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Vad är dina åsikter om religion?
Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga
svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna från folk i andra länder? I den här
undersökningen som utförs i ett fyrtiotal länder frågar vi människor vad de anser om sådana
saker. I Sverige är det cirka 2000 personer från hela landet som slumpmässigt valts ut till
undersökningen. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som står för
undersökningen och SIFO samlar in uppgifterna.
Vi hoppas att du som fått enkäten hjälper oss genom att besvara frågorna och skicka tillbaka
den i det portofria svarskuvertet.
När vi fått din enkät noterar vi att du svarat. Sedan kommer ditt namn samt streckkoden att
rivas bort från blanketten för att ingen ska kunna veta vem som fyllt i den. Därefter finns inget
som kan visa vem som svarat vad.
Vare sig du bryr dig mycket eller väldigt litet om sådana här frågor, är dina svar alltid lika
viktiga för oss. Det är helt frivilligt att svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens
värde och möjligheterna att på ett bra sätt beskriva allmänhetens uppfattningar.
Eftersom detta är en undersökning som görs gemensamt med många länder kan det kanske
ibland tyckas att en del av frågorna stämmer dåligt med svenska förhållanden. Gör ändå så gott
du kan när du svarar och påpeka gärna i rutan på sista sidan om du tyckt någon fråga varit
konstigt formulerad eller svår att svara på.
Om du vill fråga om något, ring gärna Ingemar Boklund på SIFO eller Jonas Edlund, Umeå
universitet.
Om du är intresserad av att ta del av de första resultaten kan du fylla i bifogad talong och skicka
in den tillsammans med enkäten. De första resultaten beräknas bli klara under senare delen av
2008.

Med vänliga hälsningar

Ingemar Boklund
SIFO

Jonas Edlund
Sociologiska institutionen
Umeå universitet

08-507 420 00 (växel)

090-786 50 00 (växel)

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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ISSP 2008 Religion
Fråga 1
Om du tänker på hur ditt liv i allmänhet ter sig nuförtiden, hur lycklig eller olycklig skulle du säga
att du på det hela taget är?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Mycket lycklig
2 Ganska lycklig
3 Inte särskilt lycklig
4 Inte alls lycklig
5 Vet inte
1

Fråga 2
Tycker du att det är fel eller inte fel om en man och en kvinna har sexuellt umgänge före
äktenskapet?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Alltid fel
2 Nästan alltid fel
3 Fel bara ibland
4 Inte alls fel
5 Vet inte
1

Fråga 3
Om en gift person har sexuellt umgänge med någon annan än sin make eller maka är det...
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Alltid fel
2 Nästan alltid fel
3 Fel bara ibland
4 Inte alls fel
5 Vet inte
1

Fråga 4
Om två vuxna av samma kön har sexuellt umgänge är det...
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Alltid fel
 Nästan alltid fel
3 Fel bara ibland
4 Inte alls fel
5 Vet inte
1
2
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Fråga 5
Tycker du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Alltid fel

a) om det finns en stor risk att barnet
har en allvarlig skada
b) om familjen har mycket låga
inkomster och inte har råd med fler
barn

Nästan alltid
fel

Fel bara
ibland

Inte alls fel

Vet inte

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



Fråga 6
Håller du med om eller tar du avstånd från följande påstående?
Var vänlig kryssa endast i en ruta
Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen

 Instämmer starkt
2 Instämmer
3 Varken instämmer eller tar avstånd
4 Tar avstånd
5 Tar starkt avstånd
6 Vet inte
1

Fråga 7
Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har
med andra människor att göra?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Man kan nästan alltid lita på människor
 Man kan vanligtvis lita på människor
3 Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra
4 Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra
5 Vet inte
1
2

Fråga 8
Hur stort förtroende har du för...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Fullständigt
förtroende

a) riksdagen?
b) näringslivet och industrin?
c) kyrkan och religiösa organisationer?
d) domstolarna och rättsväsendet?
e) skolan och utbildningssystemet?


1
1
1
1
1

Ganska
Ett visst
mycket
förtroende
förtroende


2
2
2
2
2


3
3
3
3
3

Ganska
Inget
litet
förtroende
förtroende
alls


4
4
4
4
4


5
5
5
5
5

Vet inte


6
6
6
6
6
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Fråga 9
Vi är intresserade av i vilken utsträckning du har flyttat mellan olika platser. Vilket av följande
beskriver bäst vad du varit med om i ditt liv?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Jag har bott i olika länder
2 Jag har bott på olika orter inom samma land
3 Jag har bott i olika områden inom samma ort
4 Jag har alltid bott i samma område inom samma ort
1

Fråga 10
Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

a) Kyrkliga och andra religiösa
företrädare bör inte försöka påverka
hur folk röstar i valen
b) Kyrkliga och andra religiösa
företrädare bör inte försöka påverka
politiska beslut

Tar
avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet inte

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



Fråga 11
Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

Tar
avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet inte

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



c) Runtom i världen för religionen med
sig mer konflikt än fred

1



2



3



4



5



6



d) Människor med stark religiös tro är
ofta alltför intoleranta mot andra

1



2



3



4



5



6



a) På det hela taget gör den moderna
vetenskapen mer skada än nytta
b) Vi förlitar oss för mycket på
vetenskapen och inte tillräckligt på
religiös tro

Fråga 12
Anser du att kyrkan och andra religiösa organisationer i det här landet har för mycket eller för lite
makt och inflytande?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Alldeles för mycket makt
 För mycket makt
3 Lagom mycket makt
4 För lite makt
5 Alldeles för lite makt
6 Vet inte
1
2
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Fråga 13
I vilken utsträckning instämmer du i eller tar avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

a) Alla religiösa grupper i Sverige bör ha
lika rättigheter
b) Vi måste respektera alla religioner

Tar
avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet inte

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



Fråga 14
Människor tillhör olika religioner och har olika trosuppfattningar. Skulle du acceptera att en
person som har en annan religion eller en trosuppfattning som starkt skiljer sig från din egen…
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Ja, absolut

a) gifte sig med en av dina släktingar?
b) stod på valsedeln för det politiska
parti du sympatiserar med?


1
1

Ja,
förmodligen


2
2

Nej,
förmodligen
inte

Nej, absolut
inte


3


4

3

Vet inte


5

4

5

Fråga 15
Vissa människors åsikter betraktas av de flesta som extrema. Anser du att religiösa extremister
- dvs. människor som anser att deras religion är den enda rätta och att alla andra religioner bör
betraktas som fiender - bör tillåtas att...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Ja, absolut

a) uttrycka sina åsikter på offentliga
möten?
b) uttrycka sina åsikter i böcker?

Ja,
förmodligen

Nej,
förmodligen
inte

Nej, absolut
inte

Vet inte

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



Fråga 16
Vilket av nedanstående påståenden ligger närmast din egen uppfattning om Gud?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Jag tror inte på Gud.
2 Jag vet inte om det finns någon Gud och jag tror inte det finns någon möjlighet att ta reda på det.
3 Jag tror inte på en personlig Gud, men jag tror på en Högre Makt av något slag.
4 Ibland tror jag på Gud, ibland inte.
5 Även om jag har mina tvivel känner jag att jag tror på Gud.
6 Jag vet att Gud finns och jag har inga tvivel om detta.
1
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Fråga 17
Vilket av följande beskriver bäst vad du tror om Gud?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Jag tror inte på Gud och har aldrig gjort det.
2 Numera tror jag inte på Gud men tidigare gjorde jag det.
3 Numera tror jag på Gud men tidigare gjorde jag inte det.
4 Jag tror på Gud och det har jag alltid gjort.
5 Vet inte.
1

Fråga 18
Tror du på...
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Ja, absolut


1
1
1
1

a) ett liv efter döden?

c) Helvetet?
d) religiösa under/mirakel?
e) reinkarnation? - att man återföds till
denna värld om och om igen

g) övernaturliga krafter hos avlidna
förfäder?


4
4
4
4

3


2

1

Nej, absolut
inte


3
3
3
3

2


1

Nirvana?

Nej,
förmodligen
inte


2
2
2
2

1

b) Himlen?

f)

Ja,
förmodligen


5
5
5
5

4


3

2

5


4

3

Vet inte


5

4

5

Fråga 19
Håller du med eller tar du avstånd från följande påståenden?
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

Tar
avstånd

Tar starkt
avstånd

Vet inte

a) Det finns en Gud som personligen
bryr sig om varje människa

1



2



3



4



5



6



b) Det är litet människor kan göra för att
ändra sina levnadsöden

1



2



3



4



5



6



c) För mig är livet bara meningsfullt
eftersom Gud finns

1



2



3



4



5



6



d) Enligt min uppfattning har livet inget
särskilt syfte

1



2



3



4



5



6



e) Livet är bara meningsfullt om man
själv ger det en mening

1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



f)

Jag har mitt eget sätt att komma i
kontakt med Gud, utan inblandning
av kyrkor eller religiösa ceremonier
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Fråga 20
Vilken var din mors religiösa hemvist, om någon, under din uppväxt?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Svenska kyrkan
2 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling
6 Judisk församling
7 Islamisk församling
8 Buddhistiskt samfund
9 Hinduiskt samfund
10 Annan kyrka, religiös församling eller religion
11 Ingen religiös tillhörighet
12 Vet inte
1

Fråga 21
Vilken var din fars religiösa hemvist, om någon, under din uppväxt?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Svenska kyrkan
2 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling
6 Judisk församling
7 Islamisk församling
8 Buddhistiskt samfund
9 Hinduiskt samfund
10 Annan kyrka, religiös församling eller religion
11 Ingen religiös tillhörighet
12 Vet inte
1

Fråga 22
Vilken var din egen religiösa hemvist, om någon, under din uppväxt?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Svenska kyrkan
2 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling
6 Judisk församling
7 Islamisk församling
8 Buddhistiskt samfund
9 Hinduiskt samfund
10 Annan kyrka, religiös församling eller religion
11 Ingen religiös tillhörighet
12 Vet inte
1
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Fråga 23
Var vänlig besvara fråga 23 om du är gift eller sammanboende. Är du ensamstående, fortsätt med
fråga 24.
Vilken är din makes/makas/sambos religiösa hemvist, om någon?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Svenska kyrkan
2 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling
6 Judisk församling
7 Islamisk församling
8 Buddhistiskt samfund
9 Hinduiskt samfund
10 Annan kyrka, religiös församling eller religion
11 Ingen religiös tillhörighet
12 Vet inte
1

Fråga 24
Ungefär hur ofta brukade din mor delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under
din uppväxt?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Aldrig
2 Mindre än en gång om året
3 En eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 En gång i månaden
6 Två till tre gånger i månaden
7 Nästan varje vecka
8 En gång i veckan
9 Flera gånger i veckan
10 Växte upp utan mor
11 Vet inte/minns inte
1
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Fråga 25
Ungefär hur ofta brukade din far delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under din
uppväxt?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Aldrig
2 Mindre än en gång om året
3 En eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 En gång i månaden
6 Två till tre gånger i månaden
7 Nästan varje vecka
8 En gång i veckan
9 Flera gånger i veckan
10 Växte upp utan far
11 Vet inte/minns inte
1

Fråga 26
Ungefär hur ofta brukade du själv delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster när du
var i elva-tolvårsåldern?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Aldrig
 Mindre än en gång om året
3 En eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 En gång i månaden
6 Två till tre gånger i månaden
7 Nästan varje vecka
8 En gång i veckan
9 Flera gånger i veckan
1
2

10

 Vet inte/minns inte

Fråga 27
Och hur är det idag? Hur ofta brukar du be?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Aldrig
2 Mindre än en gång om året
3 En eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 En gång i månaden
6 Två till tre gånger i månaden
7 Nästan varje vecka
8 En gång i veckan
9 Flera gånger i veckan
10 Varje dag
11 Flera gånger om dagen
1
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Fråga 28
Hur ofta deltar du i kyrkliga eller andra religiösa aktiviteter utöver gudstjänster?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Aldrig
2 Mindre än en gång om året
3 En eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 En gång i månaden
6 Två till tre gånger i månaden
7 Nästan varje vecka
8 En gång i veckan
9 Flera gånger i veckan
1

Fråga 29
Har du av religiösa skäl ett altare eller religiösa föremål (t.ex. en ikon eller ett krucifix) stående
framme i ditt hem?
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 Ja
2 Nej
1

Fråga 30
Hur ofta besöker du av religiösa skäl en helig plats, t.ex. en kyrka, moské eller synagoga?
Om du regelbundet besöker gudstjänster i din egen kyrka, moské, synagoga eller motsvarande,
räkna inte med dessa.
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Aldrig
2 Mindre än en gång om året
3 Ungefär en eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 Ungefär en gång i månaden eller oftare
1

Fråga 31
Skulle du vilja beskriva dig som...
Var vänlig kryssa endast i en ruta

 mycket djupt religiös?
2 djupt religiös?
3 ganska religiös?
4 varken religiös eller icke-religiös?
5 ganska icke-religiös?
6 djupt icke-religiös?
7 mycket djupt icke-religiös?
8 Vet inte
1
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Fråga 32
Vilket av följande beskriver dig bäst?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.
1

 Jag bekänner mig till en religion och betraktar mig som en andlig person intresserad av det heliga

2



3



4



5



eller övernaturliga.
Jag bekänner mig till en religion men betraktar mig inte som en andlig person intresserad av det
heliga eller övernaturliga.
Jag bekänner mig inte till en religion men betraktar mig som en andlig person intresserad av det
heliga eller övernaturliga.
Jag bekänner mig inte till en religion och betraktar mig inte som en andlig person intresserad av det
heliga eller övernaturliga.
Vet inte

Fråga 33
Vilket av följande påståenden kommer närmast din egen uppfattning?
Var vänlig kryssa endast i en ruta.

 Det finns nästan ingen sanning i någon religion.
2 Det finns grundläggande sanningar i många religioner.
3 Endast en religion är sann.
4 Vet inte.
1

Fråga 34
Instämmer du i eller tar du avstånd från följande? Att utöva en religion hjälper människor att....
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Instämmer Instämmer
Varken
starkt
instämmer
eller tar
avstånd

a) finna inre frid och glädje
b) få vänner
c) att finna tröst i stunder av motgång
och sorg
d) möta den rätta sortens människor


1
1
1

1




2
2


3
3

2

2

Tar
avstånd


4
4

3



3

Tar starkt
avstånd


5
5

4



4

Vet inte


6
6

5



5

6



6



Fråga 35
Nu kommer några frågor om politik och moral.
Tycker du att det är fel eller inte fel om....
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad.
Inte fel

a) en skattebetalare inte uppger alla
sina inkomster för att därigenom
betala mindre inkomstskatt?
b) en person ger felaktiga uppgifter till
myndigheterna för att få bidrag som
han/hon inte är berättigad till?

Lite fel

Fel

Allvarligt fel

Vet inte

1



2



3



4



5



1



2



3



4



5
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SÅ KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
Fråga 36
Vilken av följande grupper tillhör du?
Om du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om du arbetade heltid eller deltid innan
föräldraledigheten eller sjukskrivningen.
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka)
2 Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka
3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka
4 Medhjälpande familjemedlem
5 Arbetslös
6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning
7 Studerande
8 Ålderspensionär
9 Hemarbetande
10 Förtidspensionär
11 Gör värnplikten
1

Fråga 37
Vilken är din normala veckoarbetstid?
1

 .................timmar

2

 Förvärvsarbetar inte

Fråga 38
Vilket yrke har du?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast. Ange så noggrant som
möjligt.

Fråga 39
Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe du arbetar, eller arbetade senast?

Fråga 40
Är du företagare eller anställd?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var företagare eller anställd i ditt förra arbete.

 Egen företagare utan anställda
2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda? ..........personer
3 Anställd
4 Har aldrig förvärvsarbetat
1
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Fråga 41
Har du någon arbetsledande funktion?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om du var arbetsledare på ditt förra arbete

 Ja
 Nej
3 Har aldrig förvärvsarbetat
1
2

Fråga 42
Arbetar du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?
Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst.

 Arbetar i offentlig tjänst
 Arbetar i statligt företag
3 Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ)
4 Har aldrig förvärvsarbetat
1
2

Fråga 43
Har du någon gång varit medlem i en facklig organisation?

 Ja
2 Nej
1

-> fortsätt med fråga 45

Fråga 44
Är du medlem i någon facklig organisation just nu?

 Ja, ett LO-förbund
 Ja, ett TCO-förbund
3 Ja, ett SACO-förbund
4 Ja, annan facklig organisation
5 Nej
1
2

Fråga 45
Vilken är din nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Folkskola eller grundskola
2 2-årig gymnasielinje
3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)
4 Yrkesskola
5 Folkhögskola
6 Realskola
7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)
8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992)
9 Studentexamen
10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen
11 Examen från universitet eller högskola
1
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Fråga 46
Hur många år har du sammanlagt gått i heltidsutbildning?
Räkna från och med skolans lågstadium!
.................år

Fråga 47
Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt?
.................kronor i månaden

Fråga 48
Är du gift, sammanboende eller ensamstående?

 Gift
2 Sammanboende
-> fortsätt med fråga 57
3 Frånskild
-> fortsätt med fråga 57
4 Änka/änkling
-> fortsätt med fråga 57
5 Ensamstående
1

Fråga 49
Vilken av följande grupper tillhör din make/maka/sambo?
Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan
föräldraledigheten eller sjukskrivningen.
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka)
2 Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka
3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka
4 Medhjälpande familjemedlem
5 Arbetslös
6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning
7 Studerande
8 Ålderspensionär
9 Hemarbetande
10 Förtidspensionär
11 Gör värnplikten
1

Fråga 50
Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid?
.................timmar
2

 Förvärvsarbetar inte

Fråga 51
Vilket yrke har din make/maka/sambo?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så
noggrant som möjligt.
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Fråga 52
Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast?

Fråga 53
Är din make/maka/sambo företagare eller anställd?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra
arbete.

 Egen företagare utan anställda
2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda? ..........personer
3 Anställd
4 Har aldrig förvärvsarbetat
1

Fråga 54
Har din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete

 Ja
2 Nej
3 Har aldrig förvärvsarbetat
1

Fråga 55
Arbetar din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?
Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller
offentlig tjänst.

 Arbetar i offentlig tjänst
 Arbetar i statligt företag
3 Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ)
4 Har aldrig förvärvsarbetat
1
2

Fråga 56
Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Folkskola eller grundskola
2 2-årig gymnasielinje
3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992)
4 Yrkesskola
5 Folkhögskola
6 Realskola
7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995)
8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992)
9 Studentexamen
10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen
11 Examen från universitet eller högskola
1
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Fråga 57
Vilken är ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?
................. kronor per månad

Fråga 58
Hur många personer ingår i ditt hushåll? (Räkna med dig själv!)
................. personer

Fråga 59
Hur många personer i ditt hushåll är mellan 7 och 17 år?
................. personer i mitt hushåll är mellan 7 och 17 år
Fråga 60
Hur många personer i ditt hushåll är under 7 år?
................. personer i mitt hushåll är under 7 år
Fråga 61
Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Centerpartiet
2 Folkpartiet liberalerna
3 Kristdemokraterna
4 Miljöpartiet - de gröna
5 Moderata samlingspartiet
6 Socialdemokratiska arbetarepartiet
7 Vänsterpartiet
8 Annat parti
1

Fråga 62
Röstade du i senaste riksdagsvalet?
1
2

 Ja
 Nej
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Fråga 63
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 bara i en ruta!

 Underklassen
2 Arbetarklassen
3 Medelklassen
4 Övre medelklassen
5 Överklassen
6 Vet inte
1

Fråga 64
I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som
lägre. Här finner du en skala från topp till botten. Var skulle du placera dig själv på denna
skala?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

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

Fråga 65
Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes?

 Ja, båda var svenska medborgare
2 Nej, en var utländsk medborgare
3 Nej, båda var utländska medborgare
1

Fråga 66
Tillhör du själv någon kyrka eller religiös församling?

 Ja -> fortsätt med fråga 67
2 Nej -> fortsätt med fråga 68
1
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Fråga 67
Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Svenska kyrkan
2 Katolska kyrkan
3 Ortodoxa kyrkan
4 Kristen frikyrka
5 Annan kristen församling
6 Judisk församling
7 Islamisk församling
8 Buddhistiskt samfund
9 Hinduiskt samfund
10 Annan kyrka, religiös församling eller religion
11 Vet inte
1

Fråga 68
Hur ofta brukar du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten?
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 Aldrig
2 Mindre än en gång om året
3 En eller två gånger om året
4 Flera gånger om året
5 En gång i månaden
6 Två till tre gånger i månaden
7 Nästan varje vecka
8 En gång i veckan
9 Flera gånger i veckan
10 Vet inte
1

Fråga 69
Är stället du bor på...
Var vänlig kryssa bara i en ruta!

 En storstad
2 En förort till eller i närheten av en storstad
3 En liten stad
4 En by eller mindre samhälle
5 En gård eller enskilt hus på landet
1

Fråga 70
Hur gammal är du?
.................år
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Fråga 71
Om du har några andra synpunkter på enkäten eller enskilda frågor kan du skriva dem här:

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