
 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN SOCIAL SURVEY 

 

2004 

 

 

SVARSKORT 



 

 

 

 

 

 

KORT 1 

 

Ingen tid alls 

Mindre än ½ timme 

½ timme, till 1 timme 

Mer än 1 timme , upp till 1½ timme 

Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar 

Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme  

Mer än 2½ timmar, upp till 3 timmar 

Mer än 3 timmar 



  

 

 

 

 

KORT 2 

 

Hur ofta för privat bruk? 

 

Ingen tillgång hemma eller på jobbet 

Använder aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 



 

 

 

 

 

KORT 3 

 

 Man kan inte vara                   Man kan lita på     

 nog försiktig                   de flesta människor 

         00         01     02     03     04     05     06     07     08     09          10     



                       

 

 

 

 

KORT 4 

  

De flesta 

människor 

skulle försöka 

utnyttja mig 

 De flesta 

människor 

skulle försöka 

 vara ärliga och  

rättvisa 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 



 

                         

 

 

 

KORT 5 

 

Människor ser                     Människor försöker      

främst till                      för det mesta  

sig själva                     vara hjälpsamma 

          00         01     02     03     04     05     06     07     08     09          10  



 

 

 

 

 

KORT 6 

 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Med jämna mellanrum 

Ofta 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

KORT 7 

 

Mycket svårt   

Svårt   

Varken svårt eller lätt   

Lätt   

Mycket lätt  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

KORT 8 

 

Ingen tillit                       Fullständig 

alls         tillit 

  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 



 

 

 

 

 

KORT 9 

Vänster                        Höger 

      00         01     02     03     04     05     06     07     08     09          10 



 

 

 

 

 

KORT 10 

 

Extremt                       Extremt 

missnöjd                           nöjd  

    00         01     02     03     04     05     06     07     08     09          10 



 

 

 

 

 

KORT 11 

Extremt                        Extremt 

dålig                             bra 

    00         01     02     03     04     05     06     07     08     09          10 



 

 

 

 

 

 

 

 

KORT 12 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 

 



 

 

 

 

 

 

KORT 13 

 

 

Samordningen 

har redan gått 

för långt 

 Samordningen 

bör gå längre 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

 

   



KORT 14 

 

Sverige bör…. 

 

Tillåta många att komma och bo här    

  

Tillåta en del     

 

Tillåta några få     

 

Inte tillåta några     



  

KORT 15 

 

 

Dåligt för 

ekonomin 

 Bra för 

ekonomin 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 



KORT 16 

 

 

Kulturellt liv 

undergrävs 

 Kulturellt liv 

berikas 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 



KORT 17 

 

 

Sämre land 

att leva i 

 Bättre land att 

leva i 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 



KORT 18 

 

 

Extremt 

olycklig 

 Extremt 

lycklig 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 



KORT 19 

 

 

Aldrig    

 

Mindre än en gång i månaden  

 

En gång i månaden   

 

Flera gånger i månaden    

 

En gång i veckan   

 

Flera gånger i veckan   

 

Varje dag    

 



 

KORT 20 

 

 

Mycket mindre än de flesta     

 

Mindre än de flesta     

 

Ungefär lika mycket     

 

Mer än de flesta     

 

Mycket mer än de flesta     

 



KORT 21 

 

 

Inte alls 

religiös 

 Mycket 

religiös     

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 



KORT 22 

 

Varje dag     

 

Mer än en gång i veckan     

 

En gång i veckan     

 

Minst en gång i veckan     

 

Bara under speciella helgdagar    

  

Mindre ofta     

 

Aldrig     



KORT 23 

 

Under det senaste året    

  

1-5 år sedan     

 

6-10 år sedan     

 

11-20 år sedan     

 

Mer än 20 år sedan     



Kort 24 

 

Stöder starkt 

Stöder 

Varken stöder eller vänder mig emot 

Vänder mig emot 

Vänder mig starkt emot 



 

Kort 25 

 

Aldrig eller nästan aldrig 

Ibland 

Ungefär hälften av gångerna 

Oftast 

Alltid eller nästan alltid 



 

Kort 26 

 

Jag hämtade inte ut läkemedlet från apoteket 

Jag hämtade ut läkemedlet men använde inte något av det. 

Jag använde en del av läkemedlet eller allt, men inte exakt så som det ordinerats. 

Jag använde läkemedlet exakt så som det ordinerats. 

 



Kort 27 

4 gånger eller fler 

2 eller 3 gånger  

En gång 

Ingen gång under de senaste 5 åren 



Kort 28 

 

Ingen 

Vänner eller familj 

Apoteket/Apotekspersonal 

Läkare 

Sjuksköterska 

Internet 

Sjukvårdsupplysning (per telefon) 

Annan typ av behandlare 

 



Kort 28A. 

 

Utövare av:  

 

Akupunktur eller akupressur 

Kinesisk läkekonst 

Kiropraktik eller osteopati 

Naturmedicin eller homeopati 

Hypnosterapi 

Massageterapi 

Sjukgymnastik 

Reflexologi/Zonterapi 

Annan typ av behandling 

 

 



 

Kort 29 

 

Aldrig 

1-2 gånger 

3-5 gånger 

6-10 gånger 

Mer än 10 gånger 

 



Kort 30 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



 

Kort 31 

 

Aldrig eller nästan aldrig 

Ibland 

Ungefär hälften av gångerna 

Oftast 

Alltid eller nästan alltid 



 

 

Kort 32 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 

 



Kort 33 

 

Misstror starkt 

Misstror  

Varken misstror eller litar på 

Litar på 

Litar starkt på 



 

Kort 34 

 

Aldrig 

En gång 

2 gånger 

3 eller 4 gånger 

5 gånger eller mer 



 

Kort 35 

 

Inte alls orolig 

Lite orolig 

Ganska orolig 

Mycket orolig 

 



Kort 36 

 

Inte alls fel 

Lite fel 

Fel 

Helt fel 



 

Kort 37 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



 

Kort 38 

 

Ingen 

Några få 

Ganska många 

De flesta eller alla 



 

Kort 39 

 

Aldrig 

En gång 

2 gånger 

3 eller 4 gånger 

5 gånger eller mer 

 

  



KORT 40 

 

Make/maka/sambo 

Son/dotter (inkl partners barn/ styvbarn/adopterat barn/ fosterbarn) 

Förälder/svärförälder/partners förälder/styvfar/ styvmor 

Annan släkting 

Annan icke-släkting 

 



KORT 41 

 

En storstad 

En förort eller utkanten av en storstad 

En liten eller mellanstor stad 

En by  

En gård eller ett hus på landet 

 



KORT 42 

 

Ej avslutad folkskola/grundskola 

Folkskola 

Grundskola/Enhetsskola 

Realskola/Flickskola 

Fackskola (1963-1970) 

2-årig gymnasielinje 

3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 

Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 

Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex   

     Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) 

Universitet/Högskola utan examen 

Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen 

Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen 



Kort 42a 

 

Allmänt eller ospecificerat ämne 

Konst eller konstnärlig verksamhet 

Humaniora – moderna eller klassiska språk historia, teologi, osv. 

Teknik & ingenjörskonst, inkl. arkitektur och stadsplanering, 

tillverkningsindustri, hantverk, byggnadsindustri 

Jordbruk & skogsbruk 

Lärarutbildning  

Naturvetenskap, matematik, datavetenskap, etc 

Medicin, hälso- och sjukvård, omvårdnad, etc 

Ekonomi, handel, företagsadministration, bokföring, etc 

Samhällsvetenskap, beteendevetenskap, offentlig förvaltning, media, kultur, 

sport och fritid. 

Juridik  

Personlig vård och service – catering, hushållstjänster, frisör, etc. 

Allmän ordning och säkerhet – polis, försvar, brandförsvar 

Transport och telekommunikation 

 

 

 



KORT 43 

 

Förvärvsarbete (eller för tillfället ledig/bortrest/på semester) (anställd, 

egenföretagare, arbetat i familjeföretaget) 

Utbildning, även under lov/ledighet (ej utbildning betald av en arbetsgivare) 

Arbetslös och aktivt arbetssökande 

Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande 

Förtidspension p g a sjukdom eller funktionshinder 

Ålderspensionerad 

Militärtjänstgöring eller samhällstjänst 

Skötte eget hushåll (ej som löneanställd) 



Kort 44 

 

Jag har/hade 

inget 

inflytande 

 Jag har/hade 

full kontroll 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

 

 



KORT 45 

 

Löner  

Inkomst från eget företag (ej jordbruk) 

Inkomst från jordbruk  

Pensioner 

Arbetslöshetsersättning eller avgångsvederlag 

Någon annan typ av understöd eller sociala bidrag (t ex sjukpenning, 

föräldrapenning, socialbidrag) 

Inkomst från investeringar, sparkapital, försäkringar/försäkringsutbetalningar    

eller annan egendom 

Inkomst från någon annan källa 

 



KORT 46 

 

Hushållet ungefärliga nettoinkomst i månaden 

 

1.  Mindre än 1400  (J)   
2.  1400-2800  (R)   
3.  2800-4700  (C)   
4.  4700-9400  (M)   
5.  9400-14 100  (F)    
6.  14 100-19 000  (S)   
7.  19 000-23 000  (K)   
8.  23 000-28 000  (P)   
9.  28 000-47 000  (D)   
10. 47 000-70 000  (H)   
11. 70 000-94 000  (U)   
12. Mer än 94 000  (N)   
 



Kort 47 

 

Ingen 

Mycket liten 

Mindre än hälften 

Ungefär hälften 

Över hälften 

Mycket stor 

Hela 

 

 



KORT 48 

 

Klarar oss/mig bra på den nuvarande inkomsten 

Klarar oss/mig på den nuvarande inkomsten  

Har svårt att klara oss/mig på den nuvarande inkomsten 

Har mycket svårt att klara oss/mig på den nuvarande inkomsten 



KORT 49 

 

Mycket svårt 

Ganska svårt 

Varken lätt eller svårt 

Ganska lätt 

Mycket lätt 



KORT 50 

 

Ej avslutad folkskola/grundskola 

Folkskola 

Grundskola/Enhetsskola 

Realskola/Flickskola 

Fackskola (1963-1970) 

2-årig gymnasielinje 

3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 

Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 

Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex   

     Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) 

Universitet/Högskola utan examen 

Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen 

Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen 



KORT 51 

 

Förvärvsarbete (eller för tillfället ledig/bortrest/på semester) (anställd, 

egenföretagare, arbetat i familjeföretaget) 

Utbildning, även under lov/ledighet (ej utbildning betald av en arbetsgivare) 

Arbetslös och aktivt arbetssökande 

Arbetslös, vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande 

Förtidspension p g a sjukdom eller funktionshinder 

Ålderspensionerad 

Militärtjänstgöring eller samhällstjänst 

Skötte eget hushåll (ej som löneanställd) 

 



 

Kort 52 

 

 

Hon/han har 

inget 

inflytande 

 Hon/han har 

full kontroll 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 



KORT 53 

 

Ej avslutad folkskola/grundskola 

Folkskola 

Grundskola/Enhetsskola 

Realskola 

Fackskola (1963-1970) 

2-årig gymnasielinje 

3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 

Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 

Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex   

     Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) 

Universitet/Högskola utan examen 

Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen 

Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen 

 



KORT 54 

 

01 Traditionella akademiska yrken  

exempelvis: revisor - advokat - läkare - forskare - civilingenjör 

02 Moderna akademiska yrken 

exempelvis: lärare - sjuksköterska - sjukgymnast - socionom - konstnär - 

musiker - dataprogrammerare 

03 Kontorspersonal och yrken i mellanställning  

exempelvis: sekreterare - kontorsarbetare - telefonist/kundtjänst - undersköterska 

- barnskötare 

04 Högre chefer eller administratörer 

exempelvis: ekonomichef - verkställande direktör 

05 Tekniska yrken och hantverksyrken 

exempelvis: bilmekaniker - montör - kontrollant - rörmokare - tryckare - 

verktygsmakare - elektriker - trädgårdsmästare – lokförare - lantbrukare 

06 Delvis rutinmässiga arbetar- och serviceyrken 

exempelvis: postkassör/postkassörska - brevbärare - maskinoperatör - 

säkerhetsvakt - vårdare - lantarbetare - bespisningsbiträde - receptionist - 

affärsbiträde 

07 Rutinmässiga arbetar- och serviceyrken 

exempelvis: lastbilschaufför - lokalvårdare - bärare - packare - sömmare - kurir - 

grovarbetare - servitör/servitris - restaurangbiträde 

08 Chefer och föreståndare på mellanpositioner 

exempelvis: kontorschef - butiksföreståndare - bankkamrer - restaurangchef - 

lagerchef – krögare – arbetsledare på jordbruk 



 

 

KORT 55 

 

Ej avslutad folkskola/grundskola 

Folkskola 

Grundskola/Enhetsskola 

Realskola/Flickskola 

Fackskola (1963-1970) 

2-årig gymnasielinje 

3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 

Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 

Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (efter 1992) (t ex   

     Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) 

Universitet/Högskola utan examen 

Universitet/Högskola, kortare än 3 år, med examen 

Universitet/Högskola, 3 år eller längre, med examen 

 



KORT 56 

 

01 Traditionella akademiska yrken  

exempelvis: revisor - advokat - läkare - forskare - civilingenjör 

02 Moderna akademiska yrken 

exempelvis: lärare - sjuksköterska - sjukgymnast - socionom - konstnär - 

musiker - dataprogrammerare 

03 Kontorspersonal och yrken i mellanställning  

exempelvis: sekreterare - kontorsarbetare - telefonist/kundtjänst - undersköterska 

- barnskötare 

04 Högre chefer eller administratörer 

exempelvis: ekonomichef - verkställande direktör 

05 Tekniska yrken och hantverksyrken 

exempelvis: bilmekaniker - montör - kontrollant - rörmokare - tryckare - 

verktygsmakare - elektriker - trädgårdsmästare – lokförare - lantbrukare 

06 Delvis rutinmässiga arbetar- och serviceyrken 

exempelvis: postkassör/postkassörska - brevbärare - maskinoperatör - 

säkerhetsvakt - vårdare - lantarbetare - bespisningsbiträde - receptionist - 

affärsbiträde 

07 Rutinmässiga arbetar- och serviceyrken 

exempelvis: lastbilschaufför - lokalvårdare - bärare - packare - sömmare - kurir - 

grovarbetare - servitör/servitris - restaurangbiträde 

08 Chefer och föreståndare på mellanpositioner 

exempelvis: kontorschef - butiksföreståndare - bankkamrer - restaurangchef - 

lagerchef – krögare – arbetsledare på jordbruk 

 



KORT 57 

 

Gift  

Har separerat (fortfarande formellt gift)  

Skild  

Änka/änkling  

Aldrig varit gift  

 



Kort 58 

 

Hela tiden 

Mestadels 

Mer än hälften av tiden 

Mindre än hälften av tiden  

Ibland 

Aldrig 

 



Kort 59 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



 

Kort 60 

 

Aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 



 

Kort 61 

 

Alltid jag 

Oftast jag 

Ungefär lika ofta eller båda tillsammans 

Oftast min make/maka/sambo 

Alltid min make/maka/sambo 

Alltid eller oftast någon annan 



 

Kort 62 

 

Aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 



 

Kort 63 

 

Aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

Varje vecka 

 



Kort 64 

 

Hushållsarbete innebär saker som görs hemmavid, exempelvis: 

matlagning  

tvättning 

städning  

klädvård 

inköp 

underhåll och skötsel av bostad och tomt 

 

Hushållsarbete inkluderar inte  

vård av barn 

vård av andra människor, tex gamla och sjuka  

fritidsaktiviteter 



 

Kort 65 

 

Ingen eller nästan ingen tid 

Upp till en fjärdedel av tiden 

Mer än en fjärdedel, upp till hälften av tiden 

Mer än hälften, upp till tre fjärdedelar av tiden 

Mer än tre fjärdedelar, mindre än hela tiden 

Hela eller nästan hela tiden 



 

Kort 66 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



 

Kort 67 

Mycket dåligt 

utrustat 

 Mycket väl 

utrustat 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

     



 

Kort 68 

 

Aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 

 



Kort 69 

 

Barnets far- eller morföräldrar 

Min ex-make/ex-maka/ex-sambo 

Annan familjemedlem 

Annan obetald barnomsorg, i vårdarens hem eller det egna hemmet 

Betald/Avgiftsbelagd barnomsorg, i vårdarens hem eller det egna hemmet 

Gratis daghem eller barnomsorg, någon annanstans än hemma 

Betald/Avgiftsbelagd barnomsorg/daghem, någon annanstans än i hemmet 

Barnet klarar sig ensamt hemma 

Ingen barnomsorg behövs (går t ex inte iväg för att arbeta/det finns alltid en 

förälder hemma/jag eller nuvarande partner tar hand om barnet) 

Annat 



 

Kort 70 

 

Mycket stöd 

Visst stöd 

Inget stöd 



 

Kort 71 

 

Absolut inte 

Förmodligen inte 

Förmodligen 

Absolut 



Kort 72 

 

1 dag eller mindre 

2-6 dagar 

1-4 veckor 

1-3 månader 

Mer än 3 månader, upp till 1 år 

Mer är 1 år, upp till 2 år 

Mer än 2 år, upp till 5 år 

Mer än 5 år 



Kort 73 

 

Inte alls sant 

Till viss del sant 

Ganska sant 

Mycket sant 



 

Kort 74 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



 

Kort 75 

 

Ingen 

Mycket liten 

Mindre än hälften 

Ungefär hälften 

Över hälften 

Mycket stor 

Alla 



Kort 76 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



Kort 77 

      

Extremt svårt  Extremt lätt 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

    



Kort 78 

 

Aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 



Kort 79 

 

Aldrig 

Mindre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Flera gånger i månaden 

Varje vecka 



Kort 80 

 

Aldrig 

Nästan aldrig 

Ibland 

Ofta 

Alltid 



Kort 81 

 

Grundskola 
 
Yrkesinriktat gymnasieprogram  
 
Teoretiskt inriktat gymnasieprogram (t ex   
    Samhällsvetarprogrammet eller Naturvetarprogrammet) 
 
Kortare Universitets/Högskole utbildning (kortare än 3 år) 
 
Längre Universitets/Högskole utbildning (längre än 3 år) 
 
Vuxenutbildning inklusive folkhögskola 

 



 

Kort 82 

 

Instämmer starkt 

Instämmer 

Varken instämmer eller tar avstånd  

Tar avstånd 

Tar starkt avstånd 



Kort 83 

 

Ja alltid 

Ja ofta 

Inte särskilt ofta 

Nej aldrig 



Kort 84 

 

Inte viktigt alls 

Inte viktigt 

Varken oviktigt eller viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 



Kort 85 

 

Ingen tid alls hemma på heltid på grund av barn 

Upp till sex månader 

Mer än sex månader, upp till 12 månader 

Mer än 1 år, upp till 2 år 

Mer än 2 år, upp till 4 år 

Mer än 4 år, upp till10 år 

Mer än 10 år 



 

Kort 86 

 

Ingen tid alls på deltid istället för heltid på grund av barn 

Upp till sex månader 

Mer än sex månader, upp till 12 månader 

Mer än 1 år, upp till 2 år 

Mer än 2 år, upp till 4 år 

Mer än 4 år, upp till10 år 

Mer än 10 år 

 


