
 
 

Till målsman för elev som deltagit i undersökningen 
Ungdomar i Europa (YES!) 

 

Ditt barn i årskurs 8 har deltagit i enkätundersökningen Ungdomar i Europa, som Statistiska 
centralbyrån informerade om tidigare. Ungdomar i Europa är ett forskningsprojekt som genomförs 
i fyra europeiska länder: Sverige, England, Holland och Tyskland. 
 
För att få en bredare förståelse av ungdomars skolgång och levnadsvillkor skulle vi vilja be dig att 
svara på några frågor om dig själv och ditt hushåll. Din medverkan är förstås frivillig men dina 
svar kan inte ersättas! De frågor som ställs är viktiga men inte svåra för dig att svara på – de 
handlar om arbete, familj, vänner, fritid och identitet.  
 
På nästa sida finns information om undersökningen.  
 
Syfte 

Det övergripande syftet är att studera levnadsvillkoren bland unga i Europa: hur de har det i 
skolan och tänker om skolan, framtiden, familj, vänner och sin fritid. Ungdomar deltar också i 
England, Holland och Tyskland och vi är särskilt intresserade av att jämföra levnadsvillkor, 
skolgång och framtidsplaner mellan unga med olika nationell och kulturell bakgrund.  
 
Både familjen och skolan är viktiga sammanhang för ungdomar. Förutom att eleverna själva 
besvarar frågor ber vi därför också deras målsmän att besvara en enkät om familjen och 
hushållet, och en lärare att besvara en enkät om skolan. 
 

Vilka genomför undersökningen? 

I Sverige genomförs undersökningen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av forskare vid 
Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.  
 
Den besvarade enkäten skickas till SCB i det portofria svarskuvertet.  

 
Tack på förhand och med vänliga hälsningar 
 
Professor Jan O. Jonsson  

 
 
 

 
 
 

 
 
  

Kontakta oss gärna  
 

 
 

  
 
Se också vår hemsida (www.sofi.su.se/yes) 

 

 
 

 

Frågor om undersökningens syfte och innehållet i enkäten: Jan O. Jonsson, e-post: 

Frågor om uppgiftsinsamlingen: Ulrika Eriksson, e-post: ulrika.eriksson@scb.se  tel: 019-17 68 22 

Institutet för social forskning vid Stockholms universitet 

janne.jonsson@sofi.su.se

mer 



  
 
 

 

Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig
därför tänka på att:

▪ Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

▪ Skriv tydliga siffror:

▪ Skriv tydliga och STORA bokstäver:    A

▪ Markera dina svar med kryss, så här           och INTE så här:

▪ Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

▪ Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna
 eller om du vill förklara/förtydliga något:

 - skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna
 - skriv i stället på eventuell kommentarsida

Anonymitet garanteras 
Dina svar är anonyma och skyddas av sekretesslagen. Svaren kommer att användas för 
forskning och när resultaten redovisas kan man aldrig urskilja enskilda personer (vi 
som arbetar med materialet har också tystnadsplikt).  
 
För att inte belasta dig med frågor om uppgifter som finns i register kommer de svar 
du lämnar att kompletteras med inkomstuppgifter och ersättningar avseende förtids-
pension, sjukdom och arbetslöshet från LISA-databasen vid SCB. Dessutom hämtas 
yrke från yrkesregistret. För viktiga uppgifter som delvis kan vara svåra att svara på, så-
som invandringsår och om sitt födelseland, hämtas uppgifter från emigrant- och immi-
grantregistret. För att länka samman uppgifter mellan förälder och barn kommer fler-
generationsregistret att användas.  
 

Enkäten finns på olika språk  
Ditt barn i årskurs 8 som deltog i undersökningen i skolan fick frågan om det utöver 
svenska talas något annat språk i familjen. Om du har fått det här brevet och enkäten 
också på ett annat språk än svenska beror det alltså på att ditt barn uppgett att det här 
språket talas hemma.  
 
Ungdomar i Europa är ett samarbete mellan forskare vid Institutet för social forskning 
(SOFI), Stockholms universitet och fyra andra universitet. Det är ett stort jämförande 
projekt som finansieras av NORFACE, en sammanslagning av många europeiska 
forskningsråd i syfte att bedriva forskning om integration och migration. 
 
För att få reda på mer om undersökningen kan du titta på vår hemsida 
(www.sofi.su.se/yes). Du kan också kontakta någon av oss som ansvarar för den här 
undersökningen. 

 
Er medverkan är till stor hjälp! 
Med vänlig hälsning och tack på förhand, 
 
Michael Nilsson    Jan O. Jonsson 
Undersökningsledare   Professor 
Statistiska centralbyrån   Institutet för social forskning (SOFI)  
E-post: michael.nilsson@scb.se  Stockholms universitet 

E-post: janne.jonsson@sofi.su.se   
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Om ditt barn och skolan 
 
Vi ställer först några frågor om ditt barn som går i årskurs 8 och som också deltar i den här undersökningen.  
Vänligen svara bara om just det här barnet. 
 

1. Vilken är den högsta utbildning som du skulle önska att ditt barn skaffade sig?   

1  Ingen 

2  Grundskola 

3  Gymnasium 

4  Högskola/universitet 

5  Vet inte 

2. Och vilken högsta utbildning tror du att ditt barn faktiskt kommer att skaffa sig?   

1  Ingen 

2  Grundskola 

3  Gymnasium 

4  Högskola/universitet 

5  Vet inte 

3. Hur mycket håller du med om dessa påståenden? 

  Håller 
absolut med

Håller med Varken eller Håller inte 
med 

Håller 
absolut inte 

med 

  1 2 3 4 5 

a. Jag litar på att skolan ger mitt barn en 
bra utbildning.      

b. Om några problem uppstår känner 
jag alltid att jag kan prata med 
skolan.      

c. Jag har förtroende för lärarna på mitt 
barns skola.      

d. Jag skulle vilja att mitt barn gick på 
en annan skola.      

e. Jag tror att skolan bryr sig om mitt 
barns framtid.      

f. Jag tycker att skolan skulle kunna 
göra mer för mitt barn.      

4. Hur mycket håller du med om dessa påståenden? 

  Håller 
absolut med

Håller med Varken eller Håller inte 
med 

Håller 
absolut inte 

med 
  1 2 3 4 5 

a. Jag visar stort intresse för mitt barns 
betyg och hur han/hon klarar 
skolarbetet.      

b. Jag säger till mitt barn att jag är stolt 
när han/hon gör bra ifrån sig i skolan.      

c. Jag uppmuntrar mitt barn att jobba 
hårt i skolan.      
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5. Vad är din relation till det här barnet? 

1  Biologisk mor eller adoptivmor 

2  Biologisk far eller adoptivfar 

3  Styvmor 

4  Styvfar 

5  Annan kvinnlig vårdnadshavare (beskriv din relation): 

 

6  Annan manlig vårdnadshavare (beskriv din relation): 

 

Dina uppfattningar och attityder 

6. Vem borde göra följande saker i en familj? 

  Mest 
mannen 

Mest 
kvinnan 

Båda 
ungefär lika 

mycket 

  

  1 2 3   

a. Ta hand om barnen      

b. Laga mat      

c. Tjäna pengar      

d. Städa hemmet      

7. Tycker du att följande är ”alltid OK”, ”ofta OK”, ”OK ibland” eller ”aldrig OK”? 

  Alltid OK Ofta OK OK ibland Aldrig OK Vet inte 

  1 2 3 4 5 

a. Att ett par bor tillsammans utan att 
vara gifta      

b. Skilsmässa      

c. Abort      

d. Homosexualitet      
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8. Nedan listas några egenskaper hos en 12-15
ett barn i den här åldern? 
Kryssa för tre rutor. 

1  Att han/hon tar ansvar 

1  Att han/hon anstränger sig för att lyckas 

1  Att han/hon kan behärska sig 

1  Att han/hon är intresserad av hur och varför saker sker 

1  Att han/hon uppför sig väl 

1  Att han/hon är förståndig och har gott omdöme 

1  Att han/hon är omtänksam om andra 

1  Att han/hon beter sig som en pojke/flicka ska göra 

1  Att han/hon har respekt för äldre människor 

1  Att han/hon lyder sina föräldrar 

9. I vilken utsträckning känner du dig som svensk? 

1  Mycket stor 

2  Ganska stor 

3  Inte så stor 

4  Inte alls stor 

10. En del personer känner att de hör till andra grupper också. Vilka, om några, av följande grupper 
känner du att du hör till? 
Du kan kryssa för flera rutor. 

1  Ingen                    Gå till fråga 13 

1  Assyrisk 

1  Bosnisk 

1  Finsk 

1  Irakisk 

1  Iransk 

1  Judisk 

1  Kroatisk 

1  Kurdisk 

1  Polsk 

1  Romsk 

1  Samisk 

1  Serbisk 

1  Somalisk 

1  Sverigefinsk 

1  Syriansk 

1  Tornedalsk 

1  Turkisk 

 

1  Annan: 

 

 
 

 

 -åring. Vilka tre egenskaper är mest önskvärda hos 
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11. I vilken utsträckning känner du att du hör till den grupp du just kryssade för? 
Om du känner att du hör till mer än en av dessa grupper, svara för den grupp som du känner 
att du hör starkast till. 

1  Mycket stor 

2  Ganska stor   

3  Inte så stor 

4  Inte alls stor 

12. Hur viktigt är det för dig personligen att bevara den här gruppens seder och traditioner? 

1  Mycket viktigt 

2  Ganska viktigt 

3  Inte så viktigt 

4  Inte alls viktigt 

13. Vilken religion tillhör du? 

1  Ingen 

2  Buddism 

3  Kristendom, katolik 

4  Kristendom, protestant 

5  Hinduism 

6  Islam 

7  Judendom 

 

8  Annan religion: 

 

14. Hur viktig är religionen för dig? 

1  Mycket viktig 

2  Ganska viktig 

3  Inte så viktig 

4  Inte viktig alls 

15. Hur mycket håller du med om dessa påståenden? 

  Håller 
absolut med

Håller med Varken eller Håller inte 
med 

Håller 
absolut inte 

med 

  1 2 3 4 5 

a. Svenskar ska göra allt för att behålla 
sin kultur och sina traditioner.      

b. Invandrare ska anpassa sig till det 
svenska samhället.      

c. Svenskar bör vara öppna för 
traditioner som invandrare kommer 
med.      

d. Invandrare ska göra allt de kan för att 
behålla sin kultur och sina traditioner.      
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16. Vill du bo i Sverige för all framtid? 

1  Ja 

2  Nej 

3  Vet inte 

 

Dina vänner, ditt bostadsområde och din fritid 

17. Tänk på dina vänner. Hur många av dem har… 
Med utländsk bakgrund menar vi någon som är född utomlands eller som har minst en förälder som 
är född utomlands. 

  Nästan alla 
eller alla 

Många Ungefär 
hälften 

Några 
stycken 

Inga eller 
mycket få  

  1 2 3 4 5 

a. … svensk bakgrund?      

b. … utländsk bakgrund?      

18. I ditt bostadsområde, hur ofta brukar du vara tillsammans med vänner och bekanta med… 

  Varje dag En eller 
flera gånger 

i veckan 

En eller 
flera gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

  1 2 3 4 5 

a. … svensk bakgrund?      

b. … utländsk bakgrund?      

19. Har du något av följande problem där du bor? 
Du kan kryssa för flera rutor. 

1  Bostadshuset är dåligt underhållet 

1  Oljud från grannar 

1  Vandalism eller brottslighet 

1  Rädsla för att gå ut på kvällen 

1  Jag har inget av dessa problem 

20. a) Äger du eller hyr du din bostad? 

1  Jag äger min bostad 

2  Jag hyr min bostad 

 

3  Annat, ange vad: 

 

 b) Hur många lägenheter finns det i huset där du bor, inräknat alla trappuppgångar? 

1  1 lägenhet (villa, radhus) 

2  2 lägenheter 

3  3-10 lägenheter 

4  11 eller fler lägenheter 
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21. Är du medlem i någon förening för idrott/musik/teater/annat? 

1  Ja 

2  Nej                   Gå till fråga 23 

22. I de här föreningarna, hur ofta brukar du vara med personer som har … 

  Varje dag En eller 
flera gånger 

i veckan 

En eller 
flera gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

  1 2 3 4 5 

a. … svensk bakgrund?      

b. … utländsk bakgrund?      

 

Om dig och ditt hushåll 

23. Är du …? 

1  Man 

2  Kvinna 

24. När föddes du? 

 
 År: 

 

25. I vilket land är du född? 

1  Sverige         Gå till fråga 27 

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

26. Hur ofta besöker du ditt födelseland? 

1  Två gånger om året eller oftare 

2  En gång om året 

3  Mer sällan än en gång om året 

4  Aldrig 

27. Var växte du upp? 

1  Större stad (mer än 100.000 invånare) 

2  Stad (mindre än 100.000 invånare) 

3  By/glesbygd 
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28. I vilket land föddes din biologiska pappa? 

1  Sverige  

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

29. I vilket land föddes din biologiska mamma? 

1  Sverige  

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

30. Hur bra tycker du att du kan ... 

  Inte alls Inte så bra Bra Mycket bra Utmärkt 

  1 2 3 4 5 

a. … tala svenska?      

b. … förstå när någon talar svenska?      

c. … läsa svenska?      

d. ... skriva svenska?      

31. Talas något annat språk än svenska hemma hos dig? 

1  Ja 

2  Nej           Gå till fråga 35 

32. Vilket eller vilka språk är det? 
Skriv högst ett språk på varje rad. 
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33. Tänk på det språk som du just skrev ner. Hur bra tycker du att du kan... 
Om du angett mer än ett språk, svara för det språk ni talar oftast (förutom svenska). 

  Inte alls Inte så bra Bra Mycket bra Utmärkt 

  1 2 3 4 5 

a. … tala det här språket?      

b. … förstå när någon talar det här 
språket?      

c. … läsa på det här språket?      

d. … skriva på det här språket?      

34. Tänk på ditt barn som deltar i undersökningen. Hur ofta pratar du med ditt barn på det här 
språket? 

1  Alltid 

2  Ofta 

3  Ibland 

4  Aldrig 

35. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

1  Jag har inte avslutat någon utbildning 

2  Avslutad grundskola 

3  Gymnasieexamen 

4  Universitetsexamen 

36. I vilket land har du gått din högsta utbildning? 
Inkludera examen från skola eller universitet, men inte utbildning som lärling. 

1  Sverige  

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

37. Hur gammal var du när du avslutade din högsta utbildning? 
Inkludera examen från skola eller universitet, men inte utbildning som lärling. 

 

                    år 
 

1  Jag går fortfarande en utbildning 

38. Har du ett jobb? 

1  Ja 

2  Nej               Gå till fråga 40 

  

Om du har tagit din examen i ett annat land än Sverige, välj den svenska nivå som bäst motsvarar din 
utländska examen.
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39. På raster på jobbet, hur ofta brukar du vara med personer som har … 

  Varje dag En eller 
flera gånger 

i veckan 

En eller 
flera gånger 
i månaden 

Mer sällan Aldrig 

  1 2 3 4 5 

a. … svensk bakgrund?      

b. … utländsk bakgrund?      

40. Tänk på ditt jobb. Om du inte arbetar just nu, tänk på det jobb du hade när du arbetade senast. 
Vilket slags jobb är det?  

1  Jag har aldrig haft något jobb          Gå till fråga 43 

2  Akademiker eller expert (t.ex. läkare, civilingenjör, gymnasielärare, civilekonom, forskare, rektor) 

3  Högre tjänsteman (t.ex. bankdirektör, högre statstjänsteman, vd för större företag) 

4  Lägre tjänsteman (t.ex. sekreterare, kontorschef, bokförare, handläggare, sjuksköterska, 
föreståndare) 

5  Försäljning (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, butiksbiträde, försäkringsagent, säljare, 
kassörska) 

6  Service (t.ex. restauranginnehavare, polis, servitris, frisör, hemvårdare, förskollärare) 

7  Yrkesutbildad arbetare (t.ex. undersköterska, svetsare, snickare, sömmerska, bagare) 

8  Övriga arbetare (t.ex. städare, fabriksarbetare, vårdbiträde, lagerarbetare, montör, chaufför) 

9  Jordbrukare (t.ex. djuruppfödare, bonde, fiskare) 

41. Är du egen företagare eller är du anställd av någon annan?  

1  Egen företagare 

2  Anställd av någon annan 
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42. a) Vilket är ditt yrke? 
Ange yrkestitel utförligt, skriv t.ex. högstadielärare istället för bara ”lärare”, inköpsassistent istället för 
”assistent” eller busschaufför istället för ”chaufför”. Skriv tydligt! 

Exempel: 

Ditt yrke: 

 

 

 b) Beskriv kort dina arbetsuppgifter, vad det är du gör i ditt yrke. 
Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du t ex är projektledare eller liknande skriv då vad du 
gör, exempelvis ”är ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i åldringsvården”. Är du t ex fabriksarbetare 
skriv då vad du gör/tillverkar. 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 c) Är någon personal direkt underställd dig? 

1  Ja 

2  Nej       Gå till fråga 43 

 d) Hur många personer är underställda dig? 

 
  

 

43. Om du plötsligt hamnade i en situation där du på en vecka måste skaffa fram 12 000 kr, skulle 
du kunna klara det? 

1  Ja 

2  Nej                     Gå till fråga 45 

44. På vilket sätt? 

1  Uttag från eget bankkonto 

2  Försäljning av aktier, fondandelar eller liknande 

3  Lån från familjemedlem/släkting 

4  Lån från vänner 

5  Lån i bank eller liknande 

 

6  Annat sätt, vilket: 
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45. Vilket är ditt civilstånd? 

1  Ogift 

2  Gift                     Gå till fråga 47 

3  Frånskild 

4  Ligger i skilsmässa 

5  Änkling/änka 

46. Har du en partner/man/hustru? 

1  Ja 

2  Nej       Gå till fråga 64  

47. Bor du tillsammans med din partner/man/hustru? 

1  Ja 

2  Nej       Gå till fråga 64 

48. Är den här personen biologisk far eller biologisk mor till det barn som deltar i 
undersökningen? 

1  Ja 

2  Nej 
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Om din partner/man/hustru 

49. Vilket år föddes din partner/man/hustru? 

 
 År: 

50. I vilket land är din partner/man/hustru född? 

1  Sverige           Gå till fråga 52 

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

51. Vilket år flyttade han/hon till Sverige? 

 
 År: 

 

52. Var växte din partner/man/hustru upp? 

1  Större stad (mer än 100.000 invånare) 

2  Stad (mindre än 100.000 invånare) 

3  By/glesbygd 

4  Vet inte 

53. I vilket land har din partner/man/hustru medborgarskap? 
Du kan kryssa för flera rutor. 

1  Sverige  

 

1  Annat land, ange vilket: 

 

 
 

1  Annat land, ange vilket: 

 

1  Vet inte 

54. I vilket land föddes din partners/mans/hustrus biologiska pappa? 

1  Sverige  

 

2  Annat land, ange vilket: 
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55. I vilket land föddes din partners/mans/hustrus biologiska mamma? 

1  Sverige  

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

56. Vilken är din partners/mans/hustrus högsta avslutade utbildning? 
Om han/hon har tagit sin examen i ett annat land än Sverige, välj den svenska nivå som bäst 
motsvarar hans/hennes utländska examen. 

1  Han/hon har inte avslutat någon utbildning 

2  Avslutad grundskola 

3  Gymnasieexamen 

4  Universitetsexamen 

57. I vilket land har din partner/man/hustru gått sin högsta utbildning? 
Inkludera examen från skola eller universitet, men inte utbildning som lärling. 

1  Sverige  

 

2  Annat land, ange vilket: 

 

58. Hur gammal var din partner/man/hustru när han/hon avslutade sin högsta utbildning? 
Inkludera examen från skola eller universitet, men inte utbildning som lärling. 

 

                    år 
 

1  Han/hon går fortfarande en utbildning 

59. Har din partner/man/hustru ett jobb? 

1  Ja 

2  Nej 
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60. Tänk på din partners/mans/hustrus jobb. Om han/hon inte arbetar just nu, tänk på det jobb 
han/hon hade när han/hon arbetade senast. 
Vilket slags jobb är det?  

1  Han/hon har aldrig haft något jobb                    Gå till fråga 63 

2  Akademiker eller expert (t.ex. läkare, civilingenjör, gymnasielärare, civilekonom, forskare, rektor) 

3  Högre tjänsteman (t.ex. bankdirektör, högre statstjänsteman, vd för större företag) 

4  Lägre tjänsteman (t.ex. sekreterare, kontorschef, bokförare, handläggare, sjuksköterska, 
föreståndare) 

5  Försäljning (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, butiksbiträde, försäkringsagent, säljare, 
kassörska) 

6  Service (t.ex. restauranginnehavare, polis, servitris, frisör, hemvårdare, förskollärare) 

7  Yrkesutbildad arbetare (t.ex. undersköterska, svetsare, snickare, sömmerska, bagare) 

8  Övriga arbetare (t.ex. städare, fabriksarbetare, vårdbiträde, lagerarbetare, montör, chaufför) 

9  Jordbrukare (t.ex. djuruppfödare, bonde, fiskare) 

61. Är han/hon egen företagare eller är han/hon anställd av någon annan?  

1  Egen företagare 

2  Anställd av någon annan 
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62. a) Vilket är hans/hennes yrke? 
Ange yrkestitel utförligt, skriv t.ex. högstadielärare istället för bara ”lärare”, inköpsassistent istället för 
”assistent” eller busschaufför istället för ”chaufför”. Skriv tydligt! 

Exempel: 

Hans/hennes yrke: 

 

 

 b) Beskriv kort hans/hennes arbetsuppgifter  
Beskriv hans/hennes huvudsakliga arbetsuppgifter. Om han/hon t ex är projektledare eller liknande 
skriv då vad han/hon gör, exempelvis ”är ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i åldringsvården”. 
Är han/hon t ex fabriksarbetare skriv då vad han/hon gör/tillverkar. 

63. Hur besvarade du frågorna om din partner/man/hustru? 

1  Jag besvarade dem själv, utan att be min partner/man/hustru om hjälp 

2  Jag besvarade dem, men bad min partner/man/hustru om hjälp 

3  Min partner/man/hustru besvarade dem 

64. Har du några synpunkter på frågorna eller är det något annat du vill tillägga?  

 
 

Tack för att du ville vara med! 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

.



 

   
16 



 
                                                                     
 

   
1

 

7 



    SCB-Tryck, Örebro .03     MILJÖMÄRKT  Trycksak 3415902011




