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 ESS 2002  A  K 
 
 
 
 
 
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.  
 
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 
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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 som du anser är riktigt. 
 
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 
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 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. 
 
   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 1 2 3 4 5 6 
  göra 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       
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   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 och inte vara 1 2 3 4 5 6 
  beroende av andra       
 
 L Det är mycket viktigt för henne att  
 

  hjälpa människorna omkring sig. Hon  
  vill se till att de har de 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 någon-  
  ting 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       
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  Hur mycket tid ägnar du totalt  
  en vanlig vardag åt att… 
 
 1 …titta på TV?  Ange antal timmar                    och minuter      
 
 2 …lyssna på radio? Ange antal timmar                    och minuter      
 
 3 …läsa dagstidningar? Ange antal timmar                    och minuter   
 
 
 
  OBS! Om du har tittat på TV en 
  och en halv timme så skriver du:            timmar                    och minuter   
 
 
  Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av följande påståenden. 
 
 4 ”Ibland verkar politik så komplicerat att jag inte riktigt förstår vad det handlar om." 
 

   1  Tar starkt avstånd   
   2  Tar avstånd    
   3  Varken tar avstånd eller instämmer 
   4  Instämmer    
   5  Instämmer starkt   
 
 5 " Jag tror att jag skulle kunna delta aktivt i en grupp som är engagerad i politiska frågor."  
 

  1  Tar starkt avstånd   
  2  Tar avstånd    
  3  Varken tar avstånd eller instämmer 
  4  Instämmer    
  5  Instämmer starkt   
 
 6 "Jag tycker att det är lätt att ta ställning i politiska frågor." 
 

  1  Tar starkt avstånd   
  2  Tar avstånd    
  3  Varken tar avstånd eller instämmer 
  4  Instämmer    
  5  Instämmer starkt   
 
 
 7 På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska situationen  
  i Sverige i dagsläget?  
 
  1  Mycket missnöjd 
  2  Ganska missnöjd 
  3  Ganska nöjd  
  4  Mycket nöjd  
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 8 Om du tänker på Sveriges regering, hur nöjd är du med hur den 
  sköter sitt jobb? 
 

  1  Mycket missnöjd 
  2  Ganska missnöjd 
  3  Ganska nöjd  
  4  Mycket nöjd  
 
 
 9 Hur nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar i Sverige?  
 

  1  Mycket missnöjd 
  2  Ganska missnöjd 
  3  Ganska nöjd  
  4  Mycket nöjd  
 
  
 10 Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man 

 inte kan vara nog försiktig när man har att göra med andra människor?  
 

 Ange ditt svar på en skala från 0 till 5, där 0 betyder att man inte kan vara  
  nog försiktig och 5 betyder att man kan lita på de flesta människor. 
 
  Man kan inte Man kan lita på de 
  vara nog försiktig  flesta människor 
 
   0 1 2 3 4 5 
         
 
 
 11 Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de 
  fick chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?  
 

 Ange ditt svar på en skala från 0 till 5, där 0 betyder att de flesta människor skulle försöka 
 utnyttja dig och 5 betyder att de flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa.  
 
 De flesta människor        De flesta människor 
 skulle försöka         skulle försöka vara 
 utnyttja mig        ärliga och rättvisa 
 

  0 1 2 3 4 5 
        

 
 
 12 Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma  
  eller att de främst ser till sig själva?  
 

  Ange ditt svar på en skala från 0 till 5, där 0 betyder att människor ser främst till 
  sig själv och 5 betyder att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma. 
 
  Människor ser främst        Människor försöker för det 
  till sig själva mesta vara hjälpsamma 
 
  0 1 2 3 4 5 
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  Hur stor tillit har du personligen till  
  var och en av institutionerna nedan?  
 

  Ange ditt svar på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du inte alls har  
  någon tillit till institutionen, och 10 betyder att du har fullständig tillit.  
   
   Ingen tillit Fullständig 
   alls tillit 
 
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 13 Sveriges riksdag            
 
 14 Rättsväsendet            
 
 15 Polisen               
 

 
  Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett  
  av följande påståenden.  
 
 16 "Ju mindre staten ingriper i ekonomin, desto bättre är det för Sverige." 
 
  1  Instämmer starkt   
  2  Instämmer    
  3  Varken instämmer eller tar avstånd 
  4  Tar avstånd    
  5  Tar starkt avstånd   
 
 
 17 "Regeringen och riksdagen bör vidta åtgärder för att minska inkomstskillnader." 
 
  1  Instämmer starkt   
  2  Instämmer    
  3  Varken instämmer eller tar avstånd 
  4  Tar avstånd    
  5  Tar starkt avstånd   
 
 
 18 "Anställda behöver starka fackföreningar för att värna om sina arbetsvillkor och löner."  
 
  1  Instämmer starkt   
  2  Instämmer    
  3  Varken instämmer eller tar avstånd 
  4  Tar avstånd    
  5  Tar starkt avstånd   
 
 
 
   Var god vänd! 
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   Är du…  
 

  1  Man 
  2  Kvinna 
 
 
   Vilket år är du född? 
 
 

  19                                    
 
 
 
 
Var vänlig och fyll i dagens datum:   Dag                     Månad                          
 
 
 
 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET! 
 
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET! 
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 ESS 2002  B  K 
 
 
 
 
 
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.  
 
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 
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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 som du anser är riktigt. 
 
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 
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 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. 
 
   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 1 2 3 4 5 6 
  göra 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       
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   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 och inte vara 1 2 3 4 5 6 
  beroende av andra       
 
 L Det är mycket viktigt för henne att  
 

  hjälpa människorna omkring sig. Hon  
  vill se till att de har de 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 någon-  
  ting 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       
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 19 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag?  
 
   1  Ingen tid alls 
   2  Mycket lite tid 
   3  Lite tid 
   4  En del tid 
   5  Ganska mycket tid 
   6  Mycket tid 
   7  Väldigt mycket tid 
 
 
 20 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att lyssna på radio en vanlig vardag? 
 
   1  Ingen tid alls 
   2  Mycket lite tid 
   3  Lite tid 
   4  En del tid 
   5  Ganska mycket tid 
   6  Mycket tid 
   7  Väldigt mycket tid 
 
 
 21 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att läsa dagstidningar en vanlig vardag? 
 
   1  Ingen tid alls 
   2  Mycket lite tid 
   3  Lite tid 
   4  En del tid 
   5  Ganska mycket tid 
   6  Mycket tid 
   7  Väldigt mycket tid 
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  Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från 
  vart och ett av följande påståenden. 
 
 22 ”Ibland verkar politik så komplicerat att jag inte riktigt förstår vad det handlar om." 
 
   1  Instämmer starkt   
   2  Instämmer    
   3  Varken instämmer eller tar avstånd  
   4  Tar avstånd    
   5  Tar starkt avstånd   
 
 23 " Jag tror att jag skulle kunna delta aktivt i en grupp som är engagerad i politiska frågor."  
 
   1  Instämmer starkt   
   2  Instämmer    
   3  Varken instämmer eller tar avstånd  
   4  Tar avstånd    
   5  Tar starkt avstånd   
 
 24 "Jag tycker att det är lätt att ta ställning i politiska frågor." 
 
   1  Instämmer starkt   
   2  Instämmer    
   3  Varken instämmer eller tar avstånd  
   4  Tar avstånd    
   5  Tar starkt avstånd   
 
 
 25 På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska situationen i Sverige i dagsläget?  
 

  Kryssa i den ruta som ligger närmast din åsikt, där 0 betyder extremt missnöjd  
  och 5 betyder extremt nöjd. 
 
  Extremt missnöjd Extremt nöjd 
 
   0 1 2 3 4 5 
         
 
 
 26 Om du tänker på Sveriges regering, hur nöjd är du med hur de sköter sitt jobb? 
   
  Extremt missnöjd Extremt nöjd 
 
   0 1 2 3 4 5 
         
 
 
 27 Hur nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar i Sverige? 
 
  Extremt missnöjd Extremt nöjd 
 
   0 1 2 3 4 5 
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 28 Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor  
  eller att man inte kan vara nog försiktig när man har att göra med  
  andra människor? 
 
  1  Man kan inte vara nog försiktig 
  2  Man kan lita på de flesta människor 
 
 
 29 Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de 
  fick chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?  
 
  1  De flesta människor skulle försöka utnyttja mig 
  2  De flesta skulle försöka vara ärliga och rättvisa 
 
 

30 Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara  
  hjälpsamma eller att de främst ser till sig själva? 

 
  1  Människor ser främst till sig själva 
  2  Människor försöker för det mesta vara hjälpsamma 
 
 
 31 Ange på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till Sveriges riksdag.     

  Skriv poängvärde 0 om du inte har någon tillit alls och 10 om du har fullständig tillit.  
  Ju mer du litar på riksdagen desto högre ska poängvärdet vara.  
 
 
 
  Ditt poängvärde:                      
 
 
 32 Ange på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till rättsväsendet.     

  Skriv poängvärde 0 om du inte har någon tillit alls och 10 om du har fullständig tillit.  
  Ju mer du litar på rättsväsendet desto högre ska poängvärdet vara.  
 
 
 
  Ditt poängvärde:                      
 
 
 33 Ange på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till polisen.     

  Skriv poängvärde 0 om du inte har någon tillit alls och 10 om du har fullständig tillit.  
  Ju mer du litar på polisen desto högre ska poängvärdet vara.  
 
 
 
  Ditt poängvärde:                      
 
 
 
   Var god vänd! 
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 34 Är det i allmänhet bra för Sverige om staten ingriper mindre  
  i ekonomin? 
 

  1  Absolut  
  2  Förmodligen 
  3  Kanske, kanske inte 
  4  Förmodligen inte 
  5  Absolut inte 
 
 
 35 Bör regeringen och riksdagen vidta åtgärder för att minska  
  inkomstskillnader? 
 

  1  Absolut  
  2  Förmodligen 
  3  Kanske, kanske inte 
  4  Förmodligen inte 
  5  Absolut inte 
 
 
 36 Behöver anställda starka fackföreningar för att värna om  
  sina arbetsvillkor och löner?  
 

  1  Absolut  
  2  Förmodligen 
  3  Kanske, kanske inte 
  4  Förmodligen inte 
  5  Absolut inte 
 
 
   Är du…  
 

  1  Man 
  2  Kvinna 
 
 
   Vilket år är du född? 
 
 

  19                                    
 
 
 
 
Var vänlig och fyll i dagens datum:   Dag                     Månad                          
 
 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET! 
 
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET! 
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 ESS 2002  A  M 
 
 
 
 
 
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.  
 
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 
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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 som du anser är riktigt. 
 
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 
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 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. 
 
   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 1 2 3 4 5 6 
  göra 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       
 



+ + 

 + + 

 
   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 och inte vara 1 2 3 4 5 6 
  beroende av andra       
 
 L Det är mycket viktigt för honom att  
 

  hjälpa människorna omkring sig. Han  
  vill se till att de har de 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 någon-  
  ting 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       
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  Hur mycket tid ägnar du totalt  
  en vanlig vardag åt att… 
 
 1 …titta på TV?  Ange antal timmar                    och minuter      
 
 2 …lyssna på radio? Ange antal timmar                    och minuter      
 
 3 …läsa dagstidningar? Ange antal timmar                    och minuter   
 
 
 
  OBS! Om du har tittat på TV en 
  och en halv timme så skriver du:            timmar                    och minuter   
 
 
  Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett av följande påståenden. 
 
 4 ”Ibland verkar politik så komplicerat att jag inte riktigt förstår vad det handlar om." 
 

   1  Tar starkt avstånd   
   2  Tar avstånd    
   3  Varken tar avstånd eller instämmer 
   4  Instämmer    
   5  Instämmer starkt   
 
 5 " Jag tror att jag skulle kunna delta aktivt i en grupp som är engagerad i politiska frågor."  
 

  1  Tar starkt avstånd   
  2  Tar avstånd    
  3  Varken tar avstånd eller instämmer 
  4  Instämmer    
  5  Instämmer starkt   
 
 6 "Jag tycker att det är lätt att ta ställning i politiska frågor." 
 

  1  Tar starkt avstånd   
  2  Tar avstånd    
  3  Varken tar avstånd eller instämmer 
  4  Instämmer    
  5  Instämmer starkt   
 
 
 7 På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska situationen  
  i Sverige i dagsläget?  
 
  1  Mycket missnöjd 
  2  Ganska missnöjd 
  3  Ganska nöjd  
  4  Mycket nöjd  
 



+ + 
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 8 Om du tänker på Sveriges regering, hur nöjd är du med hur den 
  sköter sitt jobb? 
 

  1  Mycket missnöjd 
  2  Ganska missnöjd 
  3  Ganska nöjd  
  4  Mycket nöjd  
 
 
 9 Hur nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar i Sverige?  
 

  1  Mycket missnöjd 
  2  Ganska missnöjd 
  3  Ganska nöjd  
  4  Mycket nöjd  
 
  
 10 Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man 

 inte kan vara nog försiktig när man har att göra med andra människor?  
 

 Ange ditt svar på en skala från 0 till 5, där 0 betyder att man inte kan vara  
  nog försiktig och 5 betyder att man kan lita på de flesta människor. 
 
  Man kan inte Man kan lita på de 
  vara nog försiktig  flesta människor 
 
   0 1 2 3 4 5 
         
 
 
 11 Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de 
  fick chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?  
 

 Ange ditt svar på en skala från 0 till 5, där 0 betyder att de flesta människor skulle försöka 
 utnyttja dig och 5 betyder att de flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa.  
 
 De flesta människor        De flesta människor 
 skulle försöka         skulle försöka vara 
 utnyttja mig        ärliga och rättvisa 
 

  0 1 2 3 4 5 
        

 
 
 12 Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma  
  eller att de främst ser till sig själva?  
 

  Ange ditt svar på en skala från 0 till 5, där 0 betyder att människor ser främst till 
  sig själv och 5 betyder att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma. 
 
  Människor ser främst        Människor försöker för det 
  till sig själva mesta vara hjälpsamma 
 
  0 1 2 3 4 5 
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  Hur stor tillit har du personligen till  
  var och en av institutionerna nedan?  
 

  Ange ditt svar på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du inte alls har  
  någon tillit till institutionen, och 10 betyder att du har fullständig tillit.  
   
   Ingen tillit Fullständig 
   alls tillit 
 
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 13 Sveriges riksdag            
 
 14 Rättsväsendet            
 
 15 Polisen               
 

 
  Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från vart och ett  
  av följande påståenden.  
 
 16 "Ju mindre staten ingriper i ekonomin, desto bättre är det för Sverige." 
 
  1  Instämmer starkt   
  2  Instämmer    
  3  Varken instämmer eller tar avstånd 
  4  Tar avstånd    
  5  Tar starkt avstånd   
 
 
 17 "Regeringen och riksdagen bör vidta åtgärder för att minska inkomstskillnader." 
 
  1  Instämmer starkt   
  2  Instämmer    
  3  Varken instämmer eller tar avstånd 
  4  Tar avstånd    
  5  Tar starkt avstånd   
 
 
 18 "Anställda behöver starka fackföreningar för att värna om sina arbetsvillkor och löner."  
 
  1  Instämmer starkt   
  2  Instämmer    
  3  Varken instämmer eller tar avstånd 
  4  Tar avstånd    
  5  Tar starkt avstånd   
 
 
 
   Var god vänd! 
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   Är du…  
 

  1  Man 
  2  Kvinna 
 
 
   Vilket år är du född? 
 
 

  19                                    
 
 
 
 
Var vänlig och fyll i dagens datum:   Dag                     Månad                          
 
 
 
 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET! 
 
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET! 
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 ESS 2002  B  M 
 
 
 
 
 
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.  
 
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 
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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 som du anser är riktigt. 
 
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 
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 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. 
 
   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 1 2 3 4 5 6 
  göra 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       
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   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 och inte vara 1 2 3 4 5 6 
  beroende av andra       
 
 L Det är mycket viktigt för honom att  
 

  hjälpa människorna omkring sig. Han  
  vill se till att de har de 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 någon-  
  ting 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       
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 19 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag?  
 
   1  Ingen tid alls 
   2  Mycket lite tid 
   3  Lite tid 
   4  En del tid 
   5  Ganska mycket tid 
   6  Mycket tid 
   7  Väldigt mycket tid 
 
 
 20 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att lyssna på radio en vanlig vardag? 
 
   1  Ingen tid alls 
   2  Mycket lite tid 
   3  Lite tid 
   4  En del tid 
   5  Ganska mycket tid 
   6  Mycket tid 
   7  Väldigt mycket tid 
 
 
 21 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att läsa dagstidningar en vanlig vardag? 
 
   1  Ingen tid alls 
   2  Mycket lite tid 
   3  Lite tid 
   4  En del tid 
   5  Ganska mycket tid 
   6  Mycket tid 
   7  Väldigt mycket tid 
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  Ange i vilken utsträckning du instämmer i eller tar avstånd från 
  vart och ett av följande påståenden. 
 
 22 ”Ibland verkar politik så komplicerat att jag inte riktigt förstår vad det handlar om." 
 
   1  Instämmer starkt   
   2  Instämmer    
   3  Varken instämmer eller tar avstånd  
   4  Tar avstånd    
   5  Tar starkt avstånd   
 
 23 " Jag tror att jag skulle kunna delta aktivt i en grupp som är engagerad i politiska frågor."  
 
   1  Instämmer starkt   
   2  Instämmer    
   3  Varken instämmer eller tar avstånd  
   4  Tar avstånd    
   5  Tar starkt avstånd   
 
 24 "Jag tycker att det är lätt att ta ställning i politiska frågor." 
 
   1  Instämmer starkt   
   2  Instämmer    
   3  Varken instämmer eller tar avstånd  
   4  Tar avstånd    
   5  Tar starkt avstånd   
 
 
 25 På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska situationen i Sverige i dagsläget?  
 

  Kryssa i den ruta som ligger närmast din åsikt, där 0 betyder extremt missnöjd  
  och 5 betyder extremt nöjd. 
 
  Extremt missnöjd Extremt nöjd 
 
   0 1 2 3 4 5 
         
 
 
 26 Om du tänker på Sveriges regering, hur nöjd är du med hur de sköter sitt jobb? 
   
  Extremt missnöjd Extremt nöjd 
 
   0 1 2 3 4 5 
         
 
 
 27 Hur nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar i Sverige? 
 
  Extremt missnöjd Extremt nöjd 
 
   0 1 2 3 4 5 
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 28 Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor  
  eller att man inte kan vara nog försiktig när man har att göra med  
  andra människor? 
 
  1  Man kan inte vara nog försiktig 
  2  Man kan lita på de flesta människor 
 
 
 29 Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de 
  fick chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?  
 
  1  De flesta människor skulle försöka utnyttja mig 
  2  De flesta skulle försöka vara ärliga och rättvisa 
 
 

31 Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara  
  hjälpsamma eller att de främst ser till sig själva? 

 
  1  Människor ser främst till sig själva 
  2  Människor försöker för det mesta vara hjälpsamma 
 
 
 31 Ange på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till Sveriges riksdag.     

  Skriv poängvärde 0 om du inte har någon tillit alls och 10 om du har fullständig tillit.  
  Ju mer du litar på riksdagen desto högre ska poängvärdet vara.  
 
 
 
  Ditt poängvärde:                      
 
 
 32 Ange på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till rättsväsendet.     

  Skriv poängvärde 0 om du inte har någon tillit alls och 10 om du har fullständig tillit.  
  Ju mer du litar på rättsväsendet desto högre ska poängvärdet vara.  
 
 
 
  Ditt poängvärde:                      
 
 
 33 Ange på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till polisen.     

  Skriv poängvärde 0 om du inte har någon tillit alls och 10 om du har fullständig tillit.  
  Ju mer du litar på polisen desto högre ska poängvärdet vara.  
 
 
 
  Ditt poängvärde:                      
 
 
 
   Var god vänd! 
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 34 Är det i allmänhet bra för Sverige om staten ingriper mindre  
  i ekonomin? 
 

  1  Absolut  
  2  Förmodligen 
  3  Kanske, kanske inte 
  4  Förmodligen inte 
  5  Absolut inte 
 
 
 35 Bör regeringen och riksdagen vidta åtgärder för att minska  
  inkomstskillnader? 
 

  1  Absolut  
  2  Förmodligen 
  3  Kanske, kanske inte 
  4  Förmodligen inte 
  5  Absolut inte 
 
 
 36 Behöver anställda starka fackföreningar för att värna om  
  sina arbetsvillkor och löner?  
 

  1  Absolut  
  2  Förmodligen 
  3  Kanske, kanske inte 
  4  Förmodligen inte 
  5  Absolut inte 
 
 
   Är du…  
 

  1  Man 
  2  Kvinna 
 
 
   Vilket år är du född? 
 
 

  19                                    
 
 
 
 
Var vänlig och fyll i dagens datum:   Dag                     Månad                          
 
 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET! 
 
VAR VÄNLIG ÅTERSÄND DET SNARAST TILL SCB I SVARSKUVERTET! 
 
 


