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Frågeformulär – Svenska 
 

Ⅰ－1. [Konsumtionsvanor] Här kommer några frågor om dina konsumtionsvanor. Var snäll 

och markera i vilken grad påståendena stämmer in på dig. 

 

Frågor 
Stämmer 
inte alls    Stämmer  

1 2 3 4 5 

Jag shoppar även om jag inte behöver någonting      

Jag glömmer bort tiden när jag shoppar      

Om jag vill ha något väldigt mycket är priset inte så 

viktigt för mig 
     

Jag shoppar för att fördriva tiden      

Jag shoppar för att koppla av från stress      

Att köpa dyra saker får mig att känna mig mer värdefull      

Shopping är det största nöjet i mitt liv      

Jag har min egen smak när det gäller konsumtion      

Jag köper vad jag vill ha oavsett vad andra säger      

Jag vill pryda saker och ting efter min egen personliga 

stil 
     

Jag eftersträvar att hålla jämna steg med människorna 

runt omkring mig i deras konsumtions mönster 
     

Jag klär mig snyggt för att bli väl bemött      

Jag spenderar mer än min budget tillåter eftersom jag 

bryr mig om vad andra tycker om mig 
     

Mina ägodelar symboliserar min sociala ställning      

Jag köper produkter som imponerar på andra      

Jag vill ha lyxvaror      

Jag klär mig likadant som kändisar / modeikoner       

Jag köper märkesvaror trots att de är dyrare      
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Ⅰ－2. [Konsumtionsvanor] Frågorna om dina konsumtionsvanor forsätter nedan. Var snäll 

och markera i vilken grad påståendena stämmer in på dig. 

   

Frågor 
Stämmer 
inte alls    Stämmer 

1 2 3 4 5 

Jag sätter större värde på produktkvalitet än design      

Jag jämför priset på varor innan jag köper dem      

Jag tar prisvärdhet med i beräkningen när jag köper 

produkter 
     

Jag återanvänder hellre gamla saker än att köpa nya      

Jag använder elektriska hushållsapparater tills de går 

sönder 
     

Jag lagar hellre trasiga produkter än slänger dem       

Jag tar med mig en shoppingväska till mataffären när jag 

ska handla  
     

Jag väljer ekologisk mat      

Jag köper energibesparande produkter      

Jag köper miljövänliga produkter      

Jag köper återvunna produkter      

Jag köper produkter som donerar en del av vinsten till 

hjälporganisationer 
     

Jag köper rättvisemärkta produkter      

Jag skulle inte köpa produkter från oetiska företag trots 

att jag tycker om produkterna 
     

Jag köper produkter från företag som värnar om miljön       

Jag köper produkter som är producerade av företag som  

aktivt främjar hjälporganisationer 
     

Jag kan tänka mig att donera pengar till välgörande 

ändamål  
     

Jag skulle köpa en miljövänlig bil      

På grund av hälsoskäl tycker jag inte om genmodifierad 

mat 
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Ⅱ. [Inköpskanaler] Var snäll och markera hur ofta du köper produkter genom respektive 

inköpskanal. 

 

Inköpsplatser Varjedag 
oftare än  

1-2 gånger  
i veckan  

oftare än  
1-2 gånger  
i månden 

oftare än  
1-2 gånger 

om året 
Aldrig 

(1) Torg      

(2) Lågprisaffär, snabbköp      

(3) Varuhus      

(4) Närbutik      

(5) Internetbutik      

(6) TV-shopping, katalogshopping      

(7) Second-handaffär, loppmarknad, 

garageutförsäljnings 

     

(8) Utomlands (shopping under resa)       

 

(9) Har du någongång handlat på Coop ?   ① Ja ② Nej 

 

Consumer Cooperation förkortas till Coop. 

Coop Forum, Coop Konsum, Coop Extra och Coop Nära är vanliga exempel. 

 

Ⅲ－1. Var snäll och markera hur ofta du utför respektive aktivitet nedan. 

 

Aktivitet Varjedag 
Oftare än  

1-2 gånger  
i veckan 

Oftare än  
1-2 gånger 
i månaden 

Oftare än  
1-2 gånger 

om året 
aldrig 

(1) Gör-det-själv aktiviteter      

(2) Trädgårdsskötsel, att odla grönsaker      

(3) Frivilligt arbete/ välgörenhetsarbete       

(4) Gå på promenad      

(5) Cykla       

(6) Resa, utomhus fritidsaktiviteter, 

camping  

     

(7) Titta på amerikanska tv-serier        

(8) Läsa mode- eller livstilsmagasin      
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Ⅲ－2. Var snäll och ringa in alla de aktivitetsområden du deltagit i under det senaste året. 

(Flersvarsfråga)  

① Ungdomsvård   

② Äldreomsorg   

③ Fackförening 

④ Utbildning/kultur (konst, musik, kulturaktivitet)   

⑤ Politiskt parti eller organisation  

⑥ Konsumenträtt   

⑦ Mänskliga rättigheter/fred/medicin/sjukvård  

⑧ Miljöaktivitet   

⑨ Ungdomsaktivitet  

⑩ Idrott, fritidssysselsättning   

⑪ Kvinnors rättigheter  

⑫ Rörelsehindrade/hälsa  

⑬ Religion  

⑭ Annat ______  

⑮ Inget   

 



 5 

Ⅳ. [Inkomster och utgifter ]  

 

1.Var snäll och skriv ner din genomsnittliga månadsinkomst.  

Räkna ihop inkomsterna för dig : din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, 

studiemedel och övriga inkomster, efter skatt och andra eventuella avdrag. 

 

Genomsnitt ____________________ Kr/månad  

 

2. Var snäll och skriv ner din genomsnittliga månadsutgift.  

Utgiften inkluderar alla levnadskostnader och personliga kostnader.  

 

Genomsnitt ____________________ Kr/månad  

 

3. Var snäll och skriv ner ett genomsnitt av hur mycket du spenderar varje månad på 

respektive utgiftskategori nedan. 

* Ifall utgifterna inom en utgiftskategori varierar, var snäll och skriv ner ett genomsnitt baserat på 

konsumtionen under det senaste året. 

* Var snäll och skriv “0” ifall du inte spenderar inom kategorien. 

 

Utgiftskategori Utgift per månad 

Äta ute (inkl. Take-away)  Genomsnitt ____ Kr/månad 

Alkoholhaltiga drycker  Genomsnitt ____ Kr/månad 

Modevaror (kläder, skor, accessoarer)  Genomsnitt ____ Kr/månad 

Skönhet (smink, hårvård, hud- och nagelvård)  Genomsnitt ____ Kr/månad 

Fritid & kultur (film, föreställning/utställning, idrott och hobby)  Genomsnitt ____ Kr/månad 

Resa Genomsnitt ____ Kr/månad 

Mobiltelefon och mobiltjänster (månatlig räkning & avbetalning)  Genomsnitt ____ Kr/månad 

Bil (Bensin, olja, avbetalning) Genomsnitt ____ Kr/månad 

Bostad (månadshyra, avbetalning på bostadslån) Genomsnitt ____ Kr/månad 

Donation (välgörenhet,organisationer utan kommersiella 

åtaganden, religion, osv.)  

Genomsnitt ____ Kr/månad 

Presenter eller pengagåvor Genomsnitt ____ Kr/månad 

Personlig försäkring  Genomsnitt ____ Kr/månad 
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4. Om din inkomst ökar, vilka två kategorier skulle du då vilja spendera mer på?  

Var snäll och välj två kategorier och rangordna dem inbördes. 

 

Första val [     ]    Andra val [     ] 

 

① Mat   

② Modeartiklar   

③ Skönhet  

④ Fritid & kultur  

⑤ Resa     

⑥ Fest & evenemang 

⑦ Digital elektronik (mobil, digital kamera, dator, osv.)   

⑧ Bil  

⑨ Bostad  

⑩ Möbler, elektriska hushållsapparater & hemdekoration  

⑪ Hälsovård  

⑫ Donation   

⑬ Present eller pengagåvor  

⑭ Personlig försäkring  

⑮ Annat ___________________ 

 

5. Är du ensam inkomsttagare i ditt hushåll? 

 

① Ja, jag är ensam inkomsttagare / Jag bor ensam 

② Nej  

 

(in case your answer is ②) 

☞ Hur stor är ditt hushålls genomsnittliga månadsinkomst?  

Räkna ihop inkomsterna för alla : man/hustru/sambo/partner, hemmavarande barn samt din 

egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiemedel och övriga inkomster, efter 

skatt och övriga eventuella avdrag. 

 

Genomsnitt ____________________ Kr/månad  
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Ⅴ. [Mänskliga relationer] Vi skulle vilja få reda på dina åsikter om mänskliga relationer.  

Var snäll och markera i vilken utsträckning följande påståenden stämmer. 

 

Frågor 
Stämmer 
inte alls    Stämmer 

1 2 3 4 5 

Jag vill inte få mitt privatliv stört      

Jag försöker leva mitt liv självständigt        

Jag försöker vara unik och skilja mig från andra inom 

diverse områden  
 

    

Min glädje beror i stor utsträckning på människorna 

omkring mig 
 

    

Jag gillar att dela med mig till mina grannar      

Jag känner mig glad när jag samarbetar med andra      

Jag försöker att bevara harmoni inom min grupp      

Att vinna är allt för mig       

Jag föredrar när mina resultat blir jämförda med andras       

Jag blir stressad när jag arbetar med människor som 

presterar mer än vad jag gör 
 

    

Jag gör vad som behagar min familj, även om det är 

mot min vilja  
 

    

Jag gör vad som är bäst för gruppen istället för att 

tänka på mig själv  
 

    

Jag har inga bestämda mål i mitt liv för tillfället      

Varje dag känns meningslös för mig       

Det finns ingen annan som jag kan lätta mitt hjärta för      

Ingen bryr sig om mig i den här världen      

Ju mer pengar desto bättre      

Jag avundas folk med mycket pengar      

Pengar är grunden för min självkänsla      

Mycket pengar ger respekt från andra      

Vem som helst kan tillhöra övre klassen enbart genom 

att ha mycket pengar 
 

    

 

Ⅵ. [Önskningar] Vilka två saker önskar du dig mest just nu? Var snäll och välj två saker och 

rangordna dem inbördes. 

Jag önskar mig mest [      ]    Jag önskar mig näst mest [     ] 

 

① Försörjning  ② Trygghet  ③ Tillgivenhet och ömhet ④ Kunskap ⑤ Tillhörighet  

⑥ Fritid  ⑦ Skapande ⑧ Identitet    ⑨ Frihet
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Ⅶ. [Värderingar] Vi skulle vilja få reda på dina generella värderingar. Var snäll och markera i 

vilken utsträckning följande påståenden stämmer.  

 

Frågor 
Stämmer 
inte alls    Stämmer 

1 2 3 4 5 

Jag är stolt över om att vara svensk        

Jag är stolt över vårt kulturarv      

Vår natur är väl bevarad och vacker      

Vårt samhälle är i allmänhet transparent      

Vi kan lita på varandra i vårt samhälle      

Rättvisa är den dominerande värderingen i vårt samhälle       

Människor förstör vår miljö i omfattande utsträckning       

Människans ingrepp i naturen resulterar i miljökatastrofer       

Det finns begränsningar för den industriella tillväxten       

Vi måste prioritera ekonomisk utveckling framför 

miljöskydd 
 

    

Ekonomisk stabilitet bör prioriteras framför social välfärd       

Förstärkande av den allmänna ordningen bör prioriteras 

framför individuell frihet 
 

    

Människors säkerhet går före integritet       

Mitt mentala välbefinnande är viktigare än materiell 

rikedom för mig 
 

    

De rika har ett moraliskt ansvar och plikter gentemot de 

fattiga  
 

    

Utvecklade länder har ett moraliskt ansvar och plikter 

gentemot underutvecklade länder 
 

    

Multinationella företag har ett moraliskt ansvar och plikter 

gentemot arbetare i underutvecklade länder 
 

    

Den nuvarande generationen har ett moraliskt ansvar 

och plikter gentemot de kommande generationerna 
 

    

Människor har ett moraliskt ansvar och plikter gentemot 

naturen 
 

    

TV reklam för snabbmat riktad till barn ska förbjudas      

Statliga TV-kanaler ska inte få sända reklam om de är 

finansierade genom TV-licenser 
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Ⅷ. [Demografiska frågor] I denna avslutande avdelning vill vi fråga om dig. Var snäll och 

svara på fågorna.  

 

1. Vad är ditt kön?  ① Man ② Kvinna  

 

2. Vilket år är du född? Födelseår  _______   

 

3. Var snäll och ange ditt civilstånd.  

① Ogift ② Gift ③ Sambo ④ Skiljd ⑤ änkling / änka ⑥ Annat ______ 

 

4. Hur många personer ingår i ditt hushåll, inklusive dig själv? Ett hushåll inkluderar alla 

familjemedlemmar och vänner som bor i samma bostad.  ________ inklusive mig 

 

5. Var snäll och markera den högsta utbildningsnivå du uppnått. 

① Avklarad grundskola/folkskola   

② Avklarat gymnasium 

③ Avklarat yrkesinriktat gymnasium  

④ Avklarad filosofie kandidat-examen (eller motsvarande)  

⑤ Avklarad filosofie magister-examen (eller motsvarande) eller högre 

 

6. Markera vilken sysselsättningskategori som bäst stämmer in på dig.  

① Heltid ② Deltid ③ Självanställd ④ Hemmafru ⑤ Student ⑥ Arbetsl ös  

⑦ Annan______________  

 

7. Var snäll och markera din sambos/makas/makes sysselsättningskategori. 

① Heltid ② Deltid ③ Sj älvanställd ④ Hemmafru ⑤ Student ⑥ Arbetsl ös  

⑦ Annan______________ ⑧ Jag har ingen sambo/maka/make  

 

8. Vad snäll och markera den bostadskategori du tillhör.   

① Äger min egen bostad ② Hyresrätt ③ Bor hos f öräldrar ④ Annan ______________  

 

9. Var snäll och ange vilken socio-ekonomisk grupp ditt hushåll tillhör. 

 

      Övre Mellersta  Lägre 

Övre  Mellersta  Lägre  Övre  Mellersta  Lägre  Övre  Mellersta  Lägre  
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10. I vilket av följande områden bor du?  

① Innerstaden  

② Söderort  

③ Västerort  

④ Norra Storstockholm  

⑤ Södra Storstockholm 

⑥ Annan 

 

 

 

 


