
VÄRMLAND



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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 Fråga 6 Hur viktigt anser du att följande egenskaper är vid val av morgontidning?

     Mycket Ganska  Inte särskilt Inte alls Ingen
     viktigt viktigt  viktigt viktigt uppfattning  
  Annonserna        
  Den politiska linjen        
  De lokala nyheterna        
  Riksnyheterna        
  Sportsidorna        

NYHETER & MEDIER

 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 Aldrig  
 Nya Wermlands-Tidningen      
 Värmlands Folkblad       
 Metro      
 Annan morgontidning:

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

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

 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  
   P4 Värmland      
  Ekonyheterna i SR      
  Aktuellt/Rapport i SVT       
  Värmlandsnytt 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      
 ...på papper        
 ...på internet        

 

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

   5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
  Nya Wermlands-Tidningen        
 Värmlands Folkblad      
                  Annan lokal morgontidning        
 Dagens Nyheter      
 Svenska Dagbladet      

 Sveriges Radio      
 Sveriges Television        
 Nyheter24      

 Sociala medier       
 Flashback        
 Utländsk nyhetstjänst        
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 Fråga 6 Hur viktigt anser du att det är att känna till de större nyheterna i följande områden?

     Mycket Ganska  Inte särskilt Inte alls Ingen 
     viktigt viktigt  viktigt viktigt uppfattning 

  Karlstadsområdet        
  Norra Värmland        
  Östra Värmland        
  Västra Värmland        

  Göteborg        
  Stockholm         
  Oslo         

POLITIK & DEMOKRATI

 Fråga 9   Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
         

 Fråga 10 Hur intresserad är du av politik när det gäller:

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
   intresserad intresserad intresserad intresserad
  EU       
  Sverige      

  Värmland      

  Den kommun där du bor       

 Fråga 8 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt någon av följande hemsidor?    

  Ingen Någon gång de Någon gång Någon gång  Någon/några
 Hemsidan för: gång senaste12 mån  i halvåret i månaden gånger i veckan 
 Den kommun där du bor      
 Landstinget i Värmland      

 Någon lokalpolitiker      
 Någon regionpolitiker      

 Fråga 5 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?

   Ja, på: ............................................................................. (morgontidningens namn)     Nej

 Fråga 7   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 9
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 Fråga 12   Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i Värmland?   
  Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
  
 ............................................................................................................................................................

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

 Fråga 11   Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i den kommun där du bor? 
   Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
  
 ............................................................................................................................................................

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

 
 Fråga 14  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 13 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      

  Värmland        
  Den kommun där du bor      

 Fråga 15 Vilket parti tycker du bäst om i dag?

      Vänsterpartiet  Moderaterna   Feministiskt initiativ
   Socialdemokraterna  Kristdemokraterna  Sjukvårdspartiet i Värmland
   Centerpartiet  Miljöpartiet  Annat parti: ............................
   Folkpartiet  Sverigedemokraterna 

  Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?    
   Ja, mycket övertygad  Ja, något övertygad  Nej

 Fråga 16 Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i:

    Mycket Ganska Varken goda Ganska Mycket
    goda goda eller dåliga dåliga dåliga Ingen
    möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning
  EU         
  Sverige         
  Landstinget i Värmland         
  Den kommun där du bor         
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 Fråga 17 Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om  
  vart och ett av dem?

    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt
    förslag förslag förslag förslag förslag
  Minska den offentliga sektorn       
	 	 Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige	       
  Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
       mellan kvinnor och män        

  Låta privata företag svara för äldreomsorg       
  Bedriva mer av sjukvården i privat regi       
  Satsa mer på friskolor       

  Koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen       
  Höja kommunal-/landstingsskatten hellre än
     att minska servicen       
  Sälja kommunala bolag som bedriver  
   affärsverksamhet       

  Sänka skatterna       
  Vinstutdelning ska inte tillåtas inom 
	 	 	 skattefinansierad	vård,	skola	och	omsorg	       

 Fråga 20 Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor respektive landstingsstyrelsen
  i Värmland sköter sin uppgift?

    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen       
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
  Kommunstyrelsen i den
   kommun där du bor           

  Landstingsstyrelsen          

 Fråga 18 Hur viktigt anser du att det är med valfrihet mellan olika servicegivare inom:

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
   viktigt viktigt viktigt viktigt uppfattning
  Barnomsorg       
  Skola       
  Sjukvård        
  Äldreomsorg       

 
 Fråga 19 Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns tillgång till följande alternativ inom  
  skattefinansierad vård, skola och omsorg, vid sidan av kommun och landsting?  

   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
       bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
     Vinstdrivande företag       

     Ideella organisationer/andra icke 
  vinstdrivande organisationer       
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 Fråga 21 Nedan finns ytterligare ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din  
  åsikt om vart och ett av dem?

    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt
    förslag förslag förslag förslag förslag
  Höja koldioxidskatten på bensin       
  Låta kommuner upphandla närproducerat även  
   om detta blir dyrare       
  Kommunpolitikerna i Karlstad bör ges större 
	 	 	 inflytande	över	utvecklingen	i	länet	         
  Öka det ekonomiska stödet till glesbygden       
  Satsa mer på ett miljövänligt samhälle        
  Kontrollera vargstammens tillväxt genom jakt        
  Låta staten överta ansvaret för skolan från  
   kommunerna       
  Återinföra skolbetyg i ordning och uppförande       

 Fråga 22 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter
  sitt arbete?

    Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen
     stort stort eller litet litet litet upp-
    förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning

  EU-parlamentariker         
  Rikspolitiker         
                  Landstingets politiker i  
   Värmland         
  Politiker i Region Värmland        
  Kommunens politiker        

  Tjänstemän i kommunen        
  Sjukvårdens personal         
  Personal inom barnomsorgen         
  Personal inom äldreomsorgen        

  Bibliotekspersonal        
  Lärare i grundskolan        

	 	 Kollektivtrafikens	personal	         
  Personal inom socialtjänsten        
  Handläggare vid  
   Försäkringskassan        
  Handläggare vid 
   Arbetsförmedlingen        

  Poliser         
  Präster i Svenska kyrkan        
  Pastorer i frikyrkor        

SAMHÄLLE & SERVICE
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 Fråga 24 Har du eller någon nära anhörig under de senaste 12 månaderna nyttjat någon av de former
  av service som anges nedan?

   Ja,  Ej själv, Varken jag själv  
   jag själv men nära anhörig eller nära anhörig
  Kommunal barnomsorg      
  Kommunal grundskola      
  Kommunal gymnasieskola      
  Friskola     

  Barnavårdscentral      
  Sjukhus: akutvård      
  Sjukhus: annan vård      

  Vårdcentral      
  Privatläkare     

  Folktandvården     
  Privattandläkare      

  Äldreomsorg      
  Försäkringskassan     
  Arbetsförmedlingen      

  Socialtjänst      
  Färdtjänst      
  Handikappomsorg      

	 	 Kollektivtrafik		     
  Idrottsanläggningar      
  Bibliotek      
  Kulturaktiviteter       
  Fritidsverksamhet       

 Fråga 23 Det finns många sätt att som medborgare försöka åstadkomma förbättringar eller motverka  
  försämringar i samhället. Har du de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

	 	 	 	 Nej,	ingen	gång		 Ja,	en	gång	 Ja,	flera	gånger	 	
  Skrivit på en namninsamling      
  Deltagit i en demonstration      
  Deltagit i partiarbete     

  Arbetat i organisation, rörelse eller nätverk     
  Kontaktat eller medverkat i press, radio 
   eller tv     
  Deltagit i kampanj på internet, upprop 
   via e-post eller sociala medier       
  Bojkottat eller medvetet köpt viss produkt 
   av politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl     
  Givit ekonomiskt stöd till ideell verksamhet     

  Kontaktat politiker i kommunen     
  Kontaktat politiker i landstinget/regionen     
  Kontaktat tjänstemän i kommunen     
  Kontaktat tjänstemän i landstinget/regionen      
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 Fråga 25 Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden?

      Varken   Ingen
    Mycket Ganska nöjd eller Ganska Mycket upp-
    nöjd nöjd missnöjd missnöjd missnöjd fattning
  1. Kommunal barnomsorg       

  2. Kommunal grundskola       

  3. Kommunal gymnasieskola       

  4. Friskola        

  5. Barnavårdscentral       

  6. Vårdcentral       

  7. Sjukhusvård       

  8. Privatläkare       

  9. Folktandvård       

  10. Privattandläkare       

  11. Äldreomsorg       

  12. Försäkringskassan       

  13. Arbetsförmedlingen       

  14. Socialtjänst       

  15. Färdtjänst       

  16. Handikappomsorg       

	 	 17.	Kollektivtrafik	       

  18. Idrottsanläggningar        

  19. Bibliotek       

  20. Kulturaktiviteter       

  21. Fritidsverksamhet        
  22. Turism       

  23. Miljövård       

  24. Tillgång på bostäder       

  25. Gator och vägar       

  26. Möjlighet att få jobb        
  27. Polisen       

 Fråga 27 Allmänt sett, hur tycker du att 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       

     Värmland       

 Fråga 26 Om förändringar av servicen ska göras, vilket av serviceområdena anser du att:

     Det i första hand Det i första hand  V.g. ange en av siffrorna
  ska satsas på: ska minskas på:  1–27 i fråga 25 ovan. 
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 Fråga 29 Hur viktiga anser du att följande verksamheter är för den framtida utvecklingen i Värmland?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
   viktig viktig viktig viktig uppfattning
  Bank- och försäkringsväsende       
  Detaljhandel       
  Elitidrott        
  Fordonsindustri       
  Fritidsmiljö       
  Förpackningsindustri       
  Hamn och sjöfart       

  Högre utbildning/forskning       
  Informationsteknologi       
  Kultur       
  Livsmedelsindustri       
  Miljöindustri        

  Nöjesliv och evenemang       
  Offentlig service       
  Press/radio/tv       
  Skogs-/pappersindustri       
  Transporter       
  Turism       
  Verkstadsindustri       

 
 Fråga 28 Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Värmland i följande avseenden? 

  Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
      bra bra eller dålig dålig dålig uppfattning
     Den medicinska kvaliteten       

     Tillgången till vård       

     Organisationens effektivitet       

     Personalens bemötande        

 
 Fråga 30 Idag diskuteras den geografiska indelningen av Sverige när det gäller ansvaret för bland annat  
  hälso- och sjukvård och regional utveckling. I diskussionen om en framtida regionbildning för  
  Värmland förs det fram olika förslag. Vilken är din uppfattning?  

   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
       bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
     Värmland bör bilda en egen 
  regionkommun       

     Värmland bör ingå i Västra
  Götalandsregionen       

     Värmland bör ingå i en region
  i Svealand       

     Annat alternativ:
 ................................................       

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

    ...och jag ...och jag har  
     deltar aktivt i någon typ
  Nej Ja verksamheten av uppdrag
   Idrotts-/friluftsförening    
 Miljöorganisation    
 Politiskt parti/förbund    
 Facklig organisation    
 Kulturförening    
 Lokal samhällsförening, byalag    
   Invandrarförening    
 Pensionärsorganisation    
 Humanitär hjälporganisation    
 Svenska kyrkan    
 Frikyrka/annan religiös organisation    
 Annan typ av förening/organisation    

 Fråga 32 Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafik och infrastruktur i Värmland?
    Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
    viktigt viktigt viktigt viktigt uppfattning
	 	 Bygga	ut	flygförbindelserna	
   till och från Värmland       
  Utveckla Vänersjöfarten       
  Bygga ut tågförbindelserna         
  Bygga ut vägnätet       

  Om man ska satsa på utbyggnad av tågförbindelser, vilken sträcka bör man enligt dig i första  
  hand satsa på? Markera endast ett alternativ.

    Karlstad–Stockholm   Karlstad–Göteborg
    Karlstad–Oslo   Karlstad–Sunne–Torsby

  Om man ska satsa på utbyggnad av vägnätet, vilken sträcka bör man enligt dig i första hand  
  satsa på? Markera endast ett alternativ.

    E18 Karlstad–Stockholm   Riksväg 62 Karlstad–Filipstad
    E18 Karlstad–Oslo   E45 Nyängen–Torsby–Mora
   E45/E18 Karlstad–Göteborg      Riksväg 61 Karlstad–Arvika–Charlottenberg

 Fråga 31  Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i Värmland går åt rätt håll eller åt fel håll?

   Åt rätt håll   Åt fel håll  Ingen uppfattning 

INTRESSEN & AKTIVITETER

 Fråga 34 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
  
   Mycket nöjd  Ganska nöjd    Inte särskilt nöjd  Inte alls nöjd
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 Fråga 35   Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med  
  hjälp av nedanstående skala:
   
             Det går inte att lita på                Det går att lita på    
             människor i allmänhet             människor i allmänhet 

    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                    

  Och om du skulle använda samma skala när det gäller människor i det område där du bor? 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                    

 Fråga 36 På det hela taget, hur lycklig skulle du säga att du är?
  
   Mycket lycklig  Ganska lycklig  Inte särskilt lycklig     Inte alls lycklig

 Fråga 37 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       

  Kört bil        
	 	 Åkt	med	kollektivtrafik	       
  Cyklat       

  Besökt bibliotek       
  Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet          
  Spelat datorspel/tv-spel            
  Spelat sällskapsspel/brädspel          
  Druckit sprit/vin/starköl          

  Sett på film           
  Läst någon bok            
  Gått på bio          

  Lyssnat på musik          
  Sjungit i kör          
  Dansat            
  Spelat musikinstrument          

  Gått på teater           
  Gått på opera          
  Gått på konsert            

  Gått på museum          
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 Fråga 39 Man talar ibland om att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Anser du att denna 
  utveckling har varit positiv eller negativ på följande områden?

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

  Kultur      
   Språk      
   Religion      

   Lag och ordning      
   Ekonomi      
   Politik      
   Sysselsättning      
   Företagande      

BOENDE

 Fråga 38 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

  Umgåtts med vänner          
  Diskuterat politik          

  Bett till Gud          
  Besökt gudstjänst eller religiöst möte          

 Fråga 40  Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden? Markera på varje rad det som  
  ligger närmast din uppfattning.

   Inte alls Helt 
   hemma hemma
	 	 	 	 	 		 	 		 	 	  
  Jag känner mig hemma i: 1 2 3 4 5 6 7
  Min födelseort        
  Den ort där jag bor nu        
  Den kommun där jag bor       
   Värmland       
   Västsverige       
   Sverige       
   Norge       
   Övriga Norden       
   Övriga Europa       
   Utanför Europa       
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 Fråga 44 Hur upplever du följande på den ort där du bor?  

   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
       bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
     Boendemiljö       

     Trygghet       

     Samhörighet med andra       

    Företagsklimat       

    Kultur och konst       

    Hembygdskultur och traditioner       

   Naturmiljö       

   Jämställdhet mellan kvinnor 
  och män       

  Möjlighet till arbete        
 Möjlighet att köpa livsmedel  
  och bensin/diesel       

 Fråga 43 Om du har flyttat de senaste 3 åren, vilka var de främsta orsakerna till att du flyttade?

               Jag har inte flyttat  

     Bytte arbete  Ville byta miljö
   	 Make/maka/sambo/partner	fick	arbete	  Flyttade ihop/isär
  	 Var	arbetslös	och	fick	arbete	på	annan	ort	  Ville ha bättre tillgång till service
  Ville ha annat boende  Trivdes inte på orten 
  Påbörjade eller avslutade studier 	 Övriga	familjen	flyttade
 	 Ville	flytta	närmare	släkt	och	vänner	  Annat

 Fråga 45 Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i:
    Mycket      Varken bra    Mycket
    dåligt      eller dåligt    bra
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
   -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
  Sverige             
  Värmland              
  Den kommun där du bor             
  Det område inom kommunen där du bor           

 Fråga 42 Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu?

               Har alltid bott här 	 Inflyttad,	har	bott	här	mer	än	10	år
      Har alltid bott här bortsett från kortare perioder, 	 Inflyttad,	har	bott	här	4–10	år
    t. ex. studier på annan ort 	 Inflyttad,	har	bott	här	1–3	år
   Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt  	 Inflyttad,	har	bott	här	mindre	än	1	år
       boende på annan ort

 Fråga 41 Var i kommunen bor du?

     Kommunens centralort
   Annan tätort men inte i kommunens centralort
   Mindre by eller landsbygd
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VALEN 2014

 Fråga 46 Röstade du i valen 2014 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i varje kolumn.

  Nej: Europaparlamentet Riksdag Landsting Kommun  
  Var inte röstberättigad       
  Röstade ej        

  Ja, jag röstade på:

  Vänsterpartiet            

  Socialdemokraterna       
  Centerpartiet       
  Folkpartiet       

  Moderaterna         
  Kristdemokraterna           

  Miljöpartiet       

  Sverigedemokraterna       
  Feministiskt initiativ        
  Piratpartiet       
  Sjukvårdspartiet i Värmland       

  Annat parti (ange vilket)  ..................  .................  .................  ..................

  Röstade blankt        

 Fråga 47 Utnyttjade du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på 
  valsedeln i: 
     Röstade ej/röstade blankt/
   Ja Nej ej röstberättigad    
  Europaparlamentsvalet      
  Riksdagsvalet      
  Landstingsvalet      
  Kommunvalet      

ARBETSLIV

 Fråga 48 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 49 Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller   
  frågan ditt senaste yrke.
             
  ......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)
  Har aldrig yrkesarbetat           Gå till fråga 53
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 Fråga 54 Var förvärvsarbetar/studerar du för närvarande?
             
   Jag förvärvsarbetar/studerar inte för närvarande    Gå till fråga 57

   I huvudsak i den kommun där jag bor 
  I huvudsak i annan kommun än där jag bor 
  Pendlar till arbete i Norge 
  Pendlar till studier i Norge
  Pendlar till arbete/studier i annat land

  Ungefär hur lång resväg respektive restid har du normalt till arbetet/skolan?
             
 Antal kilometer: Antal minuter:

 Fråga 55 Vilka är dina skäl för att pendla?

    Jag pendlar inte          Gå till fråga 57
    Ja Nej   
  Ingen	möjlighet	till	försörjning	finns	på	hemorten		      
   Jag vill bo kvar på hemorten       
  Jag är utbildad för ett yrke jag vill arbeta med men som 
	 	 	 inte	finns	på	hemorten		     
  Jag har bättre betalt nu än vad jag skulle få om jag jobbade 
   på hemorten     
  Jag har ett intressantare arbete nu än vad jag skulle ha om 
   jag jobbade på hemorten      
  För att utbilda mig    

 Fråga 50 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................

 
 Fråga 51 Vilken av följande kategorier tillhör/tillhörde du? 

    Jag är/var...

     Statligt anställd  Privatanställd
   Kommunanställd  Anställd inom ideell organisation/stiftelse 
   Anställd inom landsting/region  Egen företagare

 Fråga 52 Vilken är/var din normala veckoarbetstid?

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

 Fråga 53 Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?

   Nej  Ja   Hur länge sammantaget? 
        Upp till en vecka  1–3 månader  
        Mellan en vecka och en månad  3–12 månader
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 Fråga 58 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

    Mycket  Varken bra   Mycket
   bra Bra eller dåligt Dåligt dåligt 
            

 Fråga 57 Är du med i någon arbetslöshetskassa (a-kassa)?

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

 Fråga 56 Allmänt sett, hur tycker du det är att det är att pendla?

  Mycket Ganska Varken positivt  Ganska Mycket
 positivt positivt eller negativt negativt negativt 
         

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV

 Fråga 59 Är du: 
             
   Kvinna  Man  Annat: .....................................................................
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 Fråga 60 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:

 Fråga 62  Vilket är ditt civilstånd?

 Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling
      

 Fråga 61 Är du: 

   Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
   medborgare annat land och medborgare i annat land
     

 Fråga 63  Hur ser ditt hushåll ut?
  
  Jag bor ensam     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:    
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 Fråga 66 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 68 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

 Fråga 69 Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du har haft svårt att klara löpande utgifter
  som till exempel hyra, avbetalningar eller liknande?

  Ja  Nej

 Fråga 64 Hur bor du för närvarande? 

     I villa/radhus  I äldreboende eller gruppboende
   I	lägenhet/flerbostadshus	  I studentrum 
   På lantgård  Annat boende

 Fråga 65 Har du/ditt hushåll bil?

     Ja  Nej

 Fråga 67   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 70 Hur bedömer du risken att du under de närmaste 12 månaderna kommer att bli arbetslös?

 Mycket Ganska Ganska Mycket Ingen Ej
 stor stor liten liten uppfattning aktuellt
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 Fråga 71 Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. 
  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 72 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under   
  de senaste 12 månaderna?

   Förblivit ungefär
  Förbättrats densamma Försämrats
 Din egen ekonomiska situation    
 Ekonomin i din kommun    
 Den svenska ekonomin    

 Fråga 73 Till sist, vad tycker du är det mest positiva med närheten till Norge?

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

  Och vad tycker du är det mest negativa med närheten till Norge?

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

Ett stort tack för att du svarade på enkäten!
Om du har synpunkter på undersökningen får du gärna skriva ned dem här.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Kontakta oss gärna
Har du frågor eller funderingar kring enkätens innehåll?  
Välkommen att höra av dig till Josefine Bové på  
tfn: 031-786 12 12 eller e-post: josefine.bove@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

VÄRMLAND

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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