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FRÅGEFORMULÄR
Frågeformuläret utgör en del av undersökning i samband med diplomarbete med rubrik ”Kulturblandning och kulturskillnader på grundval av erfarenheter från polsk-svenska äkta par”
 

1. Har Du bytt medborgarskap efter ingånget äktenskap
                                                   ڤ Ja       ڤ Nej
2. Är det ditt första äktenskap
                                                   ڤ Ja       ڤ Nej

3. Förvärvsarbetar Du
                                                   ڤ Ja       ڤ Nej
4. Ditt arbete (ifylls av dem som förvärvsarbetar)
     1) är förenligt med din utbildning     ڤ Ja       ڤ Nej
     2) uppfyller Dina förväntningar               ڤ Ja       ڤ Nej
     3) möjliggör befordran                    ڤ Ja       ڤ Nej
     4) gör det möjligt att försörja sig själv           ڤ Ja       ڤ Nej
     5) gör det möjligt att försörja familjen         ڤ Ja       ڤ Nej
5. Hemvist
	Stad över 500 tusen invånare

Stad mellan 201 och 500 tusen invånare
Stad mellan 101 och 200 tusen invånare
Stad mellan 21 och 100 tusen invånare
Stad under 20 tusen invånare
Stad under 20 tusen invånare
	landsbygd

6   Antal barn i familjen
	Dina barn – (antal)

(varav) Din makes/makas barn
	Gemensamma barn – (antal)


7. Beskriv hur det såg ut när Du skulle ingå äktenskap
    vad gäller kontakter med administrativa myndigheter
	Det har inte varit några administrativa problem
	Det var färre problem än jag hade tänkt mig

Större problem uppstod hos  ڤ polska myndigheter   ڤ svenska myndigheter
Det var många administrativa problem i båda länder
	Hade jag vetat att jag skulle stöta på så stora problem, hade jag gett upp

8. Beskriv vilken attityd till makas/makes hemland hade Du före
      ingånget äktenskap
	definitivt positiv
	positiv
	likgiltig
	negativ
	definitivt negativ


9. Ange minst två stereotyper som finns i Ditt hemland angående
      Din makas/makes hemland
      ..................................................................................................................................
      ..................................................................................................................................

10. Hur kan Du värdera kunskapsnivån i ditt hemland avseende makas/makes land
      (kunskaper om politiskt skick, samhället, kultur och seder och bruk
	Mycket hög
	Ganska hög
	måttlig
	Ganska låg
	Mycket låg





11. Hur kan Du värdera kunskapsnivån i din makas/makes hemland angående
      Ditt hemland
	Mycket hög
	Ganska hög
	måttlig
	Ganska låg
	Mycket låg


12. Ange minst två stereotyper som finns i Din makas/makes land angående
     Ditt hemland
     ....................................................................................................................
     ....................................................................................................................

13. Vilken familjemodell är dominerande i Ditt hemland
	Kvinnans dominerande ställning
	partnerskap
	Mannens dominerande ställning
	Förvärvsarbetande personens dominerande ställning
	Positionen är beroende av makarnas löner
	Dominansen är beroende av makarnas psykiska egenskaper


14. Vilken familjemodell är dominerande i Din makas/makes hemland
	Kvinnans dominerande ställning
	partnerskap
	Mannens dominerande ställning
	Förvärvsarbetande personens dominerande ställning
	Positionen är beroende av makarnas löner
	Dominansen är beroende av makarnas psykiska egenskaper


15. Ange minst två största skillnader mellan familjemodeller i
      Polen och i Sverige
      ................................................................................................................................
      ................................................................................................................................

16. Vilka faktorer påverkar parternas positioner i din familj
	Familjetraditioner från föräldrarhemmet

Makarnas löner
	utbildningsnivå

En av makarnas höga yrkesposition
	Hög socialprestige av det yrke som utövas av en av makarna
	Faktum att man härstammar från ett främmande land (utläningsstatus)


17. Hur fattar ni ekonomiska beslut i Din familj
	makarna har en gemensam kassa 
	Parterna delfinansierar hemutgifter från sina individuella ”kassor”
	Förvärvsarbetande partner fattar alla finansiella beslut

Hemarbetande partner fattar alla finansiella beslut
	Andra överenskommelser parterna emellan


18. Beskriv på vilket sätt har Dina kulturella behov ändrats efter ingånget
      äktenskap (det aktuella) (behov att läsa, att delta i kulturella evenemang)
	De har ökat definitivt
	De har ökat en del

De är på samma nivå
	De har minskat en del
	De har minskat definitivt
18 a. Ange några exempel ................................................................
     ...............................................................................................................................
     ...............................................................................................................................
19. Hur påverkas Dina kulturella behov av kontakter med kulturlivet i din makes/makas land
	Har definitivt ökat 
	Har ökat en del
	Har inte påverkats

Har minskat en del
	Har definitivt minskat


20. Kan Du beskriva hur ditt umgängesliv förändrats efter Ingånget äktenskap
	Vi träffar våra vänner mycket oftare

Vår umgängeskrets har ökat, men det påverkar inte hur ofta vi umgås med våra bekanta
Vi umgås inte så ofta med våra bekanta på grund av att vi flyttat
Antal bekanta som vi umgås med har betydligt minskat
Var och en av oss umgås endast med sina egna bekanta
Andra ändringar. Vilka?

21. Ange minst två största, enligt Din uppfattning, kulturella skillnader
      Avseende umgängeslivet i Polen och i Sverige
      ...............................................................................................................................
      ...............................................................................................................................

22. Kan Du beskriva skillnader avseende uppfostran av barn i familjer i Ditt hemland
      Jämfört med Din makas/makes hemland
      ...............................................................................................................................
     ................................................................................................................................

23. Kan Du beskriva vilket beslut har fattats i Din familj avseende skillnader
      I uppfostran av barn 
	Vi försöker förena båda traditioner
	Vi uppfostrar våra barn enl. den tradition som råder i landet där vi bor

Vi är inte överens avs. detaljer, vilket bidrar till många missförstånd
	Vi har beslutat att det är endast en person i familjen som fattar beslut avs. barn
Annan lösning
.........................................................................................................................

24. Ange minst två skillnader avseende mattraditioner, dvs. matvanor och matkvalitet
      I Polen och i Sverige
     ............................................................................................................................
     
25. Kan Du beskriva hur din familj påverkas av skillnader mellan
      De officiella religionerna i Polen och i Sverige
	Vi firar de viktigaste helgerna och följer traditioner i båda relilgioner

Var och en av oss går i sin egen kyrka
Jag har anslutit till min makas/makes kyrka
	Jag har avstått från att gå i kyrka

Jag har aldrig gått i kyrka

26. Har enligt dig uppstått några förändringar i ditt vardagsliv, efter
      Att Polen gick in i EU i maj 2004. Ange exempel:
      ..............................................................................................................................
      ..............................................................................................................................
27. Har det uppstått konflikter i ditt äktenskap p g a kulturskillnader eller 
      Sederskillnader                 Ja                      Nej
Ge exempel: ..................................................................................................
............................................................................................................................

28. Kan Du berätta vad som har överraskat Dig negativt avseende seder och bruk
      I Din makas/makes hemland
      ................................................................................................................................
      ...............................................................................................................................

29. Kan Du berätta vad som har överraskat Dig positivt avseende seder och bruk
      I Din makas/makes hemland
      .................................................................................................................................
      .................................................................................................................................









Uppgifter avs. den som fyller i enkäten: Vill Du kryssa för de passande svaren:
    1) Kön:                                   ٱ kvinna       ٱ man
    2) Ursprung                   ڤ PL              ڤ S
      3) Bostadsland       ڤ PL              ڤ S
    4) Ålder ..........
    5) Hur länge har äktenskapet/samboförhållandet varat .......... 
    6) Utbildning
- yrkesskola
- gymnasieskola
- teknisk gymnasieskola
- universitet
- utbildning från ett annat land än hemlandet ................





