
SVERIGE IV



Välkommen till SOM-undersökningen 2014! 
SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av forskare 
vid Göteborgs universitet. Varje höst genomförs en stor vetenskaplig studie av 
svenska folkets vanor, beteenden, åsikter och värderingar. Den här gången är du 
utvald att delta i SOM-undersökningen.

Vem står bakom undersökningen?
Frågorna i enkäten har utvecklats i samarbete med ett stort antal forskare vid bland 
annat Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Karolinska 
Institutet, Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Umeå universitet. Resultaten 
publiceras i böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Så här fyller du i formuläret
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta  . Använd helst 
kulspetspenna och inte tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel 
ruta, fyll i rutan helt  och sätt därefter ett nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en 
fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och fortsätta med nästa.

Du har tid på dig!
Vi vet att enkäten innehåller många frågor. Du behöver inte svara på alla frågorna 
på en gång utan kan lägga enkäten åt sidan ett tag om du vill. Men för att inte  
behöva påminna dig i onödan är vi angelägna om att du svarar så fort du har  
möjlighet.

När du är klar
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet som du fick tillsammans 
med enkäten. Klistra igen svarskuvertet och lägg det i en postlåda. Portot är redan 
betalt. Om du har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen:  
SOM-undersökningarna, c/o Kinnmark Information AB, Vallenvägen 18, 444 60 
Stora Höga. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering så slipper du 
påminnelser.

Ett stort tack för din medverkan!
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NYHETER & MEDIER

 Fråga 1 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram i radio och tv?

   5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Lokala nyheter i radions P4      
 Ekonyheterna i radion        
  Aktuellt/Rapport i SVT      

 Regionala nyheter i SVT      
 TV4 Nyheterna       

 Fråga 3 Brukar du läsa eller titta i följande tidningar?

   5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Aftonbladet      
 ...på papper        
  ...på internet      
 Expressen/GT/Kvällsposten      
 ...på papper        
 ...på internet        

 

 Fråga 4 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet?

   Jag tar aldrig del av nyheter på internet

   5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Dagens Nyheter      
 Svenska Dagbladet      
 Någon lokal morgontidning      

 Sveriges Radio      
 Sveriges Television      
 Nyheter24       

 Sociala medier       
 Flashback       
 Utländsk nyhetstjänst       

 Annat: ...................................       

 Fråga 2 Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på papper?   

    5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
   Dagligen   vecka vecka vecka sällan

 ...................................................      
 (morgontidningens namn)

 ...................................................      

   Jag läser aldrig någon morgontidning på papper
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 Fråga 7 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

 Fråga 8    Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag? 
  Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
  
 ............................................................................................................................................................
 
 ............................................................................................................................................................

POLITIK & DEMOKRATI

       
 Fråga 9 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

  Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
  nöjd nöjd nöjd nöjd
 EU    
 Sverige    
 Landstinget/regionen där du bor    
 Den kommun där du bor    

 Fråga 5 Hur intresserad är du av nyheter som handlar om:

  Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
  intresserad intresserad intresserad intresserad
 Området där du bor    
 Den kommun där du bor    
 Sverige    
 Andra länder    

 Fråga 11 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. 
  Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?

 Klart till Något till Varken till vänster Något till Klart till
 vänster vänster eller till höger höger höger
     

 Fråga 10  Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?

 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
      

 Fråga 6 Hur ofta brukar du läsa eller titta i:    

   Minst 5 dagar/ 3–4 dagar/  1–2 dagar/ Mer  
   vecka   vecka vecka sällan Aldrig
 En daglig gratistidning (Metro, City 
  eller Extra Östergötland)     
 Annan lokal gratistidning     
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 Fråga 13 Vilken är din åsikt om följande förslag?

   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
   bra bra eller dåligt dåligt dåligt
   förslag förslag förslag förslag förslag
 Avskaffa skatteavdrag för läxhjälp     
 Höja koldioxidskatten på bensin     
 Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)     

 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
  mellan kvinnor och män     
 Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige     
 Låta staten överta ansvaret för skolan från
  kommunerna     
 Höja skatten på alkohol     

 Fråga 12 Vilket parti tycker du bäst om i dag?

     Vänsterpartiet  Moderaterna   Feministiskt initiativ
  Socialdemokraterna  Kristdemokraterna  

 Annat parti: .............................  Centerpartiet  Miljöpartiet 
  Folkpartiet  Sverigedemokraterna

 Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

  Ja, mycket övertygad  Ja, något övertygad  Nej 

SAMHÄLLE & SERVICE

 Fråga 14 Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift? 

    Känner ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
    myndigheten bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

  Arbetsförmedlingen       
  Försäkringskassan       

  Polisen       
  Socialstyrelsen       

  Konsumentverket        
  Pensionsmyndigheten       
  Forum för levande  
   historia       

 Fråga 15 Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden i det landsting/ 
  region eller kommun där du bor? 

   Känner ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
   verksamheten bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
  Grundskolan       
  Sjukvården       
  Förskolan       
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 Fråga 16 Har du eller någon nära anhörig under de senaste 12 månaderna nyttjat någon av följande 
  typer av service?
   Ja,  Ej själv, Nej, varken jag själv   
   jag själv men nära anhörig eller nära anhörig

  Offentlig vårdcentral   
  Privat vårdcentral/läkare    

  Kommunal skola    
  Friskola    

  Kommunal barnomsorg   
  Privat barnomsorg   

  Kommunal äldreomsorg   
  Privat äldreomsorg    

 Fråga 17 Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden?

      Varken   
    Mycket Ganska nöjd eller Ganska Mycket Ingen
    nöjd nöjd missnöjd missnöjd missnöjd uppfattning
  Barnomsorg      
  Kommunal grundskola      
  Fristående grundskola      

  Kommunal gymnasieskola       
  Fristående gymnasieskola       
  Vårdcentral      

  Sjukhusvård      
  Folktandvård      
  Äldreomsorg      

  Socialtjänst      
  Tillgänglighet för personer med 
   funktionsnedsättning       
	 	 Kollektivtrafik	      

  Idrottsanläggningar      
  Bibliotek      
  Kulturaktiviteter      

  Fritidsverksamhet      
  Tillgång på bostäder      

  Gator och vägar      
  Möjligheten att få jobb      

 Fråga 18    Allmänt sett, hur tycker du att den offentliga servicen har fungerat under de senaste 12 
  månaderna i:
    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
      bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
     Den kommun där du bor      
     Det landsting/den region där du bor      
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INTERNET & NYHETER

 Fråga 20 I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter på följande sätt?

    5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
 Morgontidning Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
  på papper      
  på dator      
   i mobiltelefon      
  på surfplatta      

 Kvällstidning 
  på papper        
  på dator      
   i mobiltelefon      
  på surfplatta      

 Tv-nyheter 
  i tv-apparat      
  på dator      
  i mobiltelefon      
  på surfplatta      

 Radionyheter  
  i radioapparat      
  på dator      
   i mobiltelefon      
  på surfplatta      

 Fråga 19     Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?

 Ingen Någon gång Någon gång Någon gång Någon gång Flera gånger 
 gång de senaste 12 mån i halvåret i månaden i veckan i veckan Dagligen
       
  

        Gå till fråga 20

  Och hur ofta har du gjort följande på internet?

    Någon gång Någon Någon Någon Flera 
     Ingen de senaste gång i gång i gång i gånger i 
   gång 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen
 Skickat/tagit emot e-post       
 Tagit del av nyheter/nyhetstjänst        
 Sökt information/fakta        

   Använt sociala medier   
    (ex. Facebook, Instagram, Twitter)        
 Läst någon blogg        
 Spelat onlinespel        
 Köpt/beställt varor eller tjänster        

 Gjort ärenden hos myndighet        
 Gjort bankärenden        
	 Tittat	på	film/tv-serier	        
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 Fråga 21 Vilken är din uppfattning om följande påståenden om medier och nyheter?

    Helt  Delvis Delvis Helt Ingen
   riktigt riktigt felaktigt felaktigt uppfattning
 Den allmänna nyhetsrapporteringen är 
  alltför förenklad och ytlig     
 Den tryckta tidningen är oviktig för mig 
  eftersom den innehåller för gamla nyheter     
 Lokala medier är viktiga för mig för 
  att känna till aktuella evenemang     

 Det är viktigt för mig att en dagstidning har 
  en bra nyhetssajt      
 Det är viktigt för mig att hålla mig informerad 
  om vad som sker i samhället     

 Jag får de nyheter jag behöver via mitt flöde 
  i sociala medier     
 Jag läser nyheter i mobilen innan jag stiger 
  upp ur sängen på morgonen      

 Fråga 24 Vilken är din uppfattning om följande påståenden om bilder i morgontidningar på papper?

   Helt Delvis Delvis Helt Ingen
   riktigt riktigt felaktigt felaktigt uppfattning
 Svenska morgontidningar innehåller alldeles för 
  mycket bilder      
 Bilder gör det mycket lättare att förstå innehållet i 
  tidningsartiklar     
 Kvaliteten på bilder i svenska morgontidningar är
  allmänt låg     
 Morgontidningar med många bilder känns väldigt 
  ytliga     
 En bra bild ökar chansen att jag ska läsa en artikel     
 Det är viktigt att läsarna kan bidra med egna bilder 
  i tidningen     

 Fråga 22 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?

   Ja  Nej   Gå till fråga 24

       
 Fråga 23 På många tidningar diskuteras idag olika åtgärder för att minska kostnaderna. Om du tänker  
  på den tidning ditt hushåll prenumererar på, ange för varje åtgärd om du tror att hushållet   
  skulle behålla prenumerationen eller inte.

 Hushållet skulle behålla  Ja, Ja, Nej, Nej,
 prenumerationen även om tidningen: absolut kanske knappast absolut inte
  Kom färre dagar i veckan    
  Minskade antalet sidor per nummer     
  Kom på eftermiddagen istället för på 
   morgonen    
  Publicerades enbart på internet     
  Upphörde med nationella och 
   internationella nyheter    
  Minskade mängden lokala nyheter    
  Kraftigt höjde priset    
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KRISKOMMUNIKATION

 Fråga 25 Vid allvarliga olyckor har myndigheterna till uppgift att varna och informera om krisen.   
  Om en allvarlig olycka (t ex en brand) skulle drabba samhället där du bor, hur bra skulle   
  följande kanaler fungera för att varna dig? 

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls 
   bra bra bra bra
 Siren, ”Hesa Fredrik”     
 SMS     
 Meddelande till särskild kris-app i mobilen    
 Varningsmeddelanden i radio och tv    
 Genom meddelanden i sociala medier    

 

 Fråga 26 Hur skulle vid samma händelse följande kanaler fungera för att informera dig om krisens   
  fortsatta utveckling?   
   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls 
   bra bra bra bra
 Myndigheters hemsidor    
 SMS    
 Meddelande till särskild kris-app i mobilen     
 Traditionella nyhetsmedier    
 Sociala medier    

SAMHÄLLSFRÅGOR

 Fråga 27   Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har du själv gjort något av   
  följande saker?
      Ja, under de senaste Ja, för en 
   12 månaderna längre tid sen Nej
   Skrivit under en namninsamling   
 Kontaktat en politiker   
 Deltagit i en demonstration   

 Kontaktat en tjänsteman på lokal, regional 
  eller nationell nivå   
 Kontaktat eller medverkat i medier   
 Skänkt eller samlat in pengar för en politisk 
  eller samhällelig sak   

 Fråga 28 Enligt din bedömning, i vilken utsträckning förekommer någon form av korruption i följande  
  verksamheter i Sverige?

         
          Ingen
    1 2 3 4 5 6 7 uppfattning
 Politiska partier        
 Massmedier        
    Föreningsverksamhet        
   Sjukvården        

I mycket 
stor utsträckningInte alls
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 Fråga 29 Vilken är din uppfattning om följande påståenden?

              
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Det är vanligt med bidragsfusk i Sverige           

 Svenska företagsledare är väl värda 
  sina löner            

 Sverige har ett bra företagsklimat            

 Kvaliteten i den svenska skolan har 
  försämrats under senare år           

 Internationella jämförelser är inte 
  användbara för bedömningar av
  den svenska skolans kvalitet           

Helt felaktigt 
påstående

Helt riktigt 
påstående

 Fråga 30 Finns det enligt din uppfattning någon eller några grupper av människor i det svenska 
  samhället som ofta utsätts för rasism?

  Nej    
  Ja: ..................................................................................................... (ange vilken/vilka grupper) 
  Ingen uppfattning

 Fråga 31 Om du ser till läget i dag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
    oroande oroande oroande oroande
 Förändringar i jordens klimat    
 Ekonomisk kris    
	 Militära	konflikter	      

 Politisk extremism      
 Globala epidemier      
 Organiserad brottslighet      

 Ökade sociala klyftor    
	 Ökad	främlingsfientlighet	    
 Nynazism      
 Utrotning av växt- och djurarter      

 Fråga 32 Hur stort ansvar tycker du att följande ska ha för att skydda skogar och dess växt-    
  och djurarter? 

   Mycket stort Ganska stort Inte särskilt Inget Ingen
   ansvar ansvar stort ansvar ansvar uppfattning

 Skogsbolag     
 Privatpersoner som äger skog     
 Riksdag/Regering     

 Länsstyrelser/Skogsstyrelsen     
 Kommuner     
 Allmänheten     
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AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 33   Är du medlem i någon typ av förening/organisation?

     Nej Ja ...och jag har någon typ av uppdrag
   Idrotts-/friluftsförening   
 Miljöorganisation   
 Politiskt parti/förbund   
 Facklig organisation   
 Kulturförening   

 Lokal samhällsförening, byalag   
   Invandrarförening   
 Pensionärsförening   
 Humanitär hjälporganisation   
 Annan typ av förening/organisation   

 Fråga 34 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

    Någon gång Någon Någon
    under de gång i gång i Någon Någon Flera
   Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i 
   gång månaderna året talet månaden veckan veckan
  Motionerat/tränat   	    
  Varit ute i naturen/friluftsliv   	    
  Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid   	    
  Besökt idrottsevenemang   	    
	 	 Åkt	med	kollektivtrafik	   	    

  Kört bil   	     
  Cyklat   	    
  Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet     		    
  Spelat datorspel/tv-spel     		    

  Spelat på tips/trav/lotteri etc.     		    
  Sett på film      		    
  Läst någon bok     		    
		 Lyssnat på musik     		    

  Sjungit i kör eller spelat musikinstrument     		    
  Gått på bio     		    
  Fotograferat     		    
  Gått på teater     		    

  Gått på konsert     		    		

  Umgåtts med vänner     		    
  Diskuterat politik     		    
  Bett till Gud     		    

  Skänkt pengar till hjälporganisation     		    
  Druckit sprit/vin/starköl     		    
  Handlat med aktier   	    
  Deltagit i demonstration     		    
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 Fråga 35   Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

  Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
    

 Fråga 36 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

  
            
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            

Mycket dåligt Mycket gott

 Fråga 37    Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 
 

           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

   I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i det område där du bor?

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Det går att lita på
människor i allmänhet

VALEN 2014

 Fråga 38 Röstade du i valen 2014 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i varje kolumn.

  Nej: Europaparlamentet  Riksdag Landsting/Region Kommun
  Var ej röstberättigad    
  Röstade ej    

  Ja, jag röstade på:    
  Vänsterpartiet    
  Socialdemokraterna    
  Centerpartiet    
  Folkpartiet    
  Moderaterna    
  Kristdemokraterna    

  Miljöpartiet    
  Sverigedemokraterna    
  Feministiskt initiativ    
  Piratpartiet    
  Annat parti (ange vilket)  ..................  ..................  ..................  .................. 
  Röstade blankt        

 

 Fråga 39 Personröstade du på någon kandidat i riksdagsvalet den 14 september 2014?

        Nej  Ja, jag röst ade på (ange namn).......................................................................
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ARBETSLIV

 Fråga 40 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

  Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)  Ålderspensionär/avtalspensionär
  Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/  Har sjuk-/aktivitetsersättning  
       genomgår arbetsmarknadsutbildning  Studerande
  Arbetslös  Annat: ................................................

 Fråga 45    Vilken är/var din normala veckoarbetstid?

   1–19 timmar 20–34 timmar 35–40 timmar 41–50 timmar 51 timmar eller mer 
     

 Fråga 44  Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?

 Statlig Kommunal Landstings-/regional Privat Ideell organisation/stiftelse 
     

 Fråga 46 Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

 Tillsvidare-/fast Tidsbegränsad Jag är/var 
 anställning anställning egen företagare 
   

 Fråga 41 Vilket är/var ditt senaste yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt  
  senaste yrke.
             
  ......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)
      Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 48

 Fråga 42 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................ 

 Fråga 43 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

  Tjänsteman  Företagare: ingen anställd
  Tjänsteman med arbetsledande funktion  Företagare: 1–9 anställda  
  Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  Företagare:	10	eller	fler	anställda
  Arbetare  Jordbrukare: ingen anställd
  Arbetare med arbetsledande funktion  Jordbrukare:	en	eller	flera	anställda

 Fråga 47 Hur omfattande är/var din anställning?

  Heltid Deltid Varierande 
    

  Skulle du vilja att din anställning var mer eller mindre omfattande?
 Nej, varken mer eller   
 mindre omfattande Ja, mer omfattande Ja, mindre omfattande Ej aktuellt 
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 Fråga 50 Hur bedömer du risken att du under de närmaste 12 månaderna kommer att bli arbetslös?

 Mycket Ganska Ganska Mycket 
 stor stor liten liten Vet ej Ej aktuellt
      

 Fråga 49 Är du medlem i någon arbetslöshetskassa (a-kassa)?

  Ja 
  Nej, men har varit medlem tidigare 
  Nej, har aldrig varit medlem 
  Vet inte

 Fråga 51 Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?

  Nej 
  Ja  a) Hur länge sammantaget? b) Är du sjukskriven för närvarande?

     Upp till en vecka  Nej  
     Mellan en vecka och en månad  Ja  
     1–3 månader   
     3–12 månader   

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV

 Fråga 48 Är du medlem i något fackförbund?
             
  Ja: ............................................................................. (ange hela namnet)  Nej 

 Fråga 52 Är du:

   Kvinna  Man  Annat: .....................................................................

 Fråga 53 Vilket år är du född? 

             
  Årtal: 19

 Fråga 54 Är du: 
   Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
   medborgare annat land och medborgare i annat land
     

 Fråga 55 Vilket är ditt civilstånd?

   Ensamstående
  Sambo
  Gift/partnerskap
  Änka/änkling
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 Fråga 56 Hur ser ditt hushåll ut?

  Jag bor ensam  Gå till fråga 57   Ja Nej
  Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:  En vuxen  
    Flera vuxna  
    Ett	eller	flera	barn	  

  Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?

     0–3 år 4–6 år 7–15 år 16 år eller äldre
   Antal barn: ...i åldrarna:    

 Fråga 58   Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

  Du själv Din far Din mor
 Ren landsbygd i Sverige   
 Mindre tätort i Sverige    
 Stad eller större tätort i Sverige    
 Stockholm, Göteborg eller Malmö    
 Annat land i Norden    
 Annat land i Europa    
 Land utanför Europa    

 Fråga 57 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av 
  nedanstående alternativ stämmer då bäst?
             
 Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i:
  Arbetarhem  Arbetarhem
  Jordbrukarhem  Jordbrukarhem   
  Tjänstemannahem  Tjänstemannahem
  Högre tjänstemannahem  Högre tjänstemannahem
  Företagarhem  Företagarhem

 Fråga 59 I vilken typ av område bor du?

  Storstad: centralt  Större tätort
  Storstad: ytterområde/förort  Mindre tätort
  Stad: centralt  Ren landsbygd
  Stad: ytterområde

 Fråga 60 Hur bor du för närvarande?

  I villa/radhus 
 	 I	lägenhet/flerbostadshus	
  Annat boende

 Fråga 61 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

     Äger bostaden (även bostadsrätt)
   Hyr bostaden 
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 Fråga 63 Har du för närvarande tillgång till något av följande i ditt hushåll?

     Ja Nej  Ja Nej 
  Dator   Bil  
 Internet   Fritidshus   
   Smartphone   Husvagn  
 Surfplatta   Fritidsbåt     
 Digital systemkamera      

 Fråga 62 Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste 10 åren?

  Nej 
  Ja  Hur länge sammantaget? Vilket eller vilka länder bodde du i?

      Mindre än 6 månader (Börja med det land där du bodde längst tid)  
      6–12 månader     
      1–2 år 

................................................................
 

      Mer än 2 år ................................................................ 

 Fråga 65 Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak?             

  Ekonomi/handel/administration  Media/journalistik/reklam
  Estetisk/design/hantverk/konst  Naturvetenskap/matematik/data
  Hotell/restaurang/service/skönhetsvård  Pedagogik
  Hälso-/sjukvård/medicin  Samhällsvetenskap/juridik
  Humaniora/kultur  Socialt arbete/omsorg/psykologi
  Jordbruk/skogsbruk/miljövård  
  Teknik/byggteknik/industri/transport  Annan: .............................................................

 Fråga 64 Vilken skolutbildning har du? Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du 
  genomgår för närvarande.             

  Ej fullgjort grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
  Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
  Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
  Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
  Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
  Studier vid högskola/universitet
  Examen från högskola/universitet
  Studier vid/examen från forskarutbildning 

 Fråga 66 Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt? 

  Mindre än 10 000 kronor  25 000 – 29 999 kronor  45 000 – 49 999 kronor
  10 000 – 14 999 kronor  30 000 – 34 999 kronor  50 000 – 54 999 kronor
  15 000 – 19 999 kronor  35 000 – 39 999 kronor  55 000 – 59 999 kronor
  20 000 – 24 999 kronor  40 000 – 44 999 kronor  Mer än 60 000 kronor
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 Fråga 68 Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?
 Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
 bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     

 Fråga 69   Innehar du eller någon i ditt hushåll något av följande?

  Ja Nej Vet ej
 Aktier   
 Andelar i aktiefond/fondsparande   
 Privat pensionssparande (utöver PPM)    
 Skog   

 Fråga 70 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under   
  de senaste 12 månaderna?
     Förblivit
   Klart Förbättrats ungefär Försämrats Klart
   förbättrats något densamma något försämrats
  Din egen ekonomiska situation     
  Ekonomin i din kommun     
  Den svenska ekonomin     

   Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?

     Förbli
   Klart Förbättras ungefär Försämras Klart
   förbättras något densamma något försämras
  Din egen ekonomiska situation     
  Ekonomin i din kommun     
  Den svenska ekonomin     

 Fråga 67 Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt 
  hushåll  före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)?

  100 000 eller mindre  401 000 – 500 000  801 000 – 900 000
  101 000 – 200 000  501 000 – 600 000  901 000 – 1 000 000
  201 000 – 300 000  601 000 – 700 000   1 001 000 – 1 100 000
  301 000 – 400 000  701 000 – 800 000   Mer än 1 100 000
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Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Om du har synpunkter på undersökningen får du gärna skriva ner dem här.
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Omstritt omval (2012), red. Linda Berg och Henrik Oscarsson
En region för alla? (2013), red. Annika Bergström och Jonas Ohlsson
Mittfåra & marginal (2014), red. Annika Bergström och Henrik Oscarsson
Vanor och attityder i förändring (2013), red. Jonas Ohlsson och Annika Bergström
Vägskäl (2013), red. Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström

Detta är några av de böcker som SOM-institutet har gett ut  
bas erade på resultaten från de senaste årens undersökningar. 
Du kan ladda ned alla SOM-institutets publikationer från vår  
hemsida.

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida:

www.som.gu.se

Vill du kontakta oss är du välkommen att göra det på: 
Telefon: 031 - 786 33 00     E-post: info@som.gu.se

Böcker från SOM-institutet



Kontakta oss gärna
Har du frågor eller funderingar kring enkätens innehåll?  
Välkommen att höra av dig till Frida Vernersdotter på  
tfn: 031-786 49 96 eller e-post: frida.vernersdotter@som.gu.se.  
Föredrar du att skicka ett brev kan du även nå oss på adressen 
nedan.

Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen? 
Deltagande i vetenskapliga undersökningar är alltid frivilligt. 
Du är välkommen att kontakta undersökningsföretaget Kinnmark  
Information AB som ansvarar för vårt utskick av enkäterna.  
Tfn: 020-28 28 30 (kostar endast uppkopplingsavgiften). 

Vill du läsa dig till mer information? 
Välkommen att besöka vår hemsida, www.som.gu.se.  
Under FAQ hittar du svar på många av de vanligaste frågorna  
om enkäten och ditt deltagande. 

Denna streckkod är endast till för att
inkomna svar ska kunna prickas av 
vid datorns optiska läsning. Då slipper 
du få påminnelse i onödan.

SOM-ins�tutet

Seminariegatan 1B  |  Box 710,  405 30  Göteborg  |  Telefon: 031-786 33 00
E-post: info@som.gu.se  |  Hemsida: www.som.gu.se

SVERIGE IV

SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (www.vr.se). SOM-undersökningen 2014 är godkänd av den  
regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Under fältarbetet ansvarar 
Göteborgs universitet för att dina svar hanteras enligt personuppgifts- 
lagen (1998:204) och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Dina adressuppgifter har hämtats från Skatteverket och behövs endast så 
länge insamlingsarbetet pågår. De förstörs vid fältarbetets slut. När  
enkätsvaren har avidentifierats upphör de att vara personuppgifter och 
kan inte längre spåras tillbaka till någon enskild person. Enkätsvar från 
många personer analyseras samtidigt och resultaten presenteras i form 
av siffror och tabeller i vetenskapliga publikationer. För att möjliggöra 
granskning av resultat från SOM-institutets undersökningar deponeras 
alla data utan tidsgräns vid Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) 
där de görs allmänt tillgängliga för forskning och undervisning vid  
universitet och högskolor, även efter de 10 år som lagen kräver.
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