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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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Vi börjar med några frågor om Din inställning till offentliga utgifter och social service
Fråga 1. Skatterna går till olika ändamål. Anser Du att den mängd skattepengar som går till de
ändamål som nämns nedan bör ökas, hållas oförändrade eller minskas?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Ökas

a) Sjuk- och hälsovård


1
1

b) Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg m m)
c) Stöd till barnfamiljer (barnbidrag,
barnomsorg m m)

1

d) Försvar


1
1
1

e) Bostadsbidrag
f)



Försörjningsstöd (socialbidrag) (stöd
till dem som p g a för låg inkomst inte
kan försörja sig själva)

Hållas
oförändrade


2
2

2




2
2
2

Minskas


3


4

3

3

Vet inte

4



4


3
3




4
4

3

4

g) Forskning och högre utbildning
(universitet och högskolor)

1



2



3



4



h) Den vanliga skolan (grundskolan och
gymnasieskolan)

1



2



3



4



i)

Miljövårdsinsatser

j)

Sysselsättningspolitiska insatser, dvs
åtgärder för att bibehålla eller skapa
fler arbetstillfällen


1
1

k) Statlig och kommunal administration

1




2
2

2




3


4

3

3

4



4



Fråga 2. Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör finansieras?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Bör som nu huvudsakligen betalas genom
skatter och arbetsgivaravgifter

a) Utbildning
b) Sjukvård
c) Barnomsorg
d) Äldreomsorg
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1
1

Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda
avgifter från dem som använder tjänsterna


2
2
2

1

2
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Fråga 3. Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Stat och
kommun

a) Utbildning
b) Sjukvård
c) Barnomsorg
d) Äldreomsorg
e) Socialvård


1
1
1
1
1

Privata
företag


2
2
2
2
2

Fackföreningar

Kooperativ av
Välgörengrannar eller hetsorganisaarbetskamrationer
ter


3
3
3
3


4
4
4
4

3

Familj och
anhöriga


5
5
5
5

4

Vet inte


6
6
6
6

5


7
7
7
7

6

7

Fråga 4. Socialförsäkringar är till för att garantera inkomst när människor av någon anledning
inte kan försörja sig genom arbete. Det finns olika uppfattningar om hur ansvaret bör fördelas
mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar.
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Bör som nu i huvudsak betalas
genom skatter, egenavgifter och
arbetsgivaravgifter, vilka behålls på
nuvarande nivå

a) Sjukförsäkringen
b) Arbetslöshetsförsäkringen
c) Pensionerna

Bör i större utsträckning betalas
av den enskilde genom egna
försäkringspremier, samtidigt
som skatter och arbetsgivaravgifter sänks


1
1

Vet inte


2
2

1


3
3

2

3

Fråga 5. Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem?
Kryssa för vart och ett av påståendena nedan i den ruta som stämmer bäst med Din egen
uppfattning!
Instämmer helt

a) Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka
b) Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett
arbete om de bara ville
c) Många av dem som får försörjningsstöd (socialbidrag) är egentligen inte
fattiga
d) Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och
billigare bostäder
e) Många av dem som sjukskriver sig är
egentligen inte sjuka
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Instämmer delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt avstånd

1



2



3



4



1



2



3



4



1



2



3



4



1



2



3



4



1



2



3



4
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Fråga 6. I hur stor utsträckning anser Du att den offentliga sektorn i Sverige klarar att...
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Mycket stor
utsträckning

a) Svara för en god barnomsorg?
b) Svara för att barn och ungdomar får
en god skolutbildning?

Ganska stor
utsträckning


1


2

1

2

Ganska liten
utsträckning


3
3

Mycket liten
utsträckning

Vet inte


4


5

4

5

c) Upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa?

1



2



3



4



5



d) Upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de sjukskrivna?

1



2



3



4



5



e) Svara för att de sjuka får den sjukvård de behöver?

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



f)

Garantera ålderspensionärerna en
hygglig levnadsstandard?

g) Svara för en god äldreomsorg?

Här följer några frågor om Dina egna erfarenheter
Fråga 7. Har Du själv under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Ja

a) Varit inlagd på sjukhus


1
1
1
1


2
2
2
2

1

b) Varit arbetslös minst en månad
c) Varit sjukskriven minst en månad
d) Fått försörjningsstöd (socialbidrag)
e) Betalt till eller fått betalt från privat
pensionsförsäkring
f)

Nej

Haft privat eller avtalad sjuk- eller
vårdförsäkring

1

2



2



Fråga 8. Har någon i Din familj eller bland Dina närmaste vänner under de senaste tre åren varit
med om något av nedanstående?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Ja

a) Varit inlagd på sjukhus


1
1
1
1
1

b) Varit arbetslös minst en månad
c) Varit sjukskriven minst en månad
d) Fått försörjningsstöd (socialbidrag)
e) Betalt till eller fått betalt från privat
pensionsförsäkring
f)

Haft privat eller avtalad sjuk- eller
vårdförsäkring
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Nej


2
2
2
2
2

2



Vet inte


3
3
3
3
3

3
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Fråga 9. Hur stor tror Du sannolikheten är att Du...
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Mycket stor
sannolikhet

Ganska stor
sannolikhet

Ganska liten
sannolikhet

Mycket liten
sannolikhet

Vet inte

a) ...kommer att bli arbetslös inom de
närmaste åren?

1



2



3



4



5



b) ...inte får den sjukvård Du behöver
om Du skulle bli sjuk?

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



c) ...inte klarar en månads sjukskrivning
utan allvarliga ekonomiska
konsekvenser?
d) ...inom de närmaste åren måste
avstå från läkarbesök på grund av Du
inte har råd?
e) ...måste flytta från Din bostad inom
de närmaste åren på grund av för
höga boendekostnader?
f)

...får en statlig pension som inte ger
Dig en acceptabel levnadsstandard
som pensionär?

Fråga 10. Vad borde man enligt Din uppfattning rimligen ha rätt att förvänta sig som invånare i
Sverige?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Borde man
absolut ha
rätt att förvänta sig

Borde man
förmodligen
ha rätt att
förvänta sig

Borde man
förmodligen
inte ha rätt att
förvänta sig

Borde man
absolut inte
ha rätt att
förvänta sig

Vet inte

a) Behålla sin invanda levnadsstandard
om man blir sjukskriven

1



2



3



4



5



b) God sjukvård till låg kostnad om man
blir sjuk

1



2



3



4



5



c) Behålla sin invanda levnadsstandard
om man blir arbetslös

1



2



3



4



5



d) God barnsomsorg till låg kostnad när
man har små barn

1



2



3



4



5



e) Behålla sin invanda levnadsstandard
när man blir pensionär

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



f)

Ha råd med två veckors semester i
utlandet om året

g) Ett arbete att gå till
h) Klara några månaders sjukskrivning
utan allvarliga konsekvenser
i)

God äldreomsorg till låg kostnad om
man behöver

j)

Ett eget fritidshus/sommarstuga

k) Klara några månaders arbetslöshet
utan allvarliga konsekvenser
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Här följer några frågor om skatterna i Sverige
Fråga 11. Skulle Du själv kunna tänka Dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av
följande ändamål?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Ja,
absolut

a) Sjuk- och hälsovård


1

c) Stöd till barnfamiljer (barnbidrag,
barnomsorg m m)
d) Försörjningsstöd (socialbidrag) (stöd
till dem som p g a för låg inkomst inte
kan försörja sig själva)
e) Den vanliga skolan (grundskolan och
gymnasieskolan)
Sysselsättningspolitiska insatser, dvs
åtgärder för att bibehålla eller skapa
fler arbetstillfällen

Nej,
förmodligen
inte


2

1

b) Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg m m)

f)

Ja,
förmodligen

Nej,
absolut inte


3

2

Vet inte


4

3


5

4

5

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



Fråga 12. Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Alldeles för
höga

För höga

Ungefär
lagom

För låga

Alldeles för
låga

Vet inte

a) För folk med höga inkomster är skatterna...

1



2



3



4



5



6



b) För folk med medelinkomster är skatterna...

1



2



3



4



5



6



c) För folk med låga inkomster är skatterna...

1



2



3



4



5



6



Fråga 13. När det gäller skatter på inkomster för privatpersoner (dvs. den vanliga
inkomstskatten), anser vissa att progressiva skatter (dvs. att de med höga inkomster betalar en
större procentandel i skatt än de med låga inkomster) är mest rättvist. Andra menar att
proportionerliga skatter (dvs. att de med höga inkomster betalar samma procentandel i skatt
som de med låga inkomster) är mest rättvist. Slutligen finns de som anser att regressiva skatter
(dvs. att de med höga inkomster betalar en mindre procentandel i skatt än de med låga
inkomster) är mest rättvist.
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Progressiv skatt

Proportionerlig skatt

Regressiv skatt

a) Av dessa tre typer av skatter, vilken
anser du är den mest rättvisa?

1



2



3



b) Och vilken typ av skatt anser du är
den mest orättvisa?

1



2



3
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Vi tänker oss några personer som har olika hög inkomst. Var vänlig och ange för var och en hur
mycket Du anser att de bör betala i skatt.
Fråga 14a. Hur mycket anser Du att en person som tjänar 18 000 kr i månaden före skatt borde
betala i skatt?
1.......................................................kr i skatt
2

 Vet inte

Fråga 14b. Och hur mycket anser Du att en person som tjänar 36 000 kr i månaden före skatt borde
betala i skatt?
1.......................................................kr i skatt
2

 Vet inte

Fråga 14c. Och hur mycket anser Du att en person som tjänar 72 000 kr i månaden före skatt borde
betala i skatt?
1.......................................................kr i skatt
2

 Vet inte

Fråga 15. Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du
avstånd från följande påståenden?
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Instämmer
helt

a) Med hänsyn till de förmåner som
staten ger medborgarna är skatterna
inte för höga
b) Man bör inte skattefuska

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

Vet inte

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



Fråga 16. Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas
allmänna nivå i Sverige? Är den...
Var vänlig och kryssa endast i en ruta!

 Alldeles för hög
2 Något för hög
3 Lagom hög
4 Något för låg
5 Alldeles för låg
6 Vet inte
1

Fråga 17. Hur ofta har du betalat kontant utan kvitto för att undvika att betala moms eller andra
skatter under de senaste fem åren?
Var vänlig och kryssa endast i en ruta!

 Aldrig
2 En gång
3 2 gånger
4 3 eller 4 gånger
5 5 gånger eller mer
1
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Fråga 18. Anser Du att det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla inkomster och
därigenom betalar mindre i inkomstskatt?
Var vänlig och kryssa endast i en ruta!

 Inte fel
 Lite fel
3 Fel
4 Helt fel
5 Vet inte
1
2

Fråga 19. Hur fel tycker du att det är om någon betalar kontant utan kvitto för att undvika att betala
moms eller andra skatter?
Var vänlig och kryssa endast i en ruta!

 Inte alls fel
2 Lite fel
3 Fel
4 Helt fel
5 Vet inte
1

Så kommer några frågor om Dig själv
Fråga 20. Vilket år är du född?
Var vänlig och ange ditt födelseår (använd två siffror).
KAMM MED
1 49FÄLT – ”19” FAST I DE 2 FÖRSTA
Fråga 21. Vilken är din nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 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
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Så kommer några frågor om vad du arbetar med
Med arbete menar vi förvärvsarbete, dvs. ett inkomstbringande arbete man gör som anställd, egen företagare, 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.
Fråga 22. Förvärvsarbetar du för närvarande, har du förvärvsarbetat tidigare, eller har du aldrig
förvärvsarbetat?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Jag förvärvsarbetar Var vänlig och fortsätt med fråga 23
2 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare  Var vänlig och fortsätt
med fråga 24
3 Jag har aldrig förvärvsarbetat  Var vänlig och fortsätt med fråga 30
Fråga 23. 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 24. 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.
1 Anställd
2 Egenföretagare utan anställda.
3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda? .....................................personer
(räkna inte med dig själv)
4 Arbetar i den egna familjens företag
Fråga 25. Har Du någon arbetsledande funktion?
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete.
1

 Ja. För hur många anställda? .......................................................personer

2

 Nej

(räkna inte med dig själv)

Fråga 26. Hur mycket tillåter ledningen på din arbetsplats dig att påverka principiella beslut som rör
organisationens verksamhet och inriktning?
Om du är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på ditt senaste arbete.
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Mycket hög grad
2 Hög grad
3 Viss grad
4 Liten grad
5 Inget alls
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Fråga 27. Arbetar du för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en ickevinstdrivande 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.
1 Jag arbetar för en vinstdrivande organisation
2 Jag arbetar för en icke-vinstdrivande organisation
Fråga 28. 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 Offentlig arbetsgivare
2 Privat arbetsgivare
Fråga 29a. 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 29b. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Fråga 29c. Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe du arbetar, eller arbetade senast?

Fråga 30. 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.
1 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
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Fråga 31. Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt?
Var vänlig och fyll i.
1

 Min ungefärliga inkomst före skatt är................................................................kronor i månaden

Fråga 32. Har du en stadigvarande partner? Om ja, lever ni tillsammans i samma hushåll?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Ja, jag har en partner och vi lever tillsammans i samma hushåll Var vänlig och fortsätt med
fråga 33
2 Ja, jag har en partner men vi lever inte tillsammans i samma hushåll Var vänlig och fortsätt
med fråga 33
3 Nej, jag har ingen partner Var vänlig och fortsätt med fråga 42
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 sjuk-skriven/semester/strejk), ange hur hans/hennes
vanliga arbetssituation ser ut.
Fråga 33. Förvärvsarbetar din partner för närvarande, har han/hon förvärvsarbetat tidigare, eller har
han/hon aldrig förvärvsarbetat?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Han/hon förvärvsarbetar Var vänlig och fortsätt med fråga 34
2 Han/hon förvärvsarbetar inte för närvarande men har förvärvsarbetat tidigare Var vänlig och fortsätt med fråga 35
3 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat Var vänlig och fortsätt med fråga 40
Fråga 34. 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.
1

 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 35. 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.
1 Anställd
2 Egenföretagare utan anställda.
3 Egenföretagare med anställda. Hur många anställda? .............................................personer
(räkna inte med din partner)
4 Arbetar i den egna familjens företag
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Fråga 36. Har din partner någon arbetsledande funktion?
Om din partner är pensionär eller inte arbetar för närvarande, tänk på hans/hennes senaste arbete.

 Ja. För hur många anställda? ..................................................personer
2 Nej
1

Fråga 37. Arbetar din partner för en vinstdrivande organisation (t ex ett företag) eller för en ickevinstdrivande 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 Han/hon arbetar för en vinstdrivande organisation
2 Han/hon arbetar för en icke-vinstdrivande organisation
Fråga 38. 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.
1 Offentlig arbetsgivare
2 Privat arbetsgivare
Fråga 39a. 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 39b. Vilka är din partners huvudsakliga arbetsuppgifter?

Fråga 39c. Vilken slags produktion/verksamhet finns det på det ställe han/hon arbetar, eller
arbetade senast?

Fråga 40. Vilken är din partners nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 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
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Fråga 41. 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.
1 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
Fråga 42. 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.
1 Flera gånger i veckan eller oftare
2 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
Fråga 43. 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!
1 Underklassen
2 Arbetarklassen
3 Medelklassen
4 Övre medelklassen
5 Överklassen
6 Vet ej
Fråga 44. Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Centerpartiet
2 Folkpartiet liberalerna
3 Kristdemokraterna
4 Miljöpartiet - de gröna
5 Moderata samlingspartiet
6 Socialdemokratiska arbetarepartiet
7 Vänsterpartiet
8 Feministiskt initiativ
9 Piratpartiet
10 Sverigedemokraterna
11 Annat parti
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Fråga 45. Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes?

 Ja, båda var svenska medborgare
2 Nej, en var utländsk medborgare. –> Vilket land?........................................................................
3 Nej, båda var utländska medborgare. –> Vilka länder?
1

Mor............................................................ Far:…………………………………………….............
Fråga 46. Hur många personer – barn och vuxna – ingår vanligtvis i ditt hushåll?
(Räkna med dig själv)
Hur många personer är 18 år eller äldre?..........................................
Hur många personer är mellan 7 och 17 år?.....................................
Hur många personer är under 7 år?....................................................
Hur många personer blir detta totalt?..................................................

Fråga 47. Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?
1

 Mitt hushålls ungefärliga inkomst före skatt är............................................kronor i månad

Fråga 48. Vilket är ditt nuvarande civilstånd?
Var vänlig och kryssa endast i en ruta.
1 Gift
2 Registrerat partnerskap
3 Separerad från min make/maka/registrerade partner (men fortfarande lagligen gift/i ett
registrerat partnerskap)
4 Lagligen skild från min make/maka/registrerade partner
5 Änka/änkling/registrerad partner avliden
6 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap
Fråga 49. Hur många böcker tror Du uppskattningsvis att det fanns i Ditt hem när du var 16 år
gammal?

 Inga
2 Någon enstaka
3 Ungefär 10
4 Ungefär 20
5 Ungefär 50
6 Ungefär 100
7 Ungefär 200
8 Ungefär 500
9 Ännu fler
10 Vet/minns inte
1
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Fråga 50. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din
familj, bland Dina vänner och arbetskamrater?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Mycket ofta
2 Ganska ofta
3 Inte särskilt ofta
4 Inte alls
5 Vet inte
Fråga 51. Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1 Läser aldrig nyheter och artiklar om politik
2 Läser nyheter och artiklar om politik någon gång
3 Läser ofta nyheter och artiklar om politik
4 Läser nyheter och artiklar om politik varje dag
Här följer några frågor om din inställning till företag inom den privata sektorn av ekonomin

Fråga 52. I hur stor utsträckning anser du att privata företag i allmänhet drivs av ett intresse
att...
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Mycket stor
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Mycket liten
utsträckning

Vet inte

a) ...erbjuda skäliga priser på varor och
tjänster

1



2



3



4



5



b) ...bidra till en positiv samhällsutveckling

1



2



3



4



5



c) ...öka antalet arbetstillfällen
d) ...förbättra de anställdas arbetsvillkor
e) ...maximera den kortsiktiga vinsten


1
1
1


2
2
2


3
3


4
4

3

4


5
5
5

Fråga 53. I hur stor utsträckning anser du att privata företag i allmänhet faktiskt...
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad!
Mycket stor
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Mycket liten
utsträckning

Vet inte

a) ...erbjuder skäliga priser på varor och
tjänster

1



2



3



4



5



b) ...anpassar sin verksamhet efter ny
kunskap och teknologi

1



2



3



4



5



c) ...omvandlar affärsmöjligheter till
arbetstillfällen

1



2



3



4



5



d) ...erbjuder anställda goda arbetsvillkor

1



2



3



4



5



e) ...prioriterar långsiktig utveckling
framför kortsiktiga vinster

1



2



3



4



5
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Till sist några frågor om framtiden

Fråga 54. Här är ett par förslag på olika samhällen som en del människor anser att vi bör satsa
på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du dessa förslag är?
Var vänlig och kryssa endast i en ruta på varje rad!
Mycket bra Ganska Varken bra
förslag
bra förslag eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Vet inte

a) Satsa på ett samhälle med mer privat
företagsamhet

1



2



3



4



5



6



b) Satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små

1



2



3



4



5



6



Fråga 55. Ibland diskuteras vilka följder olika slags samhällsförändringar skulle få. Ange för var
och en av nedanstående förändringar om Du tror de skulle få positiva eller negativa följder för
samhället i stort.
Var vänlig och kryssa endast i en ruta på varje rad!
Mycket
Ganska
positiva
positiva
följder för följder för
samhället i samhället i
stort
stort

a) Mer av sjukvården bedrivs i privat
regi

Varken
Ganska
Mycket
positiva
negativa
negativa
eller
följder för följder för
negativa samhället i samhället i
följder för
stort
stort
samhället i
stort

Vet inte

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



c) Mer av barnsomsorgen bedrivs i
privat regi

1



2



3



4



5



6



d) Inkomstskillnaderna i Sverige minskar markant

1



2



3



4



5



6



b) Medborgarna får i större utsträckning
betala själva för vård, omsorg och
socialförsäkringar, samtidigt som
skatterna sänks

e) Fler skolor bedrivs i privat regi
f)

Hårdare kontroller av sjukskrivna och
arbetslösa

g) Skillnaderna i levnadsstandard
mellan människor i Sverige ökar
markant
h) Det blir lättare att flytta till Sverige
och bosätta sig här
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Fråga 56. Och ange för var och en av dessa förändringar om Du tror de skulle få positiva eller
negativa följder för Dig personligen.
Var vänlig och kryssa endast i en ruta på varje rad!
Mycket
positiva
följder för
mig
personligen

a) Mer av sjukvården bedrivs i privat
regi

Ganska
positiva
följder för
mig
personligen

Varken
positiva
eller negativa följder
för mig
personligen

Ganska
negativa
följder för
mig
personligen

Mycket
negativa
följder för
mig
personligen

Vet inte

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



c) Mer av barnsomsorgen bedrivs i privat regi

1



2



3



4



5



6



d) Inkomstskillnaderna i Sverige minskar markant

1



2



3



4



5



6



b) Medborgarna får i större utsträckning
betala själva för vård, omsorg och
socialförsäkringar, samtidigt som
skatterna sänks

e) Fler skolor bedrivs i privat regi
f)

Hårdare kontroller av sjukskrivna och
arbetslösa


1


2

1

2


3
3


4
4


5
5


6
6

g) Skillnaderna i levnadsstandard mellan människor i Sverige ökar markant

1



2



3



4



5



6



h) Det blir lättare att flytta till Sverige
och bosätta sig här

1



2



3



4



5



6
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Om du har 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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