Attityd‐ och värderingsstudie
Ålder
1.

Vilket är ditt födelseår?

Utbildning
2.

Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Inte gått ut grundskolan
Grundskola (eller motsvarande)
Gymnasium (eller motsvarande)
Yrkes‐ eller folkhögskoleutbildning efter gymnasiet
Högskola/universitet mindre än tre år
Högskola/universitet tre år eller mer

3.

Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning?
Inte gått ut
grundskolan

Grundskola (eller
motsvarande)

Gymnasium
(eller
motsvarande)

Yrkes‐ eller
folkhögskole‐
utbildning efter
gymnasiet

Högskola/
Högskola/
universitet tre år
universitet mindre
eller mer
än tre år

Vet inte

Förälder 1
Förälder 2

4.

Studerar du just nu eller planerar du att studera på universitet/högskola?
Ja, jag studerar just nu på högskola/universitet
Ja, jag planerar att studera på högskola/universitet
Nej, men jag har studerat på högskola/universitet
Nej

5.

}

Gå vidare till fråga 5

}

Gå vidare till fråga 6

/

Varför studerar du/vill du studera vidare?
Flera alternativ kan markeras
För att få det jobb som jag verkligen vill ha
För att få större möjligheter till ett bättre jobb
För att slippa vara arbetslös
För att flytta till en annan stad
För att ha roligt under studenttiden
För att familj/släkt vill det
För att utvecklas som person
Annat

6726485468

1836485465

Samhällsintresse och engagemang
6.

Hur stor påverkan tycker du att du har just nu över..
Ingen
påverkan
1

2

3

Stor
påverkan
5

4

Inte
aktuellt

Ditt arbete
Din utbildning/skola
Din ekonomi
Hur du bor
Hur ditt liv kommer att bli

7.

Hur intresserad är du i allmänhet av…

Inte alls
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Ganska
intresserad

Mycket
intresserad

Politik eller samhällsfrågor i Sverige
Politik eller samhällsfrågor i Europa
Politik eller samhällsfrågor i världen

8.

Hur väl håller du med om följande påståenden?
Instämmer
inte alls
1

2

3

4

Det är viktigt att medborgare försöker
sätta sig in i hur man styr och bestämmer i Sverige
Det är svårt att förstå sig på politik, så det är bäst
att politiker bestämmer
Det är viktigt att stödja det som jag tycker är rätt i
samhället och protestera mot det som jag tycker är
fel
Avståndet mellan politiker och vanliga medborgare
är för stort
Jag vet vad jag tycker om viktiga samhällsfrågor
Politiker lyssnar inte på medborgarna

9.

Vilka av följande frågor tycker du är de viktigaste samhällsfrågorna just nu?
Markera de tre viktigaste
Skola och utbildning
Barnomsorg
Äldreomsorg
Sjukvård
Arbete och sysselsättning
Migrations‐ och integrationsfrågor
Bostadsbyggande
Jämställdhet
Diskrimineringsfrågor
Försvar
Trygghet
Kultur
Skatter
Klimatfrågor
Miljö‐ och djurfrågor
Internationella frågor/bistånd till fattiga länder

5

6

Instämmer
helt
7

5775485461

10.

Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?
Instämmer
inte alls
1

2

3

4

Instämmer
helt
5
Vet inte

Sverige bör göra mer för att hjälpa fattiga länder
Cannabis bör bli lagligt att använda för privat bruk
Staten lägger sig i för mycket och bör överlåta mer till
medborgarna själva
Att ha fler övervakningskameror på allmänna platser känns
som ett stort hot mot människors privatliv
Vi bör arbeta mindre och få mer fritid
Sverige bör behålla kärnkraften
Sverige bör införa hårdare fängelsestraff för grova brottslingar
Sverige bör samarbeta mer med andra länder i Europa
Sverige bör lämna EU
Värnplikten bör vara obligatorisk i Sverige

11.

Har du under det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter eller kan du tänka dig att göra
det?
Det har jag
Det har jag inte gjort, men
Det skulle jag
gjort

Skrivit på en namninsamling (på papper)
Delat eller gillat politiskt innehåll på internet
Skrivit insändare
Burit märken/symboler som uttryckt en åsikt
Deltagit i demonstrationer/aktioner
Varit medlem i politiskt parti/ungdomsförbund
Diskuterat/kommenterat samhällsfrågor på internet
Köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl
Varit medlem i organisation som jobbar för en speciell
samhällsfråga
Deltagit i politiskt möte eller möte om samhällsfråga

kan tänka mig att göra

aldrig göra

5203485467

12.

Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?
Instämmer
inte alls
1

2

4

3

Instämmer
helt
5

Kvinnor bör kvoteras in i t. ex. företagsstyrelser
(Könskvotering är en form av särbehandling som i detta fall skulle
innebära att en viss andel av positionerna eller jobben går till kvinnor)
Kvinnor bör ta större ansvar än män när det gäller sysslor i hemmet
Jämställdheten har gått för långt i Sverige
Homosexuella par är lika bra föräldrar som heterosexuella par
Det är viktigt att tjejer är kvinnliga och att killar är manliga
Hen är ett bra könsneutralt pronomen för personer som inte vill
delas in i ”han” eller ”hon”

13.

Hur stor möjlighet tror du att människor i allmänhet har att föra fram sina åsikter till de som
bestämmer i samhället?
Mycket stora

Inga möjligheter
0
1

14.

2

5

4

2

3

5

4

Röstade du i riksdagsvalet i september 2018?
Ja

17.

7

8

9

möjligheter
10

6

7

8

9

möjligheter
10

Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?

Invandrare ger ett positivt tillskott till Sveriges befolkning och
kultur
Jag skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor många med
utländsk bakgrund
Utan invandringen till Sverige hade vi inte haft det så bra som vi
har nu
Invandrare har lika stora möjligheter som svenskar att lyckas i
samhället
Invandrare bör försöka leva som svenskar när det gäller kulturella
seder
Sverige bör ta emot färre flyktingar
Sverige bör ta emot färre invandrare

16.

6

Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i
samhället?
Mycket stora

Inga möjligheter
0
1

15.

3

> Gå till fråga 18

Nej

Varför röstade du inte i riksdagsvalet?
Max två svar
Jag fick inte rösta
Jag visste inte att det var val
Jag är inte intresserad av politik
Min röst spelar ingen roll
Inget parti tycker som jag gör
Annan anledning

>

Gå till fråga 17

Instämmer
inte alls
1

2

3

4

Instämmer
helt
5

9628485462

OM du går i skola/gymnasiet, svara på fråga 18, annars gå vidare till fråga 20
18.

För dig som går i skola/gymnasiet: Röstade du i skolvalet?
Ja
Nej

19.

>
>

Gå till fråga 20
Gå till fråga 19

Varför röstade du inte i skolvalet?
Max två svar
Min skola arrangerade inget skolval
Jag visste inte att det var skolval
Jag är inte intresserad av politik
Skolvalet är bara på låtsats
Annan anledning

20.

Tror du att du kommer att rösta i…

Ja

Får inte
rösta

Kanske

Nej

... Nästa val till riksdagen år 2022?
... Nästa val till Europaparlamentet* år 2019?
*Valet till Europaparlamentet går ut på att rösta fram Sveriges kandidater till Europarlamentet som är en lagstiftande institution inom EU.

21.

Nu kommer frågor om vad du anser är rätt eller fel. I viken utsträckning kan följande handlingar vara
Är aldrig rätt
försvarbara?
Kan vara rätt
1

2

3

4

5

6

7

Att inte betala biljett på buss/tåg
Att använda våld för att försvara sig själv eller vän/närstående
Att köpa något som man vet är stulet
Att använda droger och narkotika
Att köra rattfull (påverkad av alkohol/droger)
Att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år
Att anställa någon utan att betala skatt för det (svartjobb)
Att köpa sexuella tjänster
Att dopa sig för att få en snyggare kropp
Att vara otrogen mot sin partner
Att fuska med skatten
Att uttrycka åsikter på internet som kan upplevas som hot eller
hat

22.

Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Det går inte att lita på
människor
2
1

3

4

5

6

7

8

9

Det går att lita på
människor
10

1878485461

Relationer och identitet
23.

Var är du och dina föräldrar födda?

Sverige

Norden

Europa

Du själv

Utanför Europa
Vet inte

Förälder 1
Förälder 2

24.

Hur många av dina vänner är födda eller har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige?
Inga
Några stycken
Ganska många
De allra flesta

25.

Har du barn som är under 18 år?
Ja
Nej

26.

Vilket kön identifierar du dig med?
Man/kille
Kvinna/tjej
Annan könstillhörighet
Osäker

27.

Identifierar du dig som transperson?
Ja

28.

Nej

Osäker

Vilken är din sexuella läggning?
Heterosexuell (Du blir kär eller attraherad av någon av annat kön än ditt eget)
Bisexuell (Du blir kär i eller attraherad av någon oavsett kön)
Homosexuell (Du blir kär i eller attraherad av någon av samma kön som ditt eget)
Osäker på min sexuella läggning eller vet inte
Vill inte svara
Annat

29.

Hur viktig är religion för dig?
Mycket viktig
Ganska viktig
Varken viktig eller oviktig
Inte särskilt viktig
Inte alls viktig

30.

Är du troende?
Ja

>

Gå till fråga 31

Jag vet inte om det finns en gud, men det finns någon högre makt eller andevärld
Jag vet inte
Nej

31.

}

Gå till fråga 32

Om ja på fråga 30: Deltar du regelbundet, minst en gång i månaden, på religiösa möten och/eller
sammankomster?
Ja
Nej

Livskvalitet och hälsa
32.

Hur viktiga är följande saker för dig just nu?
Inte viktigt

Ganska viktigt Mycket viktigt Allra viktigast

Inte aktuellt

Familjen/partner
Ekonomisk trygghet och fast anställning
Hög status på jobbet (chef etc.)
En fritid som jag trivs med
Vara/bli berömd för något i samhället (att bli omtalad etc.)

33.

Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande? Sätt ett kryss på varje rad
För de delfrågor som inte är aktuella för dig, kryssa för ”inte aktuellt”
Mycket missnöjd
1
2

3

4

5

6

Mycket nöjd Inte
7
aktuellt

Din bostadssituation
Din fritid
Din utbildning
Ditt arbete
Din ekonomi
Din fysiska hälsa
Din psykiska hälsa
Relationen till dina vänner
Relationen till dina föräldrar
Relationen till din partner
Relationen till dina arbets‐/klasskamrater
Livet i sin helhet just nu
Den plats/ort du bor på
Det svenska samhället idag

8909485463

1174485460

34.

Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret?
Varje dag

Flera gånger i
veckan

En gång i
veckan

Någon gång i
månaden

Mer sällan
eller aldrig

Huvudvärk
Ont i magen
Svårt att somna
Känt mig stressad
Trött under dagarna
Sovit dåligt på natten

35.

Ibland oroar vi oss över att saker ska hända. Har du själv under de senaste 6 månaderna varit orolig
för något av följande?
Nej, aldrig
Då och då
Ja, ofta

Min egna eller min familjs ekonomi
Min fysiska hälsa
Min psykiska hälsa
Att inte leva upp till mina egna förväntningar
Att inte leva upp till andras förväntningar
Över mitt utseende eller vikt
Att bli utsatt för våld när jag är ute
Att bli lurad på internet
Inbrott eller skadegörelse
Krig och terror
Hot och hat på internet
Miljö och klimatet i världen
Att bli arbetslös
Att bli bostadslös
Skilsmässa/uppbrott i min egen eller i mina föräldrars
relation
Att inte hitta en partner att leva med
Att inte själv få välja vem jag ska gifta mig med

Arbete
36.

Har du varit ofrivilligt arbetslös någon gång?
Nej, aldrig
Ja, under en kortare period (mindre än 6 månader)
Ja, under flera kortare perioder
Ja, jag har varit långtidsarbetslös (mer än 6 månader)

Inte aktuellt

3807485465

37.

Har du nu, eller har du haft en anställning? Räkna ej med sommarjobb
Ja, jag har fast anställning just nu
Ja, jag har en tillfällig anställning just nu
Ja, jag har en tillfällig anställning just nu, men där jag bara får arbeta vid behov
Ja, jag har haft en fast eller tillfällig anställning tidigare, men inte just nu
Nej, jag har aldrig haft en anställning

38.

Vilken är din nuvarande sysselsättning? Max två svar
Heltid

Deltid

Jag går i skolan/studerar
Jag arbetar

>

Svara även på fråga 39

>

Svara även på fråga 39

Jag är arbetslös
Jag har ett extrajobb
Jag är föräldraledig
Jag är frivilligt hemma utan arbete
Jag är långtidssjukskriven
Jag är pensionär
Annat

39.

Tycker du att ditt nuvarande arbete motsvarar din utbildning och kvalifikationer?
Ja
Nej, arbetet är mer kvalificerat
Nej, arbetet är mindre kvalificerat
Nej, jag har egentligen en annan utbildning

40.

Hur viktiga är följande påståenden för att du ska vara intresserad av ett arbete?
Inte alls viktigt
1

Fast anställning
Att jag snabbt kan byta arbete om något bättre skulle dyka upp
Att arbetet är i staden där jag bor
Att arbetet går att kombinera med familjeliv
Att arbetet går att kombinera med fritid
Att jag vet när jag ska jobba nästa gång
Trevliga arbetskamrater och bra chef/ledning
Att arbetet motsvarar min utbildning
Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter
Att jag kan utvecklas i arbetet
Jag kan göra karriär (exempelvis bli chef)
Bra lön
Bra arbetsmiljö och arbetsvillkor
Att jag bidrar med något som är viktigt för andra
Fria arbetstider
Självständigt arbete

2

3

4

Mycket viktigt
5

41.

Har du under de senaste 12 månaderna haft svårt att betala utgifter för mat, hyra eller räkningar?
Ja, vid ett tillfälle
Ja, vid flera tillfällen
Nej

42.

Har du möjlighet att få ekonomisk hjälp av familj eller andra närstående (t. ex. låna pengar)?
Ja
Nej
Vet inte

43.

Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?
Instämmer inte alls
1

2

3

4

Instämmer
helt
5

Det är okej att unga får lägre lön än vuxna om det ger fler jobb
Äldre bör gå i pension tidigare så att unga kan få jobb
Unga som är arbetslösa måste söka jobb eller utbilda sig
Arbetslösa ska ha rätt att säga nej till jobb som de inte vill ha
Bidrag skämmer bort unga så att de inte vill arbeta
Unga borde anstränga sig mer för att få ett jobb
Unga som är arbetslösa borde på kort varsel kunna ta ett
tillfälligt arbete

Boende
44.

Bor du ensam eller tillsammans med någon/några? Flera alternativ kan markeras

>

Ensam

Gå till fråga 45

Tillsammans med en eller två föräldrar

>

Tillsammans med kompis eller inneboende
Tillsammans med partner

>

Gå till fråga 46

>

Gå till fråga 45

Gå till fråga 45

Tillsammans med egna eller partners barn (även växelvis boende)
Inget av ovanstående alternativ stämmer för mitt boende

45.

>

>

Gå till fråga 45

Gå till fråga 46

Vilken typ av kontrakt har du för ditt boende?
Jag har ett förstahandskontrakt
Jag har ett andrahands‐ eller tredjehandskontrakt
Jag är inneboende eller bor hos föräldrar och står inte på något kontrakt
Jag äger min bostad

46.

Tror du att du kommer vilja flytta från den ort du bor idag under de närmaste åren?
Ja
Nej

}

Vet inte

47.

>

Gå till fråga 47
Gå till fråga 48

Varför skulle du vilja flytta från den ort du bor på? Markera högst två svarsalternativ
Dåligt med jobbtillfällen där jag bor nu
Dåligt med bostäder där jag bor nu
För att studera
För att flytta med/till kompisar
För att jag vill prova något nytt
Av andra orsaker
3806485464

5826485468

Fritid och framtid
48.

Hur mycket fritid tycker du att du har?
Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid
Jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra det jag vill
Jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill

49.

Är du medlem i någon förening eller organisation?

}

Ja, jag är medlem i en förening

Ja, jag är medlem i flera föreningar
Nej
Vet inte

50.

}

Gå till fråga 50

Gå till fråga 51

Om ja, i vilken utsträckning är du engagerad i föreningen?
Om du är medlem i flera föreningar, välj den förening som du deltar mest i
Jag deltar aldrig eller sällan i föreningens verksamhet
Jag deltar ofta i föreningens verksamhet
Jag deltar i föreningens verksamhet som ledare eller förtroendevald (ex. som tränare, ansvarig, styrelseledamot)

51.

Vad är viktigt för dig på din fritid?

Inte alls viktigt
1
2

3

4

Att jag har nytta av det jag gör i framtiden
Att jag får umgås med andra med samma intresse
Att jag får uttrycka mig och min personlighet
Att jag får lära mig nya saker som intresserar mig
Att jag bidrar till bättre villkor för andra
Att det är roligt

52.

Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar?
Motsvarar inte alls
1

2

3

4

5

6

Motsvarar helt
7

5

6

Mycket viktigt
7

4658485460

53.

Hur ser du på framtiden...?
Mörkt och pessimistiskt
1
2

3

4

... för dig själv
... för Sverige som land att leva i
... för Europa i allmänhet
... för världen i allmänhet

För att få ett presentkort via e‐post eller sms, vänligen anteckna ditt
mobilnummer eller din e‐postadress nedan:

Presentkortet kommer skickas till dig inom ca 2 veckor.
Denna information raderas när presentkorten är skickade. Du kan känna dig trygg med
att dina svar är anonyma.

Tack för dina svar!

Ljust och
optimistiskt
5

