Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Instämmer du i 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) En mamma som arbetar utanför
hemmet kan ha ett lika nära och bra
förhållande till sina barn som en
mamma som är hemma
b) Ett barn som ännu inte börjat skolan
blir troligen lidande om mamman
yrkesarbetar
c) På det hela taget så blir familjelivet
lidande om kvinnan arbetar heltid
d) Ett arbete är i och för sig viktigt, men
vad de flesta kvinnor verkligen
önskar sig är hem och barn
e) Att vara hemarbetande kvinna är
precis lika tillfredsställande som att
yrkesarbeta

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



1



2



3



4



5



6



Tar avstånd

Tar starkt
avstånd

Fråga 2
Instämmer du i 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) Både mannen och kvinnan bör bidra
till hushållets försörjning
b) Mannens uppgift är att tjäna pengar,
kvinnans uppgift är att ta hand om
hemmet och familjen

Vet ej

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



Fråga 3
Tycker du att kvinnor under dessa förhållanden borde arbeta heltid, deltid eller inte alls?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Arbeta heltid

a) När det finns barn i familjen som
ännu inte börjat skolan
b) När det yngsta barnet börjat skolan
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Arbeta deltid

Inte arbeta alls

Vet ej

1



2



3



4



1



2



3



4



3
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Fråga 4
Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Instämmer
starkt

a) Gifta människor är i allmänhet
lyckligare än ogifta

1

b) Människor som vill ha barn bör gifta sig

Instämmer



2


1


2

1

c) Det är inget fel om ett par bor ihop utan
att ha tänkt gifta sig med varandra
d) Skilsmässa är oftast den bästa
lösningen när ett par inte kan lösa sina
äktenskapsproblem

1



2



2



Varken
instämmer
eller tar
avstånd
3




3
3

3



Tar avstånd

4




4
4

4



Tar starkt
avstånd

5

Vet ej



6


5


6

5

5



6



6



Fråga 5
Barn växer upp i olika slags familjer. I vilken utsträckning instämmer du i 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) En ensamstående förälder kan ta
hand om ett barn lika bra som två
föräldrar som lever tillsammans
b) Ett kärlekspar bestående av två
kvinnor kan ta hand om ett barn lika
bra som ett par bestående av en man
och en kvinna
c) Ett kärlekspar bestående av två män
kan ta hand om ett barn lika bra som
ett par bestående av en man och en
kvinna

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



Fråga 6
På det hela taget, vad tycker du är det idealiska antalet barn i en familj?
Skriv in antalet i rutan nedan
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Fråga 7
Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Instämmer Instämmer
starkt

Varken inTar avstånd
stämmer eller
tar avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet ej

a) Att se sina barn växa upp är livets
största glädjeämne

1



2



3



4



5



6



b) Att ha barn inskränker föräldrarnas
frihet alltför mycket

1



2



3



4



5



6



c) Att ha barn är en ekonomisk börda
för föräldrarna

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



d) Att ha barn begränsar den ena eller
båda föräldrarnas jobb- och
karriärmöjligheter
e) Att ha barn förhöjer människors
sociala anseende i samhället
f)

När föräldrar blir gamla och behöver
hjälp är deras vuxna barn viktiga för
dem

Fråga 8
Tänk dig ett par som nyligen fått barn där båda föräldrarna hittills har arbetat heltid. En av föräldrarna
tar nu ledigt från jobbet en tid för att ta hand om barnet. Tycker du att föräldrar ska ha rätt till betald
föräldraledighet och, i så fall, under hur lång tid?
Vänligen fyll i antal månader eller kryssa för ”nej”.
Ja,
Nej,

månader



föräldrar borde inte ha rätt till betald föräldraledighet --> GÅ TILL FRÅGA 11

Fråga 9
Vem tycker du ska bekosta föräldraledigheten?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Stat/kommun
2 Arbetsgivaren
3 Stat/kommun och arbetsgivaren gemensamt
4 Någon annan
5 Vet ej
1

Fråga 10
Tänk fortfarande på samma föräldrapar. Om båda föräldrarna har en liknande arbetssituation och rätt till
betald föräldraledighet, hur tycker du att de borde dela upp föräldraledigheten mellan sig?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Mamman borde ta ut hela föräldraledigheten, pappan borde inte ta ut någon föräldraledighet alls
2 Mamman borde ta ut det mesta av föräldraledigheten, pappan borde ta ut en mindre del
3 Mamman och pappan borde ta ut halva föräldraledigheten var
4 Pappan borde ta ut det mesta av föräldraledigheten, mamman borde ta ut en mindre del
5 Pappan borde ta ut hela föräldraledigheten, mamman borde inte ta ut någon föräldraledighet alls
6 Vet ej
1
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Fråga 11
Tänk dig en familj med ett barn som ännu inte börjat skolan. Vilket tycker du vore det bästa sättet för
dem att ordna sitt familje- och arbetsliv?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Mamman är hemma och pappan arbetar heltid
2 Mamman arbetar deltid och pappan arbetar heltid
3 Både mamman och pappan arbetar heltid
4 Både mamman och pappan arbetar deltid
5 Pappan arbetar deltid och mamman arbetar heltid
6 Pappan är hemma och mamman arbetar heltid
7 Vet ej
1

Fråga 12
Och vilket sätt tycker du vore det minst önskvärda?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Mamman är hemma och pappan arbetar heltid
2 Mamman arbetar deltid och pappan arbetar heltid
3 Både mamman och pappan arbetar heltid
4 Både mamman och pappan arbetar deltid
5 Pappan arbetar deltid och mamman arbetar heltid
6 Pappan är hemma och mamman arbetar heltid
7 Vet ej
1

Fråga 13
Människor har olika åsikter om barnomsorg för barn som ännu inte börjat skolan.
Vem tycker du i första hand borde tillhandahålla denna barnomsorg?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Familjen/släktingar
 Stat/kommun
3 Ideella organisationer (t ex välgörenhetsorganisationer, kyrkor/religiösa organisationer)
4 Privata barnomsorgsalternativ (t ex privata förskolor, barnflickor, barnvakter)
5 Arbetsgivare
6 Vet ej
1
2

Fråga 14
Vem tycker du i första hand borde bekosta barnomsorgen för barn som ännu inte börjat skolan?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Familjen
2 Stat/kommun
3 Arbetsgivare
4 Vet ej
1

Fråga 15
Om du tänker på äldre människor som är i behov av hjälp för att klara av vardagen, såsom hjälp med
att handla mat, städa, tvätta osv. Vem anser du i första hand borde tillhandahålla denna slags hjälp?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Familjen/släktingar
2 Stat/kommun
3 Ideella organisationer (t ex välgörenhetsorganisationer, kyrkor/religiösa organisationer)
4 Privata alternativ som erbjuder denna slags hjälp
5 Vet ej
1
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Fråga 16
Vem tycker du i första hand borde bekosta denna hjälp till äldre människor?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

2

 De äldre själva eller deras familj
 Stat/kommun

3

 Vet ej

1

Fråga 17
Hur många timmar i veckan ägnar du i genomsnitt åt hushållsarbete?
Räkna INTE med den tid du tar hand om barnen eller den tid du använder för fritidsaktiviteter.
Var vänlig fyll i antal timmar

Fråga 18
Hur många timmar i veckan ägnar du i genomsnitt åt att ta hand om dina familjemedlemmar
(t ex barn, äldre, sjuka eller funktionshindrade familjemedlemmar)?
Var vänlig fyll i antal timmar

VAR VÄNLIG BESVARA FRÅGORNA 19-25 OM DU ÄR GIFT ELLER SAMMANBOENDE
→ OM INTE GÅ TILL FRÅGA 26.
Fråga 19
Hur många timmar i veckan ägnar din partner i genomsnitt åt hushållsarbete?
Räkna INTE med den tid han/hon tar hand om barnen eller den tid han/hon använder för fritidsaktiviteter.
Var vänlig fyll i antal timmar

Fråga 20
Hur många timmar i veckan ägnar din partner i genomsnitt åt att ta hand om era familjemedlemmar
(t ex barn, äldre, sjuka eller funktionshindrade familjemedlemmar)?
Var vänlig fyll i antal timmar

Fråga 21
Hur delar du och din partner upp er samlade hushållsinkomst?
Välj det alternativ som kommer närmast

 Jag tar hand om alla pengarna och ger min partner hans/hennes del
 Min partner tar hand om alla pengar och ger mig min del
3 Vi har en gemensam kassa där var och en tar vad han/hon behöver
4 Vi har en gemensam kassa för en del av pengarna och behåller resten för oss själva
5 Var och en behåller sina egna pengar för sig själv
1
2

1524242_ver5
1524242_5

7
7

Copyright © 2012

Copyright © 2012 TNS SIFO

Fråga 22
Vem gör följande saker i ditt hushåll?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Alltid jag

a) Tvättar kläder

Vanligtvis
jag

Det görs
av någon
annan

1



2



3



4



5



6



7



d) Handlar mat

1



2



3



4



5



6



7



e) Städar

1



2



3



4



5



6



7



f)

1



2



3



4



5



6



7



3

4


5


6

Vet ej

c) Tar hand om sjuka familjemedlemmar

2


4

Alltid min
partner

b) Gör mindre reparationer i bostaden

1


3

Vanligtvis
min partner


1

Lagar mat


2

Ungefär
lika ofta
eller båda
tillsammans

5

6


7
7

Fråga 23
Vilket av följande stämmer bäst med hur hushållsarbetet fördelas mellan dig och din partner?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Jag gör mycket mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist
 Jag gör lite mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist
3 Jag gör ungefär så mycket av hushållsarbetet som är rättvist
4 Jag gör lite mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist
5 Jag gör mycket mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist
1
2

Fråga 24
När du och din partner beslutar om vad ni ska göra tillsammans på helgen, vem är det som till slut
bestämmer?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Oftast jag
 Oftast min partner
3 Ibland jag, ibland min partner
4 Vi bestämmer gemensamt
5 Någon annan bestämmer oftast
1
2

Fråga 25
Om du räknar alla inkomster som du och din partner har, vem av er har högst inkomst?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Min partner har ingen inkomst
 Jag har mycket högre inkomst
3 Jag har högre inkomst
4 Vi har ungefär lika stora inkomster
5 Min partner har högre inkomst
6 Min partner har mycket högre inkomst
7 Jag har ingen inkomst
1
2

8

 Vet ej

8

1524242_ver5

1524242_5

8

Copyright © 2012

Copyright © 2012 TNS SIFO

Fråga 26
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

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.

Flera gånger i
månaden

En eller ett
par gånger

Aldrig

Frågan är ej
tillämplig/har
inget arbete

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



Fråga 27
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
2 Mycket lycklig
3 Ganska lycklig
4 Varken lycklig eller olycklig
5 Ganska olycklig
6 Mycket olycklig
7 Fullständigt olycklig
1

8

 Vet ej

Fråga 28
Hur nöjd är du på det hela taget med ditt (huvudsakliga) jobb?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Helt nöjd
2 Mycket nöjd
3 Ganska nöjd
4 Varken nöjd eller missnöjd
5 Ganska missnöjd
6 Mycket missnöjd
7 Helt missnöjd
8 Vet ej
1

9
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Fråga 29
Hur nöjd är du på det hela taget med ditt familjeliv?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Helt nöjd
2 Mycket nöjd
3 Ganska nöjd
4 Varken nöjd eller missnöjd
5 Ganska missnöjd
6 Mycket missnöjd
7 Helt missnöjd
8 Vet ej
1

Fråga 30
Skulle du säga att ditt allmänna hälsotillstånd är...
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Utmärkt
 Mycket bra
3 Bra
4 Ganska dåligt
5 Dåligt
6 Vet ej
1
2

Fråga 31
Arbetade din mamma utanför hemmet i minst ett år under din barndom (dvs. innan du fyllde 14 år)?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Ja
2 Nej
3 Vet ej/Växte inte upp med min mamma
1

VAR VÄNLIG BESVARA FRÅGORNA 32-34 OM DU HAR ELLER HAR HAFT HEMMAVARANDE BARN.
OM DU ALDRIG HAFT HEMMAVARANDE BARN → GÅ TILL FRÅGA 35.

Fråga 32
Yrkesarbetade du heltid eller deltid eller inte alls…
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Arbetade heltid

a) när du hade barn som ännu inte
börjat skolan?
b) efter att yngsta barnet börjat skolan?

Arbetade inte alls

Gäller inte

1



2



3



4



1



2



3



4



10
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Fråga 33
Din partner vid den här tiden, yrkesarbetade han/hon heltid, deltid eller inte alls...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Arbetade heltid

a) när ni hade barn som ännu inte börjat skolan?


1
1

b) efter att yngsta barnet börjat skolan?

Arbetade deltid


2
2

Arbetade inte alls


3
3

Gäller inte


4
4

Fråga 34
Vem bestämmer/bestämde vanligtvis hur ni ska/skulle uppfostra era barn?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Oftast jag
2 Oftast min partner
3 Ibland jag, ibland min partner
4 Vi bestämmer/bestämde gemensamt
5 Någon annan bestämmer/bestämde oftast
6 Frågan är inte tillämplig
1

SÅ KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
Fråga 35
Vilket år är du född?
Var vänlig och ange ditt födelseår (använd två siffror).

1 9
Fråga 36
Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning?
Räkna med grundskola, samt eventuell gymnasie- och/eller universitets/högskoleutbildning eller
motsvarande. Om du för närvarande studerar, ange antalet utbildningsår som du hittills fullbordat.
Var vänlig och fyll i antal år.
år
Fråga 37
Vilken är din nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Ej avslutad folkskola eller grundskola
2 Folkskola
3 Grundskola/enhetsskola
4 Realskola/flickskola
5 Fackskola (1963-1970)
6 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)
8 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)
9 Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet)
10 Universitet/högskola utan examen
11 Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen
12 Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen
13 Forskarutbildning
1

11
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SÅ KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM VAD DU ARBETAR MED
Fråga 38
Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egenföretagare, 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.
Förvärvsarbetar du för närvarande, har du förvärvsarbetat tidigare, eller har du aldrig förvärvsarbetat?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Jag förvärvsarbetar → Var vänlig och fortsätt med fråga 39
2 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare → Var vänlig och fortsätt
1

med fråga 40

3

 Jag har aldrig förvärvsarbetat → Var vänlig och fortsätt med fråga 47

Fråga 39
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.
1

 Min normala veckoarbetstid är............................timmar (eventuell övertid medräknad)

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.
Fråga 40
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.

 Anställd
2 Egenföretagare utan anställda.
3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda? (Räkna inte med dig själv)
1

Var vänlig och ange antal anställda ...........................................
4

 Arbetar i den egna familjens företag

Fråga 41
Har du någon arbetsledande funktion?
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete.
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Ja. För hur många anställda? Var vänlig och ange antal anställda .............................
2 Nej
1
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Fråga 42
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

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

Fråga 43
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
2

 Offentlig arbetsgivare
 Privat arbetsgivare

Fråga 44
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.

Fråga 45
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Fråga 46
Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe du arbetar, eller arbetade senast?

Fråga 47
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.

 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
1
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Fråga 48
Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt?
Var vänlig och fyll i.
Min ungefärliga inkomst före skatt är.......................................kronor i månaden

Fråga 49
Har du en stadigvarande partner? Om ja, lever ni tillsammans i samma hushåll?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Ja, jag har en partner och vi lever tillsammans i samma hushåll. → Var vänlig och fortsätt med fråga 50
2 Ja, jag har en partner men vi lever inte tillsammans i samma hushåll. → Var vänlig och fortsätt med fråga 50
3 Nej, jag har ingen partner. → Var vänlig och fortsätt med fråga 63
1

Fråga 50
Vilket år är din partner född?
Var vänlig och ange hans/hennes födelseår (använd två siffror).

1 9
Fråga 51
Hur länge har du och din nuvarande partner haft ett fast förhållande?
Var vänlig och fyll i antal år.

 Mindre än 1 år

SÅ 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
Fråga 52
Förvärvsarbetar din partner för närvarande, har han/hon förvärvsarbetat tidigare, eller har han/hon
aldrig förvärvsarbetat?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Han/hon förvärvsarbetar. → Var vänlig och fortsätt med fråga 53
2 Han/hon förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare. → Var vänlig och fortsätt
1

med fråga 54

3

 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat. → Var vänlig och fortsätt med fråga 61
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Fråga 53
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.
Fråga 54
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.

 Anställd
2 Egenföretagare utan anställda.
3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda? (Räkna inte med din partner)
1

Var vänlig och ange antal anställda ............................
4

 Arbetar i den egna familjens företag

Fråga 55
Har din partner någon arbetsledande funktion?
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete.
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1

 Ja. För hur många anställda? Var vänlig och ange antal anställda ........................

2

 Nej

Fråga 56
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
2

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

Fråga 57
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.

 Offentlig arbetsgivare
2 Privat arbetsgivare
1
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Fråga 58
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.

Fråga 59
Vilka är din partners huvudsakliga arbetsuppgifter?

Fråga 60
Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast?

Fråga 61
Vilken är din partners nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Ej avslutad folkskola eller grundskola
2 Folkskola
3 Grundskola/enhetsskola
4 Realskola/flickskola
5 Fackskola (1963-1970)
6 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)
8 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)
9 Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex samhällsvetarprogrammet eller
1

naturvetarprogrammet)

 Universitet/högskola utan examen
11 Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen
12 Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen
13 Forskarutbildning
10

Fråga 62
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.

 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
1
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Fråga 63
Är du medlem i någon facklig organisation, eller har du tidigare varit medlem?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Jag är medlem
2 Jag är inte medlem just nu, men jag har tidigare varit medlem
3 Jag har aldrig varit medlem
1

Fråga 64
Tillhör du någon kyrka, församling, samfund, eller religion?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Svenska kyrkan
 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling/samfund
6 Judisk församling/samfund
7 Islamisk församling/samfund
8 Buddhistisk församling/samfund
9 Hinduisk församling/samfund
10 Annan kyrka, församling, samfund, eller religion
11 Tillhör ingen kyrka, församling, samfund, eller religion
1
2

Fråga 65
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.

 Flera gånger i veckan eller oftare
 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
2

Fråga 66
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 endast i en ruta.

 Underklassen
 Arbetarklassen
3 Medelklassen
4 Övre medelklassen
5 Överklassen
6 Vet ej
1
2
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Fråga 67
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. Var skulle du placera dig själv på denna skala?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 10 TOPPEN
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1 BOTTEN
1

Fråga 68
Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i senaste riksdagsvalet?

 Ja, jag röstade → Var vänlig och fortsätt med fråga 69
 Nej, jag röstade inte → Var vänlig och fortsätt med fråga 70
3 Jag var inte röstberättigad i det senaste riksdagsvalet → Var vänlig och fortsätt med fråga 70
1
2

Fråga 69
Vilket politiskt parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Centerpartiet (C)
2 Folkpartiet liberalerna (Fp)
3 Kristdemokraterna (Kd)
4 Miljöpartiet - de gröna (Mp)
5 Moderata samlingspartiet (M)
6 Socialdemokratiska arbetarepartiet (S)
7 Sverigedemokraterna (Sd)
8 Vänsterpartiet (V)
9 Annat parti
1

Fråga 70
a) Var din far svensk medborgare när du föddes?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Ja
2 Nej. Vilket land? ..............................................................................................
1

b) Var din mor svensk medborgare när du föddes?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Ja
2 Nej. Vilket land? ................................................................................................
1
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Fråga 71
Hur många personer – barn och vuxna – ingår vanligtvis i ditt hushåll?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Ingen
person

a) Hur många personer är 18 år eller äldre?
(Räkna med dig själv)

1
person
1

b) Hur många personer är mellan 7 och 17 år?


0


1

0

c) Hur många personer är under 7 år?



1

2
personer
2




2
2

3
personer
3

4
personer




3
3

4

5 personer
eller fler




4
4

5




5
5

Fråga 72
Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?
Var vänlig och fyll i.
Mitt hushålls ungefärliga inkomst före skatt är......................................kronor i månaden

Fråga 73
Vilket är ditt nuvarande civilstånd?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Gift
2 Registrerat partnerskap
3 Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat
1


5
6
4

partnerskap)
Lagligen skild från min make/maka/registrerade partner
Änka/änkling/registrerad partner avliden
Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap

Fråga 74
Är stället du bor på...
Var vänlig kryssa endast 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

1524242_51524242_ver5

19

19

Copyright © 2012
Copyright © 2012 TNS SIFO

Fråga 75
Har du några synpunkter på enkäten kan du skriva det här.

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