Ubnr

ESS 2004 SC A

Den europeiska socialundersökningen
Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket
tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär.
Det är viktigt att frågorna i detta formulär besvaras av samma person
som blev intervjuad. Observera att frågorna på sidorna 1 och 2 skall
besvaras endast av män och frågorna på sidorna 3 och 4 endast av
kvinnor. Övriga frågor skall besvaras både av män och kvinnor.
Skicka in ditt svar så snart som möjligt i det svarskuvert du fått av
intervjuaren. Inget frimärke behövs.
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren redovisas endast
i statistiska tabeller där det inte går att utläsa hur just du har svarat.
Om du har frågor är du välkommen att ringa SCB, tfn 08-506 940 00.
Fråga efter Den europeiska socialundersökningen.

Tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning

Kerstin Tengrud
Undersökningsledare vid SCB

Så här besvarar du enkäten!
Ditt svar kommer att läsas maskinellt. Det är därför viktigt att
tänka på följande när du besvarar frågorna.

Använd blyerts- eller kulspetspenna. Marker ditt svar med
ett kryss i rutan intill det svarsalternativ du väljer.
Exempel:
Ja
Nej

Skulle du fylla i fel och vilja ändra till ett annat alternativ skall
du fylla den felaktiga rutan och sätta krysset i den rätta.
Exempel:
Ja
Nej

Ibland ber vi dig fylla i siffror. Skriv då siffrorna inuti ramen och
skriv dem så tydligt som möjligt.
Exempel:

19

3 6

+

+

1

Denna sida besvaras endast av män
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.
Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
A Att komma på nya idéer och vara kreativ är
viktigt för honom. Han tycker om att göra

1

2

3

4

5

6

saker på sitt eget speciella sätt
B Det är viktigt för honom att vara rik. Han vill
ha mycket pengar och dyra saker
C Han tycker att det är viktigt att alla människor
i världen behandlas jämlikt. Han anser att alla
bör ha samma möjligheter i livet
D Det är viktigt för honom att visa vad han kan.
Han vill att människor ska beundra det han gör
E Det är viktigt för honom att leva i en trygg omgivning. Han undviker allt som skulle kunna
äventyra hans säkerhet
F 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
G Han anser att människor ska göra som de blir
tillsagda. Han tycker att människor alltid ska följa
regler, även när ingen annan ser
H 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
I

Det är viktigt för honom att vara ödmjuk och
anspråkslös. Han försöker att inte dra till sig
uppmärksamhet

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

+

+

+

+

2

Denna sida besvaras endast av män

Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
K Det är viktigt för honom att fatta sina egna
beslut om vad han ska göra. Han vill vara fri

1

2

3

4

5

6

och inte vara beroende av andra
L Det är mycket viktigt för honom att hjälpa
människorna omkring sig. Han vill se till att
de har det bra
M Att vara mycket framgångsrik är viktigt för honom.
Han hoppas att människor ska erkänna hans
prestationer
N Det är viktigt för honom att staten garanterar honom
skydd mot alla hot. Han vill att staten ska vara stark
så att den kan försvara sina medborgare
O Han söker äventyr och tycker om att ta risker.
Han vill ha ett spännande liv
P Det är viktigt för honom att alltid uppträda korrekt.
Han vill undvika att göra någonting som människor
skulle säga är fel
Q Det är viktigt för honom att få respekt från andra.
Han vill att människor gör som han säger
R Det är viktigt för honom att vara lojal mot sina
vänner. Han vill engagera sig i människor som
står honom nära
S Han tycker verkligen att människor ska bry sig om
naturen. Att värna om miljön är viktigt för honom
T Traditioner är viktiga för honom. Han försöker följa
de seder som hans religion eller hans familj har
lärt honom
U Han söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt
för honom att göra saker som gör honom glad

+

+

+

+

3

Denna sida besvaras endast av kvinnor
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.
Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
A Att komma på nya idéer och vara kreativ är
viktigt för henne. Hon tycker om att göra

1

2

3

4

5

6

saker på sitt eget speciella sätt
B Det är viktigt för henne att vara rik. Hon vill
ha mycket pengar och dyra saker
C Hon tycker att det är viktigt att alla människor
i världen behandlas jämlikt. Hon anser att alla
bör ha samma möjligheter i livet
D Det är viktigt för henne att visa vad hon kan.
Hon vill att människor ska beundra det hon gör
E Det är viktigt för henne att leva i en trygg omgivning. Hon undviker allt som skulle kunna
äventyra hennes säkerhet
F Hon tycker om överraskningar och letar alltid
efter nya saker att göra. Hon tycker att det är
viktigt att göra många olika saker i livet
G Hon anser att människor ska göra som de blir
tillsagda. Hon tycker att människor alltid ska följa
regler, även när ingen annan ser
H Det är viktigt för henne att lyssna på människor
som är annorlunda än henne själv. Även när hon
inte håller med dem, vill hon ändå förstå dem
I

Det är viktigt för henne att vara ödmjuk och
anspråkslös. Hon försöker att inte dra till sig
uppmärksamhet

J Att ha kul är viktigt för henne. Hon tycker om
att "skämma bort" sig själv

+

+

+

+

4

Denna sida besvaras endast av kvinnor

Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
K Det är viktigt för henne att fatta sina egna
beslut om vad hon ska göra. Hon vill vara fri

1

2

3

4

5

6

och inte vara beroende av andra
L Det är mycket viktigt för henne att hjälpa
människorna omkring sig. Hon vill se till att
de har det bra
M Att vara mycket framgångsrik är viktigt för henne.
Hon hoppas att människor ska erkänna hennes
prestationer
N Det är viktigt för henne att staten garanterar henne
skydd mot alla hot. Hon vill att staten ska vara stark
så att den kan försvara sina medborgare
O Hon söker äventyr och tycker om att ta risker.
Hon vill ha ett spännande liv
P Det är viktigt för henne att alltid uppträda korrekt.
Hon vill undvika att göra någonting som människor
skulle säga är fel
Q Det är viktigt för henne att få respekt från andra.
Hon vill att människor gör som hon säger
R Det är viktigt för henne att vara lojal mot sina
vänner. Hon vill engagera sig i människor som
står henne nära
S Hon tycker verkligen att människor ska bry sig om
naturen. Att värna om miljön är viktigt för henne
T Traditioner är viktiga för henne. Hon försöker följa
de seder som hennes religion eller hennes familj
har lärt henne
U Hon söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt
för henne att göra saker som gör henne glad

+

+

+

5

+

För att hjälpa oss att förbättra våra frågor i framtiden så är här
några avslutande frågor som rör flera olika ämnen och som
liknar tidigare frågor. Var vänlig och försök inte minnas vad du
svarade tidigare utan behandla dem som om de vore helt nya
frågor.

1

Bor du tillsammans med make/maka/sambo?
1

Ja

2

Nej

____
! Gå till fråga 2
____
! Gå till fråga 5

Nu vill vi fråga om hushållsarbete. Med hushållsarbete menar
vi saker som görs hemmavid, som till exempel matlagning,
tvättning, städning, klädvård, inköp, underhåll och skötsel av
bostad och tomt, men det inkluderar inte vård av barn eller
andra människor och fritidsaktiviteter.

2

På en vanlig vardag, ungefär hur många timmar totalt
ägnar medlemmarna i ditt hushåll åt hushållsarbete?

Ange antal timmar

3

Och ungefär hur många av dessa timmar ägnar
du själv åt hushållsarbete?

Ange antal timmar

4

Och ungefär hur många av dessa timmar ägnar
din make/maka/sambo åt hushållsarbete?

Ange antal timmar

+

+

+

6

+

Var snäll och markera hur mycket du instämmer i eller tar
avstånd från vart och ett av följande påståenden om läkare i
allmänhet.
5

Det är sällan som läkare inte berättar hela sanningen för sina patienter.

6

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

Allmänläkare bemöter sällan sina patienter som sina jämlikar.

7

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

Innan läkare bestämmer sig för en behandling så diskuterar de
sällan den med sin patient.

+

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

+

+

7

+

Var vänlig och ange hur mycket du instämmer i eller tar
avstånd från vart och ett av följande påståenden om män och
kvinnor och deras roll i familjen.

8

En kvinna ska inte behöva dra ner på sitt förvärvsarbete för sin familjs skull.

9

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

Kvinnor bör ta större ansvar än män för hemmet och barnen.

10

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

När det är ont om arbeten, bör kvinnor ha lika stor rätt till
ett arbete som män har.

+

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

+

+

+

8

11

På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska situationen
i Sverige i dagsläget?
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Extremt
missnöjd
0

12

Varken nöjd eller
missnöjd
1

2

3

4

5

6

Extremt
nöjd
7

8

9

10

Om du tänker på Sveriges regering, hur nöjd är du med hur den
sköter sitt jobb?
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Extremt
missnöjd
0

13

Varken nöjd eller
missnöjd
1

2

3

4

5

6

Extremt
nöjd
7

8

9

10

Hur nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar
i Sverige?
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Extremt
missnöjd
0

B1

Varken nöjd eller
missnöjd
1

2

3

4

5

6

Extremt
nöjd
7

8

9

10

Är du man eller kvinna?
1

Man

2

Kvinna

B2 Vilket år är du född?

19
Var vänlig och fyll i dagens datum: Dag

Månad

År

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET!
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET!

+

+

Ubnr

ESS 2004 SC B

Den europeiska socialundersökningen
Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket
tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär.
Det är viktigt att frågorna i detta formulär besvaras av samma person
som blev intervjuad. Observera att frågorna på sidorna 1 och 2 skall
besvaras endast av män och frågorna på sidorna 3 och 4 endast av
kvinnor. Övriga frågor skall besvaras både av män och kvinnor.
Skicka in ditt svar så snart som möjligt i det svarskuvert du fått av
intervjuaren. Inget frimärke behövs.
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren redovisas endast
i statistiska tabeller där det inte går att utläsa hur just du har svarat.
Om du har frågor är du välkommen att ringa SCB, tfn 08-506 940 00.
Fråga efter Den europeiska socialundersökningen.

Tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning

Kerstin Tengrud
Undersökningsledare vid SCB

Så här besvarar du enkäten!
Ditt svar kommer att läsas maskinellt. Det är därför viktigt att
tänka på följande när du besvarar frågorna.

Använd blyerts- eller kulspetspenna. Marker ditt svar med
ett kryss i rutan intill det svarsalternativ du väljer.
Exempel:
Ja
Nej

Skulle du fylla i fel och vilja ändra till ett annat alternativ skall
du fylla den felaktiga rutan och sätta krysset i den rätta.
Exempel:
Ja
Nej

Ibland ber vi dig fylla i siffror. Skriv då siffrorna inuti ramen och
skriv dem så tydligt som möjligt.
Exempel:

19

3 6

+

+

1

Denna sida besvaras endast av män
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.
Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
A Att komma på nya idéer och vara kreativ är
viktigt för honom. Han tycker om att göra

1

2

3

4

5

6

saker på sitt eget speciella sätt
B Det är viktigt för honom att vara rik. Han vill
ha mycket pengar och dyra saker
C Han tycker att det är viktigt att alla människor
i världen behandlas jämlikt. Han anser att alla
bör ha samma möjligheter i livet
D Det är viktigt för honom att visa vad han kan.
Han vill att människor ska beundra det han gör
E Det är viktigt för honom att leva i en trygg omgivning. Han undviker allt som skulle kunna
äventyra hans säkerhet
F 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
G Han anser att människor ska göra som de blir
tillsagda. Han tycker att människor alltid ska följa
regler, även när ingen annan ser
H 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
I

Det är viktigt för honom att vara ödmjuk och
anspråkslös. Han försöker att inte dra till sig
uppmärksamhet

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

+

+

+

+

2

Denna sida besvaras endast av män

Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
K Det är viktigt för honom att fatta sina egna
beslut om vad han ska göra. Han vill vara fri

1

2

3

4

5

6

och inte vara beroende av andra
L Det är mycket viktigt för honom att hjälpa
människorna omkring sig. Han vill se till att
de har det bra
M Att vara mycket framgångsrik är viktigt för honom.
Han hoppas att människor ska erkänna hans
prestationer
N Det är viktigt för honom att staten garanterar honom
skydd mot alla hot. Han vill att staten ska vara stark
så att den kan försvara sina medborgare
O Han söker äventyr och tycker om att ta risker.
Han vill ha ett spännande liv
P Det är viktigt för honom att alltid uppträda korrekt.
Han vill undvika att göra någonting som människor
skulle säga är fel
Q Det är viktigt för honom att få respekt från andra.
Han vill att människor gör som han säger
R Det är viktigt för honom att vara lojal mot sina
vänner. Han vill engagera sig i människor som
står honom nära
S Han tycker verkligen att människor ska bry sig om
naturen. Att värna om miljön är viktigt för honom
T Traditioner är viktiga för honom. Han försöker följa
de seder som hans religion eller hans familj har
lärt honom
U Han söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt
för honom att göra saker som gör honom glad

+

+

+

+

3

Denna sida besvaras endast av kvinnor
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.
Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
A Att komma på nya idéer och vara kreativ är
viktigt för henne. Hon tycker om att göra

1

2

3

4

5

6

saker på sitt eget speciella sätt
B Det är viktigt för henne att vara rik. Hon vill
ha mycket pengar och dyra saker
C Hon tycker att det är viktigt att alla människor
i världen behandlas jämlikt. Hon anser att alla
bör ha samma möjligheter i livet
D Det är viktigt för henne att visa vad hon kan.
Hon vill att människor ska beundra det hon gör
E Det är viktigt för henne att leva i en trygg omgivning. Hon undviker allt som skulle kunna
äventyra hennes säkerhet
F Hon tycker om överraskningar och letar alltid
efter nya saker att göra. Hon tycker att det är
viktigt att göra många olika saker i livet
G Hon anser att människor ska göra som de blir
tillsagda. Hon tycker att människor alltid ska följa
regler, även när ingen annan ser
H Det är viktigt för henne att lyssna på människor
som är annorlunda än henne själv. Även när hon
inte håller med dem, vill hon ändå förstå dem
I

Det är viktigt för henne att vara ödmjuk och
anspråkslös. Hon försöker att inte dra till sig
uppmärksamhet

J Att ha kul är viktigt för henne. Hon tycker om
att "skämma bort" sig själv

+

+

+

+

4

Denna sida besvaras endast av kvinnor

Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
K Det är viktigt för henne att fatta sina egna
beslut om vad hon ska göra. Hon vill vara fri

1

2

3

4

5

6

och inte vara beroende av andra
L Det är mycket viktigt för henne att hjälpa
människorna omkring sig. Hon vill se till att
de har det bra
M Att vara mycket framgångsrik är viktigt för henne.
Hon hoppas att människor ska erkänna hennes
prestationer
N Det är viktigt för henne att staten garanterar henne
skydd mot alla hot. Hon vill att staten ska vara stark
så att den kan försvara sina medborgare
O Hon söker äventyr och tycker om att ta risker.
Hon vill ha ett spännande liv
P Det är viktigt för henne att alltid uppträda korrekt.
Hon vill undvika att göra någonting som människor
skulle säga är fel
Q Det är viktigt för henne att få respekt från andra.
Hon vill att människor gör som hon säger
R Det är viktigt för henne att vara lojal mot sina
vänner. Hon vill engagera sig i människor som
står henne nära
S Hon tycker verkligen att människor ska bry sig om
naturen. Att värna om miljön är viktigt för henne
T Traditioner är viktiga för henne. Hon försöker följa
de seder som hennes religion eller hennes familj
har lärt henne
U Hon söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt
för henne att göra saker som gör henne glad

+

+

+

5

+

För att hjälpa oss att förbättra våra frågor i framtiden så är här några
avslutande frågor som rör flera olika ämnen och som liknar tidigare
frågor. Var vänlig och försök inte minnas vad du svarade tidigare
utan behandla dem som om de vore helt nya frågor.
Frågorna 1-13 saknas i detta formulär.

14

Bor du tillsammans med make/maka/sambo?
1

Ja

2

Nej

____
! Gå till fråga 15
____
! Gå till fråga 18

Nu vill vi fråga om hushållsarbete. Med hushållsarbete menar vi
saker som görs hemmavid, som till exempel matlagning, tvättning,
städning, klädvård, inköp, underhåll och skötsel av bostad och tomt,
men det inkluderar inte vård av barn eller andra människor och
fritidsaktiviteter.
15

På en vanlig vardag, ungefär hur många timmar totalt ägnar
medlemmarna i ditt hushåll åt hushållsarbete?

Ange antal timmar

16

Och ungefär hur många procent av den tiden ägnar du själv
åt hushållsarbete? 0 procent betyder ’ingenting alls’ och
100 procent betyder ’alltihop’.

Ange procent

17

Och ungefär hur många procent av den tiden ägnar din
make/maka/sambo åt hushållsarbete? 0 procent betyder
’ingenting alls’ och 100 procent betyder ’alltihop’.

Ange procent

+

+

+
18

6

+

Förvärvsarbetar du för närvarande, antingen som anställd,
egen företagare eller inom familjeföretag?
Kryssa för “Ja” även om du tillfälligt är borta från arbetet.
1

Ja

2

Nej

____
! Gå till fråga 19
____
! Gå till fråga 22

De följande tre frågorna handlar om ditt nuvarande arbete.
19

Välj ett av följande för att beskriva hur omväxlande ditt arbete är.

20

1

Inte alls omväxlande

2

Lite omväxlande

3

Ganska omväxlande

4

Mycket omväxlande

Välj ett av följande för att beskriva hur trygg din anställning är.

21

1

Inte alls trygg

2

Lite trygg

3

Ganska trygg

4

Mycket trygg

Välj ett av följande för att beskriva hur mycket din hälsa eller
säkerhet riskeras på grund av ditt arbete.

+

1

Riskeras inte alls

2

Riskeras lite grann

3

Riskeras ganska mycket

4

Riskeras väldigt mycket

+

+
22

+

7
Om du måste välja mellan följande alternativ, vilket skulle du föredra?
Visa hur nära dessa påståenden är din åsikt genom att välja ett
nummer mellan 1 och 5.

1

2

3

4

5

En kvinna bör
vara beredd att
dra ner på sitt
förvärvsarbete
för sin familjs
skull

23

En kvinna ska
inte behöva
dra ner på sitt
förvärvsarbete
för sin familjs
skull

Om du måste välja mellan följande alternativ, vilket skulle du föredra?
Visa hur nära dessa påståenden är din åsikt genom att välja ett
nummer mellan 1 och 5.

1

2

3

4

5

Män bör ta
lika stort
ansvar som
kvinnor för
hemmet och
barnen

24

Kvinnor bör ta
större ansvar
än män för
hemmet och
barnen

Om du måste välja mellan följande alternativ, vilket skulle du föredra?
Visa hur nära dessa påståenden är din åsikt genom att välja ett
nummer mellan 1 och 5.

1
När det är ont
om arbeten,
har män
större rätt till
ett arbete än
kvinnor

+

2

3

4

5
När det är ont
om arbeten,
har kvinnor
lika stor rätt
till ett arbete
som män har

+

+

+

8

Var vänlig ange, på en skala från 0 till 10, hur stor tillit du
personligen har till var och en av följande institutioner.
0 betyder att du inte har någon tillit alls och 10 betyder att
du har fullständig tillit till institutionen.
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Ingen
tillit alls
0
25

Sveriges riksdag

26

Rättsväsendet

27

Politiker

B1

Är du man eller kvinna?

B2

1

Man

2

Kvinna

Fullständig
tillit
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vilket år är du född?

19

Var vänlig och fyll i dagens datum: Dag

Månad

År

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET!
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET!

+

+

Ubnr

ESS 2004 SC C

Den europeiska socialundersökningen
Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket
tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär.
Det är viktigt att frågorna i detta formulär besvaras av samma person
som blev intervjuad. Observera att frågorna på sidorna 1 och 2 skall
besvaras endast av män och frågorna på sidorna 3 och 4 endast av
kvinnor. Övriga frågor skall besvaras både av män och kvinnor.
Skicka in ditt svar så snart som möjligt i det svarskuvert du fått av
intervjuaren. Inget frimärke behövs.
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren redovisas endast
i statistiska tabeller där det inte går att utläsa hur just du har svarat.
Om du har frågor är du välkommen att ringa SCB, tfn 08-506 940 00.
Fråga efter Den europeiska socialundersökningen.

Tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning

Kerstin Tengrud
Undersökningsledare vid SCB

Så här besvarar du enkäten!
Ditt svar kommer att läsas maskinellt. Det är därför viktigt att
tänka på följande när du besvarar frågorna.

Använd blyerts- eller kulspetspenna. Marker ditt svar med
ett kryss i rutan intill det svarsalternativ du väljer.
Exempel:
Ja
Nej

Skulle du fylla i fel och vilja ändra till ett annat alternativ skall
du fylla den felaktiga rutan och sätta krysset i den rätta.
Exempel:
Ja
Nej

Ibland ber vi dig fylla i siffror. Skriv då siffrorna inuti ramen och
skriv dem så tydligt som möjligt.
Exempel:

19

3 6

+

+

1

Denna sida besvaras endast av män
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.
Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
A Att komma på nya idéer och vara kreativ är
viktigt för honom. Han tycker om att göra

1

2

3

4

5

6

saker på sitt eget speciella sätt
B Det är viktigt för honom att vara rik. Han vill
ha mycket pengar och dyra saker
C Han tycker att det är viktigt att alla människor
i världen behandlas jämlikt. Han anser att alla
bör ha samma möjligheter i livet
D Det är viktigt för honom att visa vad han kan.
Han vill att människor ska beundra det han gör
E Det är viktigt för honom att leva i en trygg omgivning. Han undviker allt som skulle kunna
äventyra hans säkerhet
F 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
G Han anser att människor ska göra som de blir
tillsagda. Han tycker att människor alltid ska följa
regler, även när ingen annan ser
H 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
I

Det är viktigt för honom att vara ödmjuk och
anspråkslös. Han försöker att inte dra till sig
uppmärksamhet

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

+

+

+

+

2

Denna sida besvaras endast av män

Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
K Det är viktigt för honom att fatta sina egna
beslut om vad han ska göra. Han vill vara fri

1

2

3

4

5

6

och inte vara beroende av andra
L Det är mycket viktigt för honom att hjälpa
människorna omkring sig. Han vill se till att
de har det bra
M Att vara mycket framgångsrik är viktigt för honom.
Han hoppas att människor ska erkänna hans
prestationer
N Det är viktigt för honom att staten garanterar honom
skydd mot alla hot. Han vill att staten ska vara stark
så att den kan försvara sina medborgare
O Han söker äventyr och tycker om att ta risker.
Han vill ha ett spännande liv
P Det är viktigt för honom att alltid uppträda korrekt.
Han vill undvika att göra någonting som människor
skulle säga är fel
Q Det är viktigt för honom att få respekt från andra.
Han vill att människor gör som han säger
R Det är viktigt för honom att vara lojal mot sina
vänner. Han vill engagera sig i människor som
står honom nära
S Han tycker verkligen att människor ska bry sig om
naturen. Att värna om miljön är viktigt för honom
T Traditioner är viktiga för honom. Han försöker följa
de seder som hans religion eller hans familj har
lärt honom
U Han söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt
för honom att göra saker som gör honom glad

+

+

+

+

3

Denna sida besvaras endast av kvinnor
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.
Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
A Att komma på nya idéer och vara kreativ är
viktigt för henne. Hon tycker om att göra

1

2

3

4

5

6

saker på sitt eget speciella sätt
B Det är viktigt för henne att vara rik. Hon vill
ha mycket pengar och dyra saker
C Hon tycker att det är viktigt att alla människor
i världen behandlas jämlikt. Hon anser att alla
bör ha samma möjligheter i livet
D Det är viktigt för henne att visa vad hon kan.
Hon vill att människor ska beundra det hon gör
E Det är viktigt för henne att leva i en trygg omgivning. Hon undviker allt som skulle kunna
äventyra hennes säkerhet
F Hon tycker om överraskningar och letar alltid
efter nya saker att göra. Hon tycker att det är
viktigt att göra många olika saker i livet
G Hon anser att människor ska göra som de blir
tillsagda. Hon tycker att människor alltid ska följa
regler, även när ingen annan ser
H Det är viktigt för henne att lyssna på människor
som är annorlunda än henne själv. Även när hon
inte håller med dem, vill hon ändå förstå dem
I

Det är viktigt för henne att vara ödmjuk och
anspråkslös. Hon försöker att inte dra till sig
uppmärksamhet

J Att ha kul är viktigt för henne. Hon tycker om
att "skämma bort" sig själv

+

+

+

+

4

Denna sida besvaras endast av kvinnor

Hur lik dig är denna person?
Är
Är som
Är till
Är lite
Är inte Är inte
väldigt
jag
viss del grann som jag
alls
mycket
som jag som jag
som jag
som jag
K Det är viktigt för henne att fatta sina egna
beslut om vad hon ska göra. Hon vill vara fri

1

2

3

4

5

6

och inte vara beroende av andra
L Det är mycket viktigt för henne att hjälpa
människorna omkring sig. Hon vill se till att
de har det bra
M Att vara mycket framgångsrik är viktigt för henne.
Hon hoppas att människor ska erkänna hennes
prestationer
N Det är viktigt för henne att staten garanterar henne
skydd mot alla hot. Hon vill att staten ska vara stark
så att den kan försvara sina medborgare
O Hon söker äventyr och tycker om att ta risker.
Hon vill ha ett spännande liv
P Det är viktigt för henne att alltid uppträda korrekt.
Hon vill undvika att göra någonting som människor
skulle säga är fel
Q Det är viktigt för henne att få respekt från andra.
Hon vill att människor gör som hon säger
R Det är viktigt för henne att vara lojal mot sina
vänner. Hon vill engagera sig i människor som
står henne nära
S Hon tycker verkligen att människor ska bry sig om
naturen. Att värna om miljön är viktigt för henne
T Traditioner är viktiga för henne. Hon försöker följa
de seder som hennes religion eller hennes familj
har lärt henne
U Hon söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt
för henne att göra saker som gör henne glad

+

+

+

5

+

För att hjälpa oss att förbättra våra frågor i framtiden så är här några
avslutande frågor som rör flera olika ämnen och som liknar tidigare
frågor. Var vänlig och försök inte minnas vad du svarade tidigare
utan behandla dem som om de vore helt nya frågor.
Var snäll och markera hur mycket du instämmer i eller tar avstånd
från vart och ett av följande påståenden om läkare i allmänhet.
Frågorna 1-27 saknas i detta formulär.

28

Läkare berättar oftast inte hela sanningen för sina patienter.

29

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

Allmänläkare bemöter oftast sina patienter som sina jämlikar.

30

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

Innan läkare bestämmer sig för en behandling så diskuterar de
oftast den med sin patient.

+

1

Instämmer starkt

2

Instämmer

3

Varken instämmer eller tar avstånd

4

Tar avstånd

5

Tar starkt avstånd

+

+

+

6

31

Förvärvsarbetar du för närvarande, antingen som anställd,
egen företagare eller inom familjeföretag?
Kryssa för “Ja” även om du tillfälligt är borta från arbetet.

32

1

Ja

____
! Gå till fråga 32

2

Nej

____
! Gå till fråga 35

Var snäll och ange hur omväxlande ditt arbete är på en skala
från 0 till 10, där 0 betyder inte alls omväxlande och 10 betyder
mycket omväxlande.
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Inte alls
omväxlande
0

33

Mycket
omväxlande
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Var snäll och ange hur trygg din anställning är på en skala från
0 till 10, där 0 betyder inte alls trygg och 10 betyder mycket trygg.
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Inte alls
trygg
0

34

Mycket
trygg
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Var snäll och ange hur mycket din hälsa eller säkerhet riskeras på
grund av ditt arbete på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att den
inte alls riskeras och 10 betyder att den riskeras väldigt mycket.
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Riskeras
inte alls
0

+

Riskeras
väldigt mycket
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

+

+

7

35

På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska
situationen i Sverige i dagsläget?
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Mycket
missnöjd
0

36

Mycket
nöjd
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Om du tänker på Sveriges regering, hur nöjd är du med hur
den sköter sitt jobb?
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Mycket
missnöjd
0

37

Mycket
nöjd
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hur nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar
i Sverige?
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Mycket
missnöjd
0

+

Mycket
nöjd
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

+

+

8
Var vänlig ange, på en skala från 0 till 10, hur stor tillit du
personligen har till var och en av följande institutioner.
0 betyder att du inte har någon tillit alls och 10 betyder
att du har fullständig tillit till institutionen.
Var vänlig kryssa i den ruta som kommer närmast din uppfattning!

Ingen
tillit alls
0
38

Sveriges riksdag

39

Rättsväsendet

40

Politiker

B1

Är du man eller kvinna?

B2

1

Man

2

Kvinna

Fullständig
tillit
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vilket år är du född?

19

Var vänlig och fyll i dagens datum: Dag

Månad

År

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET!
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET!

+

+

