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2   Undersökningens upplägg

2.1 Abstract
SOM-undersökningen till utlandssvenskar är en studie genomförd av SOM-institutet, Göteborgs 
universitet. Datamaterialet samlades in av SOM-institutet genom en webbaserad enkätundersökning. 
Undersökningen är baserad på ett stratifierat sannolikhetsurval av svenska medborgare bosatta 
utomlands i åldrarna 18-75 år. Frågorna i enkäten utformades i samarbete med samverkande 
forskningsprojekt och programmerades av SOM-institutet. Svarspersonerna kontaktades via brev på 
de adresser som fanns registrerade hos Skatteverket och instruerades att fylla i enkäten på internet. 
Det gjordes totalt tre kontaktförsök, samtliga per brev. Undersökningen genomfördes mellan 
september 2014 och avslutades i februari med en svarsfrekvens på 27 procent.

2.2 Nyckelord
enkätundersökning; utlandssvenskar; medievanor; väljarbeteende; expats

2.3 Analysenhet
Individ

2.4 Population
Individer födda före 1996.

2.5 Typ av data
Surveydata

2.6 Tidsperiod
Sept 2014- Mars 2015.

2.7 Geografisk täckning
Global, länder.



3  Metod och urvalsprocess

3.1 Datainsamlare
SOM-institutet. 

3.2 Insamlingsmetod
Undersökningen genomfördes med webbenkät. Svarspersonerna kontaktades via brev till 
folkbokföringsadressen där de instruerade att besvara enkäten på internet genom att gå till en länk på 
SOM-institutets hemsida. Webbenkäten programmerades av SOM-instiutet i webbenkätverktyget 
Qualtrics. 

3.3 Urvalsmetod
Undersökningen är baserad på ett stratifierat sannolikhetsurval av svenska medborgare bosatta utomlands 
i åldrarna 18-75 år. Urvalet består av 10 000 personer och är disproptionellt stratifierat i sex regioner;  
Norden (n=2000), Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland (n=4000), Östeuropa och före
detta Sovjetstater (1000), Afrika och Mellanöstern (n=1000), Asien (n=1000) och Latinamerika (n=1000. 
Fördelningen mellan regionerna i urvalet är inte proportionell mot fördelningen i populationen. 



4 Variabler 
Datasetet är strukturerat utifrån fyra kategorier av variabler; identifieringsvariabler, 
registervariabler, frågevariabler (substantiella variabler) samt en viktvariabel. 

Identifieringsvariabler 
Används för att identifiera respondenter och länder. 

Registervariabler 
Är skapade för att ge kompletterande uppgifter om respondenterna. Variablerna baseras på 
urvalsfilen som i sin tur bygger på uppgifter från Skatteverket. 

Substantiella variabler 
Baseras på frågeformuläret och följer dess kronologiska ordning. 

Tabellen nedan redovisar samtliga identifierings-, register- och viktvariabler. 

Identifieringsvariabler 
löpnr Löpnummer 
region Strata 1-6 baserat på registerdata. 
svarsregion Strata 1-6 baserat på registerdata men kompletterad med svarsdata. 
strata 1-6 Enskilda variabler för samtliga strata, baserat på registerdata. 
region 7 Regionvariabel med Nordamerika utlyft, baserat på registerdata. 
svarsregion 7 Regionvariabel med Nordamerika utlyft, baserat på svarsdata. 

Registervariabler 
koen Kön 
foedaar Födelseår 
utlandsadressdatum Datum för registrering av senaste utlandsadress 
regland Boendeland, baserad på ISO 3166. 
avreg År för utskrivning ur folkbokföringen 
olikadat Olika utvandringsdatum och adressdatum (jmf. avreg och adrdrat) 
olikaar Olika utvandringsår och adressändringsår. 
felland Svarsland och registerland matchar inte. 
adressdat År för registrering av senaste utlandsadress - registerdata 
aktuell Adressuppdateringshistorik, 3-delad. Bygger på adressdat. 
rarutomlands Antal år sedan utvandring. Baseras på det år man blivit registrerad 

som utvandrad hos Skatteverket.  
arpaadress Antal år på senaste adress. 



Byggda variabler 
isco8803 Yrkeskategori baserad på den öppna yrkeskoddningen SSYK. 
empstat Anställningsstatus baserad på frågan om yrkesgrupp (f60). 
euroesec Yrkeskategori baserad på den öppna yrkeskodningen SSYK i komb. 

med frågan om yrkesgrupp (f60) 
utb Bygger på fråga f74: Låg (1,2), Medellåg (3,4), Medelhög (5,6), Hög 

(7,8).  
sex Bygger på fråga f61 (uppgivet kön), men har kompletterats med 

registerdata (koen) där svar saknas.  
Born/alder/alder 1-7 Variablerna bygger på subjektiv ålder (f62), men har kompletterats 

med registerdata där svar saknats.  
gen10t Generationstillhörighet, jämna 10-tal 
genzukin Generationstillhörighet efter Zukin et al. 2006 
fh_status Klassficiering av länder utifrån Freedom House tredelade klassificering. 

samland Antal omgångar ip bott i nuvarande land inkl. innevarande 
omgång (baserad på f1 & f3aa-ah) 

samlandtid Antal år sammalagt i nuvarande boendeland - svarsdata (baserad på f2 
& f3ba-bh) 

sarutomlands Antal år utomlands - svarsdata (byggd variabel baserad på f2 & f3ba-bh 
exkl Sverige) 

antland Antal olika länder ip bott i exkl Sverige – svarsdata (baserad på f1 & 
f3aa-ah. 

4.1 Viktvariabel 

För att få tillräckligt med underlag i de regioner där det bor färre antal utlandssvenskar har vi 
tillämpat en disproportionell stratifiering. Sannolikheten att komma med i urvalet har varit 
betydligt högre för utlandssvenskar i Östeuropa och fd Sovjetstater respektive Latinamerika. 
Samtidigt har svarsfrekvensen varierat mellan olika strata. För att justera för populationsandel och 
svarsandel har en viktvariabel beräknats. För tillvägagångssätt och beräkningar, se tabellen nedan. 

Utvandrade 
svenska 
medborgare Strata 

Antal i 
popu-

lationen 
18-75 år

Andel i 
popu-

lationen 
Antal i 
urvalet 

Andel i 
urvalet 

Design-
vikt 

Andel i 
dataset 

(RR, antal 
svar /antal 
skickade 

brev) Vikt 

Västeur./Nordam. 
inkl AU och NZ 1 93590 0,58 4000 0,40 23,3975 0,46 0,31 1,2400 

Norden 2 49013 0,30 2000 0,20 24,5065 0,16 0,21 1,8865 
Afrika och 
Mellanöstern 3 6690 0,04 1000 0,10 6,6900 0,07 0,19 0,5722 

Asien 4 6216 0,04 1000 0,10 6,2160 0,12 0,32 0,3222 
Östeuropa och 
fd Sovjetstater 5 3842 0,02 1000 0,10 3,8420 0,10 0,28 0,2262 

Latinamerika 6 3028 0,02 1000 0,10 3,0280 0,08 0,21 0,2337 
Totalt 162379 10000 



Viktvariabeln är designad för att fungera på likadant sätt i SPSS och i Stata. 

SPSS:  Data  Weight case  Weight cases by [weight]
            Syntax: WEIGHT BY weight 

Stata:  Definiera surveydata: svyset ipnr [pweight=weight], strata (svarsregion)
             Före analyskommandon: svy: reg var 1 var2
             Alternativt ange vikt vid enskild analys: tab var1 [pweight=weight]
            



5  Variabeldokumentation

Variabeldokumentationen beskriver samtliga variabler inkluderade i datafilen i termar av relevant metadata 
samt frekvenser. Dokumentationen följer internationell standard för produktion av metadata för sociala vet-
enskaper, fastslaget av The Data Documentation Initiative (DDI-Codebook/XML). 

Dokumentationen kombinerar en beskrivning av variablerna i datasetet (variabelnamn, värden och label) 
med den exakta frågeformuleringen (frågetext, svarsalternativ samt filtrade frågor) från webbenkäten. 

Samtliga frekvenser är beräknat på oviktad data. På grund av olika avrundningsregler kan användare finna 
något annorlunda resultat vid användning av olika statistiska paket, särskilt vid låga svarstal.
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# löpnummer: Unikt löpnummer

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 900006-909977] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

# region: Region (strata1-6) - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Västeuropa och Nordamerika inkl AU och NZ exkl Norden 1240 46.5%

2 Norden 427 16.0%

3 Afrika och Mellanöstern 192 7.2%

4 Asien 317 11.9%

5 Östeuropa och fd Sovjetstater 279 10.5%

6 Latinamerika 213 8.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# svarsregion: Region (strata 1-6) - justerad för svarsdata

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=2667 /-] [Invalid=1 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Västeuropa och Nordamerika inkl AU och NZ exkl Norden 1244 46.6%

2 Norden 423 15.9%

3 Afrika och Mellanöstern 190 7.1%

4 Asien 317 11.9%

5 Östeuropa och fd Sovjetstater 279 10.5%

6 Latinamerika 214 8.0%

9 Stilla havet 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# weight: Weight - justerar för disproportionell sampling och svarsfrekvens

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3.028-24.5065] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1 /-] [StdDev=0.574 /-]

# f1: f1. Vilket land bor du i?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

4 Afghanistan 0

8 Albanien 1 0.0%

10 Antarktis 0

12 Algeriet 1 0.0%

16 Amerikanska Samoa 0

20 Andorra 0

24 Angola 0

28 Antigua och Barbuda 0
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f1: f1. Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

31 Azerbajdzjan 0

32 Argentina 15 0.6%

36 Australien 58 2.2%

40 Österrike 27 1.0%

44 Bahamas 0

48 Bahrain 5 0.2%

50 Bangladesh 1 0.0%

51 Armenien 0

52 Barbados 0

56 Belgien 33 1.2%

60 Bermuda 0

64 Bhutan 0

68 Bolivia 2 0.1%

70 Bosnien och Hercegovina 12 0.4%

72 Botswana 1 0.0%

74 Bouvetön 0

76 Brasilien 64 2.4%

84 Belize 0

86 Brittiska territoriet i Indiska Oceanen 0

90 Salomonöarna 0

92 Brittiska Jungfruöarna 0

96 Brunei 0

100 Bulgarien 7 0.3%

104 Burma 1 0.0%

108 Burundi 0

112 Vitryssland 0

116 Kambodja 1 0.0%

120 Kamerun 0

124 Kanada 38 1.4%

132 Kap Verde 0

136 Caymanöarna 0

140 Centralafrikanska republiken 0

144 Sri Lanka 1 0.0%

148 Tchad 0

152 Chile 46 1.7%

156 Kina 47 1.8%

158 Taiwan 4 0.1%

162 Julön 0

166 Kokosöarna 0

170 Colombia 10 0.4%

174 Komorerna 0

175 Mayotte 0

178 Kongo-Brazzaville 0



- 33 -

File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f1: f1. Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

180 Kongo (Demokratiska republiken) 0

184 Cooköarna 0

188 Costa Rica 5 0.2%

191 Kroatien 15 0.6%

192 Kuba 0

196 Cypern 17 0.6%

203 Tjeckien 31 1.2%

204 Benin 0

208 Danmark 101 3.8%

212 Dominica 0

214 Dominikanska republiken 1 0.0%

218 Ecuador 6 0.2%

222 El Salvador 2 0.1%

226 Ekvatorialguinea 0

231 Etiopien 1 0.0%

232 Eritrea 0

233 Estland 33 1.2%

234 Färöarna 0

238 Falklandsöarna 0

242 Fiji 1 0.0%

246 Finland 53 2.0%

248 Åland 15 0.6%

250 Frankrike 113 4.2%

254 Franska Guyana 0

258 Franska Polynesien 0

260 Franska södra territorierna 0

262 Djibouti 0

266 Gabon 0

268 Georgien 1 0.0%

270 Gambia 0

276 Tyskland 133 5.0%

288 Ghana 0

292 Gibraltar 0

296 Kiribati 0

300 Grekland 30 1.1%

304 Grönland 0

308 Grenada 0

312 Guadeloupe 0

316 Guam 0

320 Guatemala 2 0.1%

324 Guinea 0

328 Guyana 0

332 Haiti 1 0.0%
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f1: f1. Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

334 Heard- och McDonaldsöarna 0

336 Vatikanstaten 0

340 Honduras 3 0.1%

344 Hongkong 29 1.1%

348 Ungern 44 1.6%

352 Island 4 0.1%

356 Indien 12 0.4%

360 Indonesien 5 0.2%

364 Iran 2 0.1%

368 Irak 4 0.1%

372 Irland 8 0.3%

376 Israel 22 0.8%

380 Italien 44 1.6%

384 Elfenbenskusten 1 0.0%

388 Jamaica 0

392 Japan 49 1.8%

398 Kazakstan 0

400 Jordanien 2 0.1%

404 Kenya 7 0.3%

408 Nordkorea 0

410 Sydkorea 7 0.3%

414 Kuwait 0

417 Kirgizistan 0

418 Laos 2 0.1%

422 Libanon 6 0.2%

426 Lesotho 0

428 Lettland 12 0.4%

430 Liberia 0

434 Libyen 0

438 Liechtenstein 0

440 Litauen 4 0.1%

442 Luxemburg 17 0.6%

446 Macau 0

450 Madagaskar 0

454 Malawi 1 0.0%

458 Malaysia 14 0.5%

462 Maldiverna 0

466 Mali 0

470 Malta 10 0.4%

474 Martinique 0

478 Mauretanien 0

480 Mauritius 0

484 Mexiko 15 0.6%
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f1: f1. Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

492 Monaco 3 0.1%

496 Mongoliet 0

498 Moldavien 1 0.0%

499 Montenegro 0

500 Montserrat 0

504 Marocko 2 0.1%

508 Moçambique 1 0.0%

512 Oman 3 0.1%

516 Namibia 0

520 Nauru 0

524 Nepal 0

528 Nederländerna 41 1.5%

530 Nederländska Antillerna 0

533 Aruba 0

540 Nya Kaledonien 0

548 Vanuatu 0

554 Nya Zeeland 10 0.4%

558 Nicaragua 1 0.0%

562 Niger 0

566 Nigeria 0

570 Niue 0

574 Norfolkön 0

578 Norge 250 9.4%

580 Nordmarianerna 0

581 USA:s yttre öar 0

583 Mikronesiska federationen 0

584 Marshallöarna 0

585 Palau 0

586 Pakistan 4 0.1%

591 Panama 1 0.0%

598 Papua Nya Guinea 0

600 Paraguay 0

604 Peru 6 0.2%

608 Filippinerna 12 0.4%

612 Pitcairnöarna 0

616 Polen 60 2.2%

620 Portugal 20 0.7%

624 Guinea Bissau 0

626 Östtimor 0

630 Puerto Rico 0

634 Qatar 2 0.1%

638 Réunion 0

642 Rumänien 13 0.5%
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f1: f1. Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

643 Ryssland 9 0.3%

646 Rwanda 0

652 Saint-Barthélemy 0

654 Sankta Helena 0

659 Saint Kitts och Nevis 0

660 Anguilla 0

662 Saint Lucia 0

666 Saint-Pierre och Miquelon 0

670 Saint Vincent och Grenadinerna 0

674 San Marino 0

678 São Tomé och Príncipe 0

682 Saudiarabien 4 0.1%

686 Senegal 0

688 Serbien 10 0.4%

690 Seychellerna 0

694 Sierra Leone 0

702 Singapore 46 1.7%

703 Slovakien 7 0.3%

704 Vietnam 1 0.0%

705 Slovenien 5 0.2%

706 Somalia 0

710 Sydafrika 21 0.8%

716 Zimbabwe 0

724 Spanien 84 3.1%

728 Sydsudan 0

732 Västsahara 0

736 Sudan 0

740 Surinam 0

748 Swaziland 1 0.0%

752 Sverige 0

756 Schweiz 120 4.5%

760 Syrien 0

762 Tadzjikistan 0

764 Thailand 81 3.0%

768 Togo 0

772 Tokelauöarna 0

776 Tonga 0

780 Trinidad och Tobago 0

784 Förenade Arabemiraten 55 2.1%

788 Tunisien 1 0.0%

792 Turkiet 22 0.8%

795 Turkmenistan 0

796 Turks- och Caicosöarna 0
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f1: f1. Vilket land bor du i?

Value Label Cases Percentage

798 Tuvalu 0

800 Uganda 0

804 Ukraina 3 0.1%

807 Makedonien 6 0.2%

818 Egypten 4 0.1%

826 Storbritannien 205 7.7%

831 Guernsey 1 0.0%

832 Jersey 0

833 Isle of Man 0

834 Tanzania 3 0.1%

840 USA 249 9.3%

850 Amerikanska Jungfruöarna 0

854 Burkina Faso 0

858 Uruguay 32 1.2%

860 Uzbekistan 0

862 Venezuela 2 0.1%

876 Wallis- och Futunaöarna 0

882 Samoa 0

887 Jemen 0

894 Zambia 1 0.0%

946 Kurdistan 0

947 Kosovo 2 0.1%

948 Palestina 3 0.1%

999 Ej svar 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f2: f2. Vilket år flyttade du dit?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2014] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket år flyttade du dit?

Value Label Cases Percentage

1 2014

2 2013

3 2012

4 2011

5 2010

6 2009

7 2008

8 2007

9 2006

10 2005

11 2004

12 2003

13 2002
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f2: f2. Vilket år flyttade du dit?

Value Label Cases Percentage

14 2001

15 2000

16 1999

17 1998

18 1997

19 1996

20 1995

21 1994

22 1993

23 1992

24 1991

25 1990

26 1989

27 1988

28 1987

29 1986

30 1985

31 1984

32 1983

33 1982

34 1981

35 1980

36 1979

37 1978

38 1977

39 1976

40 1975

41 1974

42 1973

43 1972

44 1971

45 1970

46 1969

47 1968

48 1967

49 1966

50 1965

51 1964

52 1963

53 1962

54 1961

55 1960

56 1959
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f2: f2. Vilket år flyttade du dit?

Value Label Cases Percentage

57 1958

58 1957

59 1956

60 1955

61 1954

62 1953

63 1952

64 1951

65 1950

66 1949

67 1948

68 1947

69 1946

70 1945

71 1944

72 1943

73 1942

74 1941

75 1940

76 1939
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f3a: f3a. I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land] -Jag har alltid
bott i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2437 91.3%

1 Kryss (jag har alltid bott i [land]) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 0

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f3aa: f3aa. Land1 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Mean=724.391 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3ab: f3ab. Land2 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f3ab: f3ab. Land2 - Bott i innan flytt till [Land]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3ac: f3ac. Land3 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3ad: f3ad. Land4 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3ae: f3ae. Land5 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3af: f3af. Land6 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3ag: f3ag. Land7 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Börja med det land du bodde i innan du flyttade till [Land]

Value Label Cases Percentage

4 Afghanistan

8 Albanien

10 Antarktis

12 Algeriet
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Value Label Cases Percentage

16 Amerikanska Samoa

20 Andorra

24 Angola

28 Antigua och Barbuda

31 Azerbajdzjan

32 Argentina

36 Australien

40 Österrike

44 Bahamas

48 Bahrain

50 Bangladesh

51 Armenien

52 Barbados

56 Belgien

60 Bermuda

64 Bhutan

68 Bolivia

70 Bosnien och Hercegovina

72 Botswana

74 Bouvetön

76 Brasilien

84 Belize

86 Brittiska territoriet i Indiska Oceanen

90 Salomonöarna

92 Brittiska Jungfruöarna

96 Brunei

100 Bulgarien

104 Burma

108 Burundi

112 Vitryssland

116 Kambodja

120 Kamerun

124 Kanada

132 Kap Verde

136 Caymanöarna

140 Centralafrikanska republiken

144 Sri Lanka

148 Tchad

152 Chile

156 Kina

158 Taiwan

162 Julön

166 Kokosöarna
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# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Value Label Cases Percentage

170 Colombia

174 Komorerna

175 Mayotte

178 Kongo-Brazzaville

180 Kongo (Demokratiska republiken)

184 Cooköarna

188 Costa Rica

191 Kroatien

192 Kuba

196 Cypern

203 Tjeckien

204 Benin

208 Danmark

212 Dominica

214 Dominikanska republiken

218 Ecuador

222 El Salvador

226 Ekvatorialguinea

231 Etiopien

232 Eritrea

233 Estland

234 Färöarna

238 Falklandsöarna

242 Fiji

246 Finland

248 Åland

250 Frankrike

254 Franska Guyana

258 Franska Polynesien

260 Franska södra territorierna

262 Djibouti

266 Gabon

268 Georgien

270 Gambia

276 Tyskland

288 Ghana

292 Gibraltar

296 Kiribati

300 Grekland

304 Grönland

308 Grenada

312 Guadeloupe

316 Guam
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# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Value Label Cases Percentage

320 Guatemala

324 Guinea

328 Guyana

332 Haiti

334 Heard- och McDonaldsöarna

336 Vatikanstaten

340 Honduras

344 Hongkong

348 Ungern

352 Island

356 Indien

360 Indonesien

364 Iran

368 Irak

372 Irland

376 Israel

380 Italien

384 Elfenbenskusten

388 Jamaica

392 Japan

398 Kazakstan

400 Jordanien

404 Kenya

408 Nordkorea

410 Sydkorea

414 Kuwait

417 Kirgizistan

418 Laos

422 Libanon

426 Lesotho

428 Lettland

430 Liberia

434 Libyen

438 Liechtenstein

440 Litauen

442 Luxemburg

446 Macau

450 Madagaskar

454 Malawi

458 Malaysia

462 Maldiverna

466 Mali

470 Malta
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# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Value Label Cases Percentage

474 Martinique

478 Mauretanien

480 Mauritius

484 Mexiko

492 Monaco

496 Mongoliet

498 Moldavien

499 Montenegro

500 Montserrat

504 Marocko

508 Moçambique

512 Oman

516 Namibia

520 Nauru

524 Nepal

528 Nederländerna

530 Nederländska Antillerna

533 Aruba

540 Nya Kaledonien

548 Vanuatu

554 Nya Zeeland

558 Nicaragua

562 Niger

566 Nigeria

570 Niue

574 Norfolkön

578 Norge

580 Nordmarianerna

581 USA:s yttre öar

583 Mikronesiska federationen

584 Marshallöarna

585 Palau

586 Pakistan

591 Panama

598 Papua Nya Guinea

600 Paraguay

604 Peru

608 Filippinerna

612 Pitcairnöarna

616 Polen

620 Portugal

624 Guinea Bissau

626 Östtimor
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# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Value Label Cases Percentage

630 Puerto Rico

634 Qatar

638 Réunion

642 Rumänien

643 Ryssland

646 Rwanda

652 Saint-Barthélemy

654 Sankta Helena

659 Saint Kitts och Nevis

660 Anguilla

662 Saint Lucia

666 Saint-Pierre och Miquelon

670 Saint Vincent och Grenadinerna

674 San Marino

678 São Tomé och Príncipe

682 Saudiarabien

686 Senegal

688 Serbien

690 Seychellerna

694 Sierra Leone

702 Singapore

703 Slovakien

704 Vietnam

705 Slovenien

706 Somalia

710 Sydafrika

716 Zimbabwe

724 Spanien

728 Sydsudan

732 Västsahara

736 Sudan

740 Surinam

748 Swaziland

752 Sverige

756 Schweiz

760 Syrien

762 Tadzjikistan

764 Thailand

768 Togo

772 Tokelauöarna

776 Tonga

780 Trinidad och Tobago

784 Förenade Arabemiraten
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# f3ah: f3ah. Land8 - Bott i innan flytt till [Land]

Value Label Cases Percentage

788 Tunisien

792 Turkiet

795 Turkmenistan

796 Turks- och Caicosöarna

798 Tuvalu

800 Uganda

804 Ukraina

807 Makedonien

818 Egypten

826 Storbritannien

831 Guernsey

832 Jersey

833 Isle of Man

834 Tanzania

840 USA

850 Amerikanska Jungfruöarna

854 Burkina Faso

858 Uruguay

860 Uzbekistan

862 Venezuela

876 Wallis- och Futunaöarna

882 Samoa

887 Jemen

894 Zambia

946 Kurdistan

947 Kosovo

948 Palestina

995 Ej svar (filter f3a)

997 Ej svar - del av frågan

998 Ej svar - hela frågan sedd

999 Ej svar - hela frågan osedd
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f3ba: f3ba. Land1 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f3bb: f3bb. Land2 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land
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# f3bc: f3bc. Land3 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f3bd: f3bd. Land4 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f3be: f3be. Land5 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f3bf: f3bf. Land6 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f3bg: f3bg. Land7 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f3bh: f3bh. Land8 - Antal år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Mean=986.487 /-]

Literal question I vilka länder har du bott i minst 12 sammanhängande månader innan du flyttade till [Land]?

Post-question Ange hur många år du bodde i respektive land

# f4a: f4a. Anledning till flytt -studera

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 348 13.0%

2 Nej 928 34.8%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%
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# f4a: f4a. Anledning till flytt -studera

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - del av frågan 1140 42.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4b: f4b. Anledning till flytt -förvärvsarbeta

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1017 38.1%

2 Nej 561 21.0%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 838 31.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4c: f4c. Anledning till flytt -volontärarbeta

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 35 1.3%

2 Nej 1089 40.8%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1292 48.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4d: f4d. Anledning till flytt -driva företag

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 184 6.9%

2 Nej 996 37.3%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1236 46.3%
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# f4d: f4d. Anledning till flytt -driva företag

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4e: f4e. Anledning till flytt -följa med min partner/familj/släkt som flyttade till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 586 22.0%

2 Nej 816 30.6%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1014 38.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4f: f4f. Anledning till flytt -min partner/familj/släkt bodde i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 780 29.2%

2 Nej 724 27.1%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 912 34.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4g: f4g. Anledning till flytt -jag hade en anknytning till [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 578 21.7%

2 Nej 780 29.2%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1058 39.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%
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# f4g: f4g. Anledning till flytt -jag hade en anknytning till [Land]

Value Label Cases Percentage

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4h: f4h. Anledning till flytt -koppla av efter arbetslivet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 178 6.7%

2 Nej 1012 37.9%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1226 46.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4i: f4i. Anledning till flytt -det fanns förmånligare villkor för företagande

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 116 4.3%

2 Nej 1009 37.8%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1291 48.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4j: f4j. Anledning till flytt -jag stannade kvar i landet efter en resa

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 81 3.0%

2 Nej 1061 39.8%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1274 47.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f4k: f4k. Anledning till flytt -jag blev förtjust i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 549 20.6%

2 Nej 748 28.0%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1119 41.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4l: f4l. Anledning till flytt -jag trivdes dåligt i Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 305 11.4%

2 Nej 927 34.7%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1184 44.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4m: f4m. Anledning till flytt -förverkliga en dröm

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 486 18.2%

2 Nej 763 28.6%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1167 43.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4o: f4o. Anledning till flytt -följa eller sprida min religiösa tro

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]
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# f4o: f4o. Anledning till flytt -följa eller sprida min religiösa tro

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 26 1.0%

2 Nej 1083 40.6%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 1307 49.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4p: f4p. Anledning till flytt -annan anledning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 205 7.7%

2 Nej 0

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 2211 82.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4p_txt: f4p_txt. Anledning till flytt - annan anledning (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

# f4pann: f4p. Anledning till flytt - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Studera 4 0.1%

2 Förvärvsarbeta 19 0.7%

3 Volontärarbeta 0

4 Driva företag 1 0.0%

5 Följa med min partner/familj/släkt som flyttade till [land] 2 0.1%

6 Min partner/familj/släkt bodde i [land] 10 0.4%

7 Jag hade en anknytning till [land] 2 0.1%

8 Koppla av efter arbetslivet 0
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# f4pann: f4p. Anledning till flytt - kodat svar

Value Label Cases Percentage

9 Det fanns förmånligare villkor för företagande 0

10 Jag stannade kvar i landet efter en resa 3 0.1%

11 Jag blev förtjust i [land] och ville flytta dit 1 0.0%

12 Jag trivdes dåligt i Sverige 3 0.1%

13 Förverkliga en dröm 1 0.0%

15 Följa eller sprida min religiösa tro 0

16 Lägre skatter 21 0.8%

17 Högre lön 11 0.4%

18 Billigare/billigare boende 11 0.4%

19 Kultur/sport/naturupplevelser. 16 0.6%

20 Vädret/klimatet. 15 0.6%

21 Annat skäl 58 2.2%

22 Ekonomiska skäl 8 0.3%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 223 8.4%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

996 Ej tillämpligt/okodbart 1 0.0%

997 Ej svar - del av frågan 2006 75.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4q: f4q. Anledning till flytt -ytterligare annan anledning:

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Ja 105 3.9%

2 Nej 0

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 2311 86.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f4q_txt: f4q_txt. Anledning till flytt -ytterligare annan anledning (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=139 /-]

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

# f4qann: f4q. Anledning till flytt - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]
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# f4qann: f4q. Anledning till flytt - kodat svar

Literal question Vilka anledningar fanns det till att du flyttade till [Land]?

Post-question Jag flyttade för att:

Value Label Cases Percentage

1 Studera 3 0.1%

2 Förvärvsarbeta 7 0.3%

3 Volontärarbeta 0

4 Driva företag 0

5 Följa med min partner/familj/släkt som flyttade till [land] 1 0.0%

6 Min partner/familj/släkt bodde i [land] 7 0.3%

7 Jag hade en anknytning till [land] 0

8 Koppla av efter arbetslivet 0

9 Det fanns förmånligare villkor för företagande 2 0.1%

10 Jag stannade kvar i landet efter en resa 0

11 Jag blev förtjust i [land] och ville flytta dit 1 0.0%

12 Jag trivdes dåligt i Sverige 2 0.1%

13 Förverkliga en dröm 0

15 Följa eller sprida min religiösa tro 0

16 Lägre skatter 6 0.2%

17 Högre lön 5 0.2%

18 Billigare/billigare boende 4 0.1%

19 Kultur/sport/naturupplevelser. 6 0.2%

20 Vädret/klimatet. 14 0.5%

21 Annat skäl 34 1.3%

22 Ekonomiska skäl 3 0.1%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 32 1.2%

995 Ej svar (filter f3a) 231 8.7%

996 Ej tillämpligt/okodbart 11 0.4%

997 Ej svar - del av frågan 2278 85.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 10 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 11 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f5: f5. Flyttade pga arbete: Vilket alternativ stämmer bäst in på dig?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade att du flyttade utomlands på grund av arbete.

Literal question Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?

Value Label Cases Percentage

1 Jag sökte själv arbete i [Land] 595 22.3%

2 Jag är/var utsänd av min arbetsgivare 297 11.1%

3 Jag är/var egenföretagare i [Land] 109 4.1%

4 Annat: 84 3.1%

995 Ej svar (filter f3a-f4) 1580 59.2%

997 Ej svar - del av frågan 0
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f5: f5. Flyttade pga arbete: Vilket alternativ stämmer bäst in på dig?

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 3 0.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f5utlarb: f5. Annat - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade att du flyttade utomlands på grund av arbete.

Literal question Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?

Value Label Cases Percentage

1 Jag sökte själv arbete i [land] 0

2 Jag är/var utsänd av min arbetsgivare 0

3 Jag är/var egenföretagare i [land] 0

4 Blev rekryterad/erbjuden/kontaktad av arbetsgivare 58 2.2%

5 Jobbet/arbetsplatsen flyttade utomlands 3 0.1%

6 Annat skäl 16 0.6%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 19 0.7%

995 Ej svar (filter f3a-f4) 1580 59.2%

996 Ej tillämpligt/okodbart 2 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 987 37.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 3 0.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f5_txt: f5_txt. Flyttade pga arbete: Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? - (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=98 /-]

Pre-question Du svarade att du flyttade utomlands på grund av arbete.

Literal question Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?

# f6: f6. Vilken typ av arbetsgivare har/hade du?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade att du flyttade utomlands på grund av arbete.

Literal question Vilken typ av arbetsgivare har/hade du?

Value Label Cases Percentage

1 Företag 740 27.7%

2 Myndighet eller annan offentlig verksamhet 149 5.6%

3 Ideell organisation 29 1.1%

4 Eget företag 130 4.9%

5 Annat: 38 1.4%

995 Ej svar (filter f3a-f4) 1580 59.2%

997 Ej svar - del av frågan 0
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f6: f6. Vilken typ av arbetsgivare har/hade du?

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 2 0.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f6_txt: f6_txt. Vilken typ av arbetsgivare har/hade du? (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=68 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade att du flyttade utomlands på grund av arbete.

Literal question Vilken typ av arbetsgivare har/hade du?

# f6ann: f6. Annan - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade att du flyttade utomlands på grund av arbete.

Literal question Vilken typ av arbetsgivare har/hade du?

Value Label Cases Percentage

1 Företag 0

2 Myndighet eller annan offentlig verksamhet (inkl FN) 0

3 Ideell organisation (NGO) 0

4 Eget företag 0

5 Privatperson (au pair) 5 0.2%

6 Universitet/forskningsinstitut 25 0.9%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 33 1.2%

995 Ej svar (filter f3a-f4) 1580 59.2%

996 Ej tillämpligt/okodbart 5 0.2%

997 Ej svar - del av frågan 1018 38.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 2 0.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f7: f7. Tror du att du kommer att bo kvar [Land] om 5 år?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Tror du att du kommer att bo kvar i [Land] om 5 år?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, helt säkert 666 25.0%

2 Ja, förmodligen 982 36.8%

3 Kanske 459 17.2%

4 Nej, förmodligen inte 290 10.9%

5 Nej, helt säkert inte 175 6.6%

6 Vet ej 76 2.8%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 5 0.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 15 0.6%
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File : Utlands-SOM 2014 (V4)
# f7: f7. Tror du att du kommer att bo kvar [Land] om 5 år?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f8: f8. Tror du att du någon gång kommer att flytta till Sverige?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Tror du att du någon gång kommer att flytta till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, helt säkert 327 12.3%

2 Ja, förmodligen 516 19.3%

3 Kanske 882 33.1%

4 Nej, förmodligen inte 639 24.0%

5 Nej, helt säkert inte 164 6.1%

6 Vet ej 113 4.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 12 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 15 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f9a: f9a. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -Lokal dagstidning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via inhemska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 551 20.7%

2 5-6 dagar/vecka 117 4.4%

3 3-4 dagar/vecka 145 5.4%

4 1-2 dagar/vecka 295 11.1%

5 Mer sällan 584 21.9%

6 Aldrig 570 21.4%

997 Ej svar - del av frågan 367 13.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f9b: f9b. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -Nationell dagstidning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via inhemska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 670 25.1%

2 5-6 dagar/vecka 143 5.4%

3 3-4 dagar/vecka 179 6.7%

4 1-2 dagar/vecka 314 11.8%

5 Mer sällan 531 19.9%

6 Aldrig 377 14.1%

997 Ej svar - del av frågan 415 15.6%
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# f9b: f9b. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -Nationell dagstidning

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f9c: f9c. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -Gratistidning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via inhemska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 167 6.3%

2 5-6 dagar/vecka 53 2.0%

3 3-4 dagar/vecka 100 3.7%

4 1-2 dagar/vecka 290 10.9%

5 Mer sällan 660 24.7%

6 Aldrig 719 26.9%

997 Ej svar - del av frågan 640 24.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f9d: f9d. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -TV-nyheter

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via inhemska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 968 36.3%

2 5-6 dagar/vecka 219 8.2%

3 3-4 dagar/vecka 296 11.1%

4 1-2 dagar/vecka 279 10.5%

5 Mer sällan 386 14.5%

6 Aldrig 297 11.1%

997 Ej svar - del av frågan 184 6.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f9e: f9e. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -Radionyheter

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via inhemska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 679 25.4%
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# f9e: f9e. Tar del av nyheter i inhemska medier i [Land] -Radionyheter

Value Label Cases Percentage

2 5-6 dagar/vecka 172 6.4%

3 3-4 dagar/vecka 234 8.8%

4 1-2 dagar/vecka 201 7.5%

5 Mer sällan 418 15.7%

6 Aldrig 530 19.9%

997 Ej svar - del av frågan 395 14.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f10a: f10a. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -Lokal dagstidning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via svenska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 196 7.3%

2 5-6 dagar/vecka 55 2.1%

3 3-4 dagar/vecka 67 2.5%

4 1-2 dagar/vecka 136 5.1%

5 Mer sällan 524 19.6%

6 Aldrig 1198 44.9%

997 Ej svar - del av frågan 435 16.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 31 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f10b: f10b. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -Nationell dagstidning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via svenska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 595 22.3%

2 5-6 dagar/vecka 152 5.7%

3 3-4 dagar/vecka 149 5.6%

4 1-2 dagar/vecka 229 8.6%

5 Mer sällan 550 20.6%

6 Aldrig 620 23.2%

997 Ej svar - del av frågan 316 11.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 31 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f10c: f10c. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -Gratistidning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]



- 61 -

# f10c: f10c. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -Gratistidning

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via svenska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 63 2.4%

2 5-6 dagar/vecka 21 0.8%

3 3-4 dagar/vecka 22 0.8%

4 1-2 dagar/vecka 38 1.4%

5 Mer sällan 339 12.7%

6 Aldrig 1498 56.1%

997 Ej svar - del av frågan 630 23.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 31 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f10d: f10d. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -TV-nyheter

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via svenska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 269 10.1%

2 5-6 dagar/vecka 91 3.4%

3 3-4 dagar/vecka 113 4.2%

4 1-2 dagar/vecka 202 7.6%

5 Mer sällan 666 25.0%

6 Aldrig 921 34.5%

997 Ej svar - del av frågan 349 13.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 31 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f10e: f10e. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -Radionyheter

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter i [Land] via svenska medier?

Post-question Frågan gäller både om du tar del av nyheter via traditionella medieformat och via internet.

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 136 5.1%

2 5-6 dagar/vecka 59 2.2%

3 3-4 dagar/vecka 83 3.1%

4 1-2 dagar/vecka 121 4.5%

5 Mer sällan 539 20.2%

6 Aldrig 1161 43.5%

997 Ej svar - del av frågan 512 19.2%
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# f10e: f10e. Tar del av nyheter i svenska medier i [Land] -Radionyheter

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 31 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 26 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11a: f11a. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -SVT World

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 45 1.7%

2 5-6 dagar/vecka 14 0.5%

3 3-4 dagar/vecka 17 0.6%

4 1-2 dagar/vecka 41 1.5%

5 Mer sällan 186 7.0%

6 Aldrig 1199 44.9%

7 Har ej tillgång, men känner till 359 13.5%

8 Känner inte till 426 16.0%

997 Ej svar - del av frågan 331 12.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11b: f11b. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?-SVT1, SVT2, SVTB Barnkanalen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 180 6.7%

2 5-6 dagar/vecka 59 2.2%

3 3-4 dagar/vecka 69 2.6%

4 1-2 dagar/vecka 119 4.5%

5 Mer sällan 394 14.8%

6 Aldrig 1088 40.8%

7 Har ej tillgång, men känner till 333 12.5%

8 Känner inte till 57 2.1%

997 Ej svar - del av frågan 319 12.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11c: f11c. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -SVT Play

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 99 3.7%

2 5-6 dagar/vecka 75 2.8%
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# f11c: f11c. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -SVT Play

Value Label Cases Percentage

3 3-4 dagar/vecka 147 5.5%

4 1-2 dagar/vecka 340 12.7%

5 Mer sällan 712 26.7%

6 Aldrig 698 26.2%

7 Har ej tillgång, men känner till 182 6.8%

8 Känner inte till 92 3.4%

997 Ej svar - del av frågan 273 10.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11d: f11d. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -TV4

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 130 4.9%

2 5-6 dagar/vecka 39 1.5%

3 3-4 dagar/vecka 51 1.9%

4 1-2 dagar/vecka 88 3.3%

5 Mer sällan 339 12.7%

6 Aldrig 1238 46.4%

7 Har ej tillgång, men känner till 319 12.0%

8 Känner inte till 57 2.1%

997 Ej svar - del av frågan 357 13.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11e: f11e. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -TV4 Play

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 35 1.3%

2 5-6 dagar/vecka 17 0.6%

3 3-4 dagar/vecka 52 1.9%

4 1-2 dagar/vecka 131 4.9%

5 Mer sällan 530 19.9%

6 Aldrig 1165 43.7%

7 Har ej tillgång, men känner till 202 7.6%

8 Känner inte till 117 4.4%

997 Ej svar - del av frågan 369 13.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f11f: f11f. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?-Andra svenska betal- ell er reklam-tv-
kanaler

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 62 2.3%

2 5-6 dagar/vecka 27 1.0%

3 3-4 dagar/vecka 33 1.2%

4 1-2 dagar/vecka 64 2.4%

5 Mer sällan 232 8.7%

6 Aldrig 1496 56.1%

7 Har ej tillgång, men känner till 238 8.9%

8 Känner inte till 84 3.1%

997 Ej svar - del av frågan 382 14.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11g: f11g. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -Sveriges Radio

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 220 8.2%

2 5-6 dagar/vecka 85 3.2%

3 3-4 dagar/vecka 118 4.4%

4 1-2 dagar/vecka 248 9.3%

5 Mer sällan 619 23.2%

6 Aldrig 931 34.9%

7 Har ej tillgång, men känner till 126 4.7%

8 Känner inte till 24 0.9%

997 Ej svar - del av frågan 247 9.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f11h: f11h. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -aftonbladet.se

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster?

Value Label Cases Percentage

1 Dagligen 558 20.9%

2 5-6 dagar/vecka 146 5.5%

3 3-4 dagar/vecka 162 6.1%

4 1-2 dagar/vecka 252 9.4%

5 Mer sällan 530 19.9%
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# f11h: f11h. Hur ofta använder du följande svenska kanaler och tjänster? -aftonbladet.se

Value Label Cases Percentage

6 Aldrig 726 27.2%

7 Har ej tillgång, men känner till 64 2.4%

8 Känner inte till 14 0.5%

997 Ej svar - del av frågan 166 6.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 16 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 34 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f12a: f12a. Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud? -Jag lyssnar på direktsändning via internet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 491 18.4%

1 Kryss 731 27.4%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 67 2.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f12b: f12b. Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud? -Jag lyssnar på direktsändning via radioapparat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 546 20.5%

1 Kryss 676 25.3%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 67 2.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f12c: f12c. Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud? -Jag lyssnar i efterhand via internet eller podcast

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 989 37.1%

1 Kryss 233 8.7%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%
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# f12c: f12c. Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud? -Jag lyssnar i efterhand via internet eller podcast

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 67 2.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f12d: f12d. Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud? -Jag läser texter på sverigesradio.se

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur brukar du ta del av Sveriges Radios utbud?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1094 41.0%

1 Kryss 128 4.8%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 67 2.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13a: f13a. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Nyheter

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 326 12.2%

1 Kryss 912 34.2%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13b: f13b. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Radioteater

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1162 43.6%

1 Kryss 76 2.8%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
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# f13b: f13b. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Radioteater
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13c: f13c. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Radiosporten

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 980 36.7%

1 Kryss 258 9.7%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13d: f13d. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna-Lokal P4-kanal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 935 35.0%

1 Kryss 303 11.4%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13e: f13e. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -P2:s musikradio

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1091 40.9%

1 Kryss 147 5.5%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13f: f13f. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -P3 Dokumentär

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]
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# f13f: f13f. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -P3 Dokumentär

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 896 33.6%

1 Kryss 342 12.8%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13g: f13g. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Ring så spelar vi

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1140 42.7%

1 Kryss 98 3.7%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13h: f13h. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Melodikrysset

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1147 43.0%

1 Kryss 91 3.4%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13i: f13i. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Studio Ett

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1098 41.2%
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# f13i: f13i. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Studio Ett

Value Label Cases Percentage

1 Kryss 140 5.2%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13j: f13j. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Sommar i P1

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 700 26.2%

1 Kryss 538 20.2%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13k: f13k. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Annat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 938 35.2%

1 Kryss 300 11.2%

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 50.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 51 1.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f13k_txt: f13k_txt. Tagit del av Sveriges Radios program senaste 12 månaderna -Annat (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

# f13kann: f13k. Annat radioprogram - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=1396 /-] [Invalid=1272 /-]

Literal question Vilka av Sveriges Radios program och kanaler har du tagit del av under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.
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# f13kann: f13k. Annat radioprogram - kodat svar

Value Label Cases Percentage

1 Nyheter 6 0.4%

2 Radioteater 0

3 Radiosporten 2 0.1%

4 Lokal P4-kanal 5 0.4%

5 P2:s musikradio 2 0.1%

6 P3 Dokumentär 0

7 Ring så spelar vi 0

8 Melodikrysset 0

9 Studio Ett 0

10 Sommar i P1 2 0.1%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 0

995 Ej svar (filter f11g>5) 1344 96.3%

996 Ej tillämpligt/okodbart 0

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 0

999 Ej svar - hela frågan osedd 35 2.5%

Sysmiss 1272
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f14a: f14a. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -SVT

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stor betydelse för min kontakt med Sverige 488 18.3%

2 Ganska stor betydelse för min kontakt med Sverige 494 18.5%

3 Ganska liten betydelse för min kontakt med Sverige 643 24.1%

4 Inte alls viktigt 766 28.7%

997 Ej svar - del av frågan 197 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 38 1.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f14b: f14b. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -TV4

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stor betydelse för min kontakt med Sverige 183 6.9%

2 Ganska stor betydelse för min kontakt med Sverige 270 10.1%

3 Ganska liten betydelse för min kontakt med Sverige 516 19.3%

4 Inte alls viktigt 1270 47.6%

997 Ej svar - del av frågan 349 13.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 38 1.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%



- 71 -

# f14b: f14b. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -TV4
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f14c: f14c. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -Andra svenska TV-
kanaler

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stor betydelse för min kontakt med Sverige 81 3.0%

2 Ganska stor betydelse för min kontakt med Sverige 147 5.5%

3 Ganska liten betydelse för min kontakt med Sverige 470 17.6%

4 Inte alls viktigt 1460 54.7%

997 Ej svar - del av frågan 430 16.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 38 1.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f14d: f14d. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -Sveriges Radio

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stor betydelse för min kontakt med Sverige 374 14.0%

2 Ganska stor betydelse för min kontakt med Sverige 357 13.4%

3 Ganska liten betydelse för min kontakt med Sverige 588 22.0%

4 Inte alls viktigt 972 36.4%

997 Ej svar - del av frågan 297 11.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 38 1.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f14e: f14e. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -Andra svenska
radiokanaler

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stor betydelse för min kontakt med Sverige 61 2.3%

2 Ganska stor betydelse för min kontakt med Sverige 112 4.2%

3 Ganska liten betydelse för min kontakt med Sverige 415 15.6%

4 Inte alls viktigt 1577 59.1%

997 Ej svar - del av frågan 423 15.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 38 1.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f14f: f14f. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -Svenska tidningar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
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# f14f: f14f. Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige? -Svenska tidningar

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken betydelse har följande medier för att upprätthålla din kontakt med Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stor betydelse för min kontakt med Sverige 838 31.4%

2 Ganska stor betydelse för min kontakt med Sverige 734 27.5%

3 Ganska liten betydelse för min kontakt med Sverige 522 19.6%

4 Inte alls viktigt 390 14.6%

997 Ej svar - del av frågan 104 3.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 38 1.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f15a: f15a. Hur intresserad är du i allmänhet av politik -Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur intresserad är du i allmänhet av politik när det gäller:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket intresserad 859 32.2%

2 Ganska intresserad 1168 43.8%

3 Inte särskilt intresserad 486 18.2%

4 Inte alls intresserad 86 3.2%

997 Ej svar - del av frågan 16 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 11 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f15b: f15b. Hur intresserad är du i allmänhet av politik -[Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur intresserad är du i allmänhet av politik när det gäller:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket intresserad 936 35.1%

2 Ganska intresserad 1108 41.5%

3 Inte särskilt intresserad 463 17.4%

4 Inte alls intresserad 97 3.6%

997 Ej svar - del av frågan 11 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 11 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f15c: f15c. Hur intresserad är du i allmänhet av politik -Andra länder

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur intresserad är du i allmänhet av politik när det gäller:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket intresserad 457 17.1%
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# f15c: f15c. Hur intresserad är du i allmänhet av politik -Andra länder

Value Label Cases Percentage

2 Ganska intresserad 1251 46.9%

3 Inte särskilt intresserad 640 24.0%

4 Inte alls intresserad 146 5.5%

997 Ej svar - del av frågan 121 4.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 11 0.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 42 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f16a: f16a. Politiskt deltagande -Skrivit under en namninsamling

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor.

Literal question Har du själv gjort något av följande i [Land], Sverige eller någon annanstans?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, under de senaste 12 månaderna 696 26.1%

2 Ja, för en längre tid sedan 703 26.3%

3 Nej 1161 43.5%

997 Ej svar - del av frågan 36 1.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 49 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f16b: f16b. Politiskt deltagande -Kontaktat en politiker

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor.

Literal question Har du själv gjort något av följande i [Land], Sverige eller någon annanstans?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, under de senaste 12 månaderna 258 9.7%

2 Ja, för en längre tid sedan 313 11.7%

3 Nej 1938 72.6%

997 Ej svar - del av frågan 87 3.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 49 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f16c: f16c. Politiskt deltagande -Deltagit i en demonstration

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor.

Literal question Har du själv gjort något av följande i [Land], Sverige eller någon annanstans?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, under de senaste 12 månaderna 156 5.8%

2 Ja, för en längre tid sedan 378 14.2%

3 Nej 1984 74.4%
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# f16c: f16c. Politiskt deltagande -Deltagit i en demonstration

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - del av frågan 78 2.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 49 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f16d: f16d. Politiskt deltagande -Kontaktat en tjänsteman på lokal, region

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor.

Literal question Har du själv gjort något av följande i [Land], Sverige eller någon annanstans?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, under de senaste 12 månaderna 398 14.9%

2 Ja, för en längre tid sedan 383 14.4%

3 Nej 1733 65.0%

997 Ej svar - del av frågan 82 3.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 49 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f16e: f16e. Politiskt deltagande -Kontaktat eller medverkat i media

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor.

Literal question Har du själv gjort något av följande i [Land], Sverige eller någon annanstans?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, under de senaste 12 månaderna 235 8.8%

2 Ja, för en längre tid sedan 367 13.8%

3 Nej 1912 71.7%

997 Ej svar - del av frågan 82 3.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 49 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f16f: f16f. Politiskt deltagande -Skänkt eller samlat in pengar för en politisk/samhälleig sak

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor.

Literal question Har du själv gjort något av följande i [Land], Sverige eller någon annanstans?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, under de senaste 12 månaderna 686 25.7%

2 Ja, för en längre tid sedan 398 14.9%

3 Nej 1442 54.0%

997 Ej svar - del av frågan 70 2.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 49 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f17a: f17a. Förtroende för svenska institutioner -Riksdagen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande svenska institutioner sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 338 12.7%

2 Ganska stort förtroende 1018 38.2%

3 Varken stort eller litet förtroende 624 23.4%

4 Ganska litet förtroende 254 9.5%

5 Mycket litet förtroende 114 4.3%

6 Ingen uppfattning 215 8.1%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 29 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f17b: f17b. Förtroende för svenska institutioner -Regeringen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande svenska institutioner sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 304 11.4%

2 Ganska stort förtroende 927 34.7%

3 Varken stort eller litet förtroende 637 23.9%

4 Ganska litet förtroende 279 10.5%

5 Mycket litet förtroende 211 7.9%

6 Ingen uppfattning 202 7.6%

997 Ej svar - del av frågan 21 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 29 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f17c: f17c. Förtroende för svenska institutioner -Domstolarna

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande svenska institutioner sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 516 19.3%

2 Ganska stort förtroende 993 37.2%

3 Varken stort eller litet förtroende 485 18.2%

4 Ganska litet förtroende 187 7.0%

5 Mycket litet förtroende 100 3.7%

6 Ingen uppfattning 267 10.0%

997 Ej svar - del av frågan 33 1.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 29 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f17d: f17d. Förtroende för svenska institutioner -Polisen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande svenska institutioner sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 408 15.3%

2 Ganska stort förtroende 1118 41.9%

3 Varken stort eller litet förtroende 551 20.7%

4 Ganska litet förtroende 195 7.3%

5 Mycket litet förtroende 93 3.5%

6 Ingen uppfattning 191 7.2%

997 Ej svar - del av frågan 25 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 29 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f17e: f17e. Förtroende för svenska institutioner -Kungahuset

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande svenska institutioner sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 361 13.5%

2 Ganska stort förtroende 693 26.0%

3 Varken stort eller litet förtroende 630 23.6%

4 Ganska litet förtroende 200 7.5%

5 Mycket litet förtroende 298 11.2%

6 Ingen uppfattning 372 13.9%

997 Ej svar - del av frågan 27 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 29 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f18a: f18a. Förtroende för institutioner i [Land] -Det nationella parlamentet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner i [Land] sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 159 6.0%

2 Ganska stort förtroende 614 23.0%

3 Varken stort eller litet förtroende 644 24.1%

4 Ganska litet förtroende 466 17.5%

5 Mycket litet förtroende 473 17.7%

6 Ingen uppfattning 206 7.7%

997 Ej svar - del av frågan 14 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 34 1.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f18b: f18b. Förtroende för institutioner i [Land] -Regeringen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner i [Land] sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 189 7.1%

2 Ganska stort förtroende 651 24.4%

3 Varken stort eller litet förtroende 608 22.8%

4 Ganska litet förtroende 458 17.2%

5 Mycket litet förtroende 486 18.2%

6 Ingen uppfattning 173 6.5%

997 Ej svar - del av frågan 11 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 34 1.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f18c: f18c. Förtroende för institutioner i [Land] -Domstolarna

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner i [Land] sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 231 8.7%

2 Ganska stort förtroende 757 28.4%

3 Varken stort eller litet förtroende 568 21.3%

4 Ganska litet förtroende 368 13.8%

5 Mycket litet förtroende 396 14.8%

6 Ingen uppfattning 237 8.9%

997 Ej svar - del av frågan 19 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 34 1.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f18d: f18d. Förtroende för institutioner i [Land] - Polisen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner i [Land] sköter sitt arbete?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 281 10.5%

2 Ganska stort förtroende 829 31.1%

3 Varken stort eller litet förtroende 581 21.8%

4 Ganska litet förtroende 349 13.1%

5 Mycket litet förtroende 375 14.1%

6 Ingen uppfattning 143 5.4%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 34 1.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 58 2.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19a: f19a. Åsikt om förslag -Sverige bör införa Euro som valuta

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 327 12.3%

2 Ganska bra förslag 324 12.1%

3 Varken bra eller dåligt förslag 326 12.2%

4 Ganska dåligt förslag 557 20.9%

5 Mycket dåligt förslag 850 31.9%

6 Ingen uppfattning 172 6.4%

997 Ej svar - del av frågan 17 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19b: f19b. Åsikt om förslag -Minska den offentliga sektorn i Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 281 10.5%

2 Ganska bra förslag 517 19.4%

3 Varken bra eller dåligt förslag 483 18.1%

4 Ganska dåligt förslag 472 17.7%

5 Mycket dåligt förslag 526 19.7%

6 Ingen uppfattning 262 9.8%

997 Ej svar - del av frågan 32 1.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f19c: f19c. Åsikt om förslag -Bedriva mer av sjukvården i privat regi

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 222 8.3%

2 Ganska bra förslag 480 18.0%

3 Varken bra eller dåligt förslag 392 14.7%

4 Ganska dåligt förslag 525 19.7%

5 Mycket dåligt förslag 796 29.8%

6 Ingen uppfattning 135 5.1%

997 Ej svar - del av frågan 23 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19d: f19d. Åsikt om förslag -Ta emot färre flyktingar i Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 480 18.0%

2 Ganska bra förslag 450 16.9%

3 Varken bra eller dåligt förslag 511 19.2%

4 Ganska dåligt förslag 416 15.6%

5 Mycket dåligt förslag 556 20.8%

6 Ingen uppfattning 136 5.1%

997 Ej svar - del av frågan 24 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19e: f19e. Åsikt om förslag -Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 298 11.2%

2 Ganska bra förslag 712 26.7%

3 Varken bra eller dåligt förslag 698 26.2%

4 Ganska dåligt förslag 331 12.4%

5 Mycket dåligt förslag 215 8.1%

6 Ingen uppfattning 286 10.7%

997 Ej svar - del av frågan 33 1.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f19f: f19f. Åsikt om förslag -Införa republik med vald president i Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 262 9.8%

2 Ganska bra förslag 222 8.3%

3 Varken bra eller dåligt förslag 384 14.4%

4 Ganska dåligt förslag 384 14.4%

5 Mycket dåligt förslag 996 37.3%

6 Ingen uppfattning 296 11.1%

997 Ej svar - del av frågan 29 1.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19g: f19g. Åsikt om förslag -Tillåta försäljning av stark

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 500 18.7%

2 Ganska bra förslag 664 24.9%

3 Varken bra eller dåligt förslag 452 16.9%

4 Ganska dåligt förslag 393 14.7%

5 Mycket dåligt förslag 437 16.4%

6 Ingen uppfattning 106 4.0%

997 Ej svar - del av frågan 21 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19h: f19h. Åsikt om förslag -Införa möjlighet att rösta via internet i svenska allmäna val

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 1139 42.7%

2 Ganska bra förslag 681 25.5%

3 Varken bra eller dåligt förslag 258 9.7%

4 Ganska dåligt förslag 142 5.3%

5 Mycket dåligt förslag 147 5.5%

6 Ingen uppfattning 188 7.0%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f19i: f19i. Åsikt om förslag -Införa en egen valkrets i riksdagsvalet för utlandssvenskar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 447 16.8%

2 Ganska bra förslag 499 18.7%

3 Varken bra eller dåligt förslag 579 21.7%

4 Ganska dåligt förslag 229 8.6%

5 Mycket dåligt förslag 271 10.2%

6 Ingen uppfattning 519 19.5%

997 Ej svar - del av frågan 29 1.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19j: f19j. Åsikt om förslag -Stärka homo-, bi- och transsexuellas ställning i samhället

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 718 26.9%

2 Ganska bra förslag 569 21.3%

3 Varken bra eller dåligt förslag 634 23.8%

4 Ganska dåligt förslag 152 5.7%

5 Mycket dåligt förslag 211 7.9%

6 Ingen uppfattning 267 10.0%

997 Ej svar - del av frågan 22 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f19k: f19k. Åsikt om förslag -Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 1334 50.0%

2 Ganska bra förslag 678 25.4%

3 Varken bra eller dåligt förslag 369 13.8%

4 Ganska dåligt förslag 49 1.8%

5 Mycket dåligt förslag 29 1.1%

6 Ingen uppfattning 95 3.6%

997 Ej svar - del av frågan 19 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f19l: f19l. Åsikt om förslag -Sverige bör söka medlemskap i NATO

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den svenska politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra förslag 473 17.7%

2 Ganska bra förslag 492 18.4%

3 Varken bra eller dåligt förslag 437 16.4%

4 Ganska dåligt förslag 286 10.7%

5 Mycket dåligt förslag 463 17.4%

6 Ingen uppfattning 398 14.9%

997 Ej svar - del av frågan 24 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 71 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f20a: f20a. Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar -EU

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket nöjd 104 3.9%

2 Ganska nöjd 1223 45.8%

3 Inte särskilt nöjd 929 34.8%

4 Inte alls nöjd 237 8.9%

997 Ej svar - del av frågan 70 2.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 32 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 73 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f20b: f20b. Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar -Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket nöjd 688 25.8%

2 Ganska nöjd 1463 54.8%

3 Inte särskilt nöjd 308 11.5%

4 Inte alls nöjd 87 3.3%

997 Ej svar - del av frågan 17 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 32 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 73 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f20c: f20c. Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar - [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]
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# f20c: f20c. Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar - [Land]

Literal question På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket nöjd 329 12.3%

2 Ganska nöjd 1131 42.4%

3 Inte särskilt nöjd 646 24.2%

4 Inte alls nöjd 431 16.2%

997 Ej svar - del av frågan 26 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 32 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 73 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f21a: f21a. Hur stort förtroende har du för -Politiker i Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, hur stort förtroende har du för:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 212 7.9%

2 Ganska stort förtroende 1378 51.6%

3 Ganska litet förtroende 767 28.7%

4 Mycket litet förtroende 183 6.9%

997 Ej svar - del av frågan 25 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 73 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f21b: f21b. Hur stort förtroende har du för -Politiker i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, hur stort förtroende har du för:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket stort förtroende 92 3.4%

2 Ganska stort förtroende 794 29.8%

3 Ganska litet förtroende 943 35.3%

4 Mycket litet förtroende 713 26.7%

997 Ej svar - del av frågan 23 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 73 2.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f22: f22. Var någonstans skulle du placera dig på en sådan vänster-högerskala?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras på en vänsterhögerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på
en sådan skala?

Value Label Cases Percentage

1 Klart till vänster 244 9.1%
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# f22: f22. Var någonstans skulle du placera dig på en sådan vänster-högerskala?

Value Label Cases Percentage

2 Något till vänster 507 19.0%

3 Varken till höger eller vänster 550 20.6%

4 Något till höger 811 30.4%

5 Klart till höger 395 14.8%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 78 2.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 83 3.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f23: f23. Vilket svenskt parti tycker du bäst om i dag?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket svenskt parti tycker du bäst om i dag?

Value Label Cases Percentage

1 Vänsterpartiet 111 4.2%

2 Socialdemokraterna 380 14.2%

3 Centerpartiet 82 3.1%

4 Folkpartiet 186 7.0%

5 Moderaterna 807 30.2%

6 Kristdemokraterna 76 2.8%

7 Miljöpartiet 227 8.5%

8 Sverigedemokraterna 156 5.8%

9 Feministiskt initiativ 69 2.6%

10 Annat parti: 39 1.5%

11 Ingen uppfattning 398 14.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 54 2.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 83 3.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f23_txt: f23_txt. Vilket svenskt parti tycker du bäst om i dag? (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=36 /-]

Literal question Vilket svenskt parti tycker du bäst om i dag?

# f23anparti: f23. Annat parti - kodat svar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket svenskt parti tycker du bäst om i dag?

# f24: f24. Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, mycket övertygad 473 17.7%
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# f24: f24. Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

Value Label Cases Percentage

2 Ja, något övertygad 931 34.9%

3 Nej 711 26.6%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 19 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 534 20.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f25: f25. Vilket parti i [Land] tycker du bäst om idag?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket parti i [Land] tycker du bäst om idag?

Value Label Cases Percentage

1 (fritextsvar) 1428 53.5%

2 Ingen uppfattning 1087 40.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 69 2.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 84 3.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f25_txt: f25_txt. Vilket parti i [Land] tycker du bäst om idag? (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-]

Literal question Vilket parti i [Land] tycker du bäst om idag?

# f26: f26. Röstade du i det svenska riksdagsvalet 2014?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Röstade du i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1543 57.8%

2 Nej 962 36.1%

3 Var inte röstberättigad 51 1.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 18 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 94 3.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f27: f27. Vilket parti röstade du på i det svenska riksdagsvalet 2014?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket parti röstade du på i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Vänsterpartiet 77 2.9%

2 Socialdemokraterna 210 7.9%

3 Centerpartiet 45 1.7%

4 Folkpartiet 143 5.4%
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# f27: f27. Vilket parti röstade du på i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

5 Moderaterna 565 21.2%

6 Kristdemokraterna 72 2.7%

7 Miljöpartiet 149 5.6%

8 Sverigedemokraterna 108 4.0%

9 Feministiskt initiativ 60 2.2%

10 Annat parti: 21 0.8%

11 Jag röstade blankt 18 0.7%

995 Ej svar (filter f26) 1013 38.0%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 49 1.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 138 5.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f27anparti: f27. Annat parti - kodat svar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket parti röstade du på i det svenska riksdagsvalet 2014?

# f28a: f28a. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag är inte intresserad av svensk politik

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 76 2.8%

2 Ganska viktigt skäl 150 5.6%

3 Inte särskilt viktigt skäl 208 7.8%

4 Inte alls viktigt skäl 339 12.7%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 149 5.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28b: f28b. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag är inte tillräckligt insatt i vad riksdagsvalet
handlar om

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 250 9.4%

2 Ganska viktigt skäl 194 7.3%

3 Inte särskilt viktigt skäl 124 4.6%

4 Inte alls viktigt skäl 233 8.7%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 121 4.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%
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# f28b: f28b. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag är inte tillräckligt insatt i vad riksdagsvalet
handlar om

Value Label Cases Percentage

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28c: f28c. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag saknar förtroende för politikerna

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 66 2.5%

2 Ganska viktigt skäl 134 5.0%

3 Inte särskilt viktigt skäl 203 7.6%

4 Inte alls viktigt skäl 353 13.2%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 166 6.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28d: f28d. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Det är för små skillnader mellan partier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 50 1.9%

2 Ganska viktigt skäl 132 4.9%

3 Inte särskilt viktigt skäl 202 7.6%

4 Inte alls viktigt skäl 358 13.4%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 180 6.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28e: f28e. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Inget parti representerar mina åsikter

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 56 2.1%

2 Ganska viktigt skäl 108 4.0%

3 Inte särskilt viktigt skäl 205 7.7%

4 Inte alls viktigt skäl 379 14.2%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 174 6.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%
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# f28e: f28e. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Inget parti representerar mina åsikter

Value Label Cases Percentage

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28f: f28f. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag är inte överens i viktiga sakfrågor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 39 1.5%

2 Ganska viktigt skäl 93 3.5%

3 Inte särskilt viktigt skäl 197 7.4%

4 Inte alls viktigt skäl 407 15.3%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 186 7.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28g: f28g. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Min röst har ingen betydelse

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 40 1.5%

2 Ganska viktigt skäl 73 2.7%

3 Inte särskilt viktigt skäl 147 5.5%

4 Inte alls viktigt skäl 480 18.0%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 182 6.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28h: f28h. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Regeringsfrågan var redan avgjord

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 24 0.9%

2 Ganska viktigt skäl 54 2.0%

3 Inte särskilt viktigt skäl 164 6.1%

4 Inte alls viktigt skäl 489 18.3%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 191 7.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%
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# f28h: f28h. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Regeringsfrågan var redan avgjord

Value Label Cases Percentage

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28i: f28i. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag fick ingen information från Valmyndigheten

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 169 6.3%

2 Ganska viktigt skäl 79 3.0%

3 Inte särskilt viktigt skäl 109 4.1%

4 Inte alls viktigt skäl 413 15.5%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 152 5.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28j: f28j. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Jag visste inte hur jag skulle gå till väga

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 107 4.0%

2 Ganska viktigt skäl 92 3.4%

3 Inte särskilt viktigt skäl 113 4.2%

4 Inte alls viktigt skäl 429 16.1%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 181 6.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28k: f28k. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Upptagen/bortrest/sjuk

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 204 7.6%

2 Ganska viktigt skäl 77 2.9%

3 Inte särskilt viktigt skäl 63 2.4%

4 Inte alls viktigt skäl 426 16.0%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 152 5.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%
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# f28k: f28k. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Upptagen/bortrest/sjuk

Value Label Cases Percentage

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28l: f28l. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Annat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket viktigt skäl 126 4.7%

2 Ganska viktigt skäl 8 0.3%

3 Inte särskilt viktigt skäl 5 0.2%

4 Inte alls viktigt skäl 77 2.9%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

997 Ej svar - del av frågan 706 26.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f28_txt: f28_txt. Skäl till icke-röstning i svenska riksdagsvalet 2014 -Annat (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=192 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?



- 91 -

# f28ann: f28. Annat skäl att inte rösta - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i det svenska riksdagsvalet 2014?

Value Label Cases Percentage

1 Jag är inte intresserad av svensk politik 6 0.2%

2 Jag är inte tillräckligt insatt i vad riksdagsvalet handlar 9 0.3%

3 Jag saknar förtroende för politikerna 1 0.0%

4 Det är för små skillnader mellan partierna 1 0.0%

5 Inget parti representerar mina åsikter 1 0.0%

6 Jag är inte överens i viktiga sakfrågor med det parti jag an 0

7 Min röst har ingen betydelse 0

8 Regeringsfrågan var redan avgjord 0

9 Jag fick ingen information från Valmyndigheten 0

10 Jag visste inte hur jag skulle gå till väga för att rösta 0

11 Jag var upptagen/bortrest/sjuk 9 0.3%

12 Röstsedlar –fick ingen röstsedel/fick röstsedeln för sent 25 0.9%

13 Röstsedlar – tappade bort 2 0.1%

14 Röstsedlar – anmälde mig för sent 1 0.0%

15 Vallokaler – öppettider/avstånd/tillgänglighet 17 0.6%

16 Formaliteter – annat; för komplicerat, för krångligt, omstän 32 1.2%

17 Bor inte i Sverige/ inte min sak att bestämma 34 1.3%

18 Glömde rösta 12 0.4%

19 Var för sent ute 8 0.3%

20 Annat skäl 14 0.5%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 5 0.2%

995 Ej svar (filter f26) 1594 59.7%

996 Ej tillämpligt/okodbart 0

997 Ej svar - del av frågan 745 27.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29a: f29a. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Fått information från Valmyndigheten skickat
till min hemadress

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1687 63.2%

2 Nej 744 27.9%

997 Ej svar - del av frågan 96 3.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f29b: f29b. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Besökt Valmyndighetens hemsida www

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 695 26.0%

2 Nej 1584 59.4%

997 Ej svar - del av frågan 248 9.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29c: f29c. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Fått valbroschyr eller liknande trycksak

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1151 43.1%

2 Nej 1176 44.1%

997 Ej svar - del av frågan 200 7.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29d: f29d. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Besökt någon av partiernas hemsidor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 604 22.6%

2 Nej 1688 63.3%

997 Ej svar - del av frågan 235 8.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29e: f29e. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Tagit del av någon reklamfilm eller film

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 544 20.4%

2 Nej 1726 64.7%

997 Ej svar - del av frågan 257 9.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 93 -

# f29f: f29f. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Tagit del av information från parti

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 643 24.1%

2 Nej 1659 62.2%

997 Ej svar - del av frågan 225 8.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29g: f29g. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Tagit del av resultat från opinionsunder

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1295 48.5%

2 Nej 1021 38.3%

997 Ej svar - del av frågan 211 7.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29h: f29h. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Följt debatter och utfrågningar av part

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1327 49.7%

2 Nej 1015 38.0%

997 Ej svar - del av frågan 185 6.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29i: f29i. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Läst eller sett nyheter om valet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1974 74.0%

2 Nej 422 15.8%

997 Ej svar - del av frågan 131 4.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f29j: f29j. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Annat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 99 3.7%

2 Nej 0

997 Ej svar - del av frågan 2428 91.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f29j_txt: f29j_txt. Fått eller sökt information om det svenska riksdagsvalet -Annat (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

# f29infoval: f29. Annan informationsväg - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du fått eller själv sökt information om det svenska Riksdagsvalet 2014 på något av följande sätt?

Value Label Cases Percentage

1 Fått information från Valmyndigheten skickat till min hemadr 2 0.1%

2 Besökt Valmyndighetens hemsida www.val.se 0

3 Fått valbroschyr eller liknande trycksak från något parti sk 0

4 Besökt någon av partiernas hemsidor 0

5 Tagit del av någon reklamfilm eller filmklipp från partierna 3 0.1%

6 Tagit del av information från partierna via sociala medier 1 0.0%

7 Tagit del av resultat från opinionsundersökningar 0

8 Följt debatter och utfrågningar av partiledare och kandidate 1 0.0%

9 Läst eller sett nyheter om valet 5 0.2%

10 Familj/vänner/bekanta 39 1.5%

11 Träffat/talat med politiker 7 0.3%

12 Annat 24 0.9%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 53 2.0%

996 Ej tillämpligt/okodbart 3 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 2389 89.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 40 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f30: f30. Har du röstat i något allmänt val i [Land]?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du röstat i något allmänt val i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1017 38.1%
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# f30: f30. Har du röstat i något allmänt val i [Land]?

Value Label Cases Percentage

2 Nej 534 20.0%

3 Har inte varit röstberättigad 995 37.3%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 101 3.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f31a: f31a. Hur sköter sin uppgift? -Sveriges ambassad/konsulat i [Land] eller i närmaste regionala ambassad/
konsulat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur anser du att följande svenska myndigheter och organisationer sköter sin uppgift?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 872 32.7%

2 Ganska bra 700 26.2%

3 Varken bra eller dåligt 246 9.2%

4 Ganska dåligt 119 4.5%

5 Mycket dåligt 69 2.6%

6 Ingen uppfattning 371 13.9%

7 Känner ej till 146 5.5%

997 Ej svar - del av frågan 7 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 111 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f31b: f31b. Hur sköter sin uppgift? -Skatteverket

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur anser du att följande svenska myndigheter och organisationer sköter sin uppgift?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 816 30.6%

2 Ganska bra 737 27.6%

3 Varken bra eller dåligt 328 12.3%

4 Ganska dåligt 85 3.2%

5 Mycket dåligt 53 2.0%

6 Ingen uppfattning 412 15.4%

7 Känner ej till 79 3.0%

997 Ej svar - del av frågan 20 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 111 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f31c: f31c. Hur sköter sin uppgift? -Försäkringskassan

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur anser du att följande svenska myndigheter och organisationer sköter sin uppgift?
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# f31c: f31c. Hur sköter sin uppgift? -Försäkringskassan

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 417 15.6%

2 Ganska bra 418 15.7%

3 Varken bra eller dåligt 338 12.7%

4 Ganska dåligt 148 5.5%

5 Mycket dåligt 89 3.3%

6 Ingen uppfattning 929 34.8%

7 Känner ej till 164 6.1%

997 Ej svar - del av frågan 27 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 111 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f31d: f31d. Hur sköter sin uppgift? -Valmyndigheten

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur anser du att följande svenska myndigheter och organisationer sköter sin uppgift?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 797 29.9%

2 Ganska bra 609 22.8%

3 Varken bra eller dåligt 324 12.1%

4 Ganska dåligt 86 3.2%

5 Mycket dåligt 67 2.5%

6 Ingen uppfattning 502 18.8%

7 Känner ej till 120 4.5%

997 Ej svar - del av frågan 25 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 111 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f31e: f31e. Hur sköter sin uppgift? -Svenska kyrkan

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur anser du att följande svenska myndigheter och organisationer sköter sin uppgift?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 400 15.0%

2 Ganska bra 341 12.8%

3 Varken bra eller dåligt 254 9.5%

4 Ganska dåligt 47 1.8%

5 Mycket dåligt 60 2.2%

6 Ingen uppfattning 1190 44.6%

7 Känner ej till 197 7.4%

997 Ej svar - del av frågan 41 1.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 111 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f32a: f32a. Hur anser du att sjukvården fungerar i - Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, hur anser du att sjukvården fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 334 12.5%

2 Ganska bra 1071 40.1%

3 Varken bra eller dåligt 389 14.6%

4 Ganska dåligt 395 14.8%

5 Mycket dåligt 137 5.1%

6 Ingen uppfattning 200 7.5%

997 Ej svar - del av frågan 6 0.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f32b: f32b. Hur anser du att sjukvården fungerar i - [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, hur anser du att sjukvården fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 660 24.7%

2 Ganska bra 1046 39.2%

3 Varken bra eller dåligt 296 11.1%

4 Ganska dåligt 304 11.4%

5 Mycket dåligt 156 5.8%

6 Ingen uppfattning 61 2.3%

997 Ej svar - del av frågan 9 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f33a: f33a. Hur anser du att skolan fungerar i - Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, hur anser du att skolan fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 268 10.0%

2 Ganska bra 771 28.9%

3 Varken bra eller dåligt 455 17.1%

4 Ganska dåligt 541 20.3%

5 Mycket dåligt 178 6.7%

6 Ingen uppfattning 311 11.7%

997 Ej svar - del av frågan 10 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 22 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f33b: f33b. Hur anser du att skolan fungerar i - [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, hur anser du att skolan fungerar i:

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 301 11.3%

2 Ganska bra 881 33.0%

3 Varken bra eller dåligt 422 15.8%

4 Ganska dåligt 438 16.4%

5 Mycket dåligt 179 6.7%

6 Ingen uppfattning 307 11.5%

997 Ej svar - del av frågan 6 0.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 22 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 112 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f34: f34. Hur ofta har du varit i kontakt med myndigheter i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du varit i kontakt med myndigheter i [Land]?

Post-question Med myndigheter menas till exempel polis, rättsväsende, skattemyndigheter och andra offentliga instanser.

Value Label Cases Percentage

1 Någon gång den senaste veckan 43 1.6%

2 Någon gång i månaden 217 8.1%

3 Någon gång det senaste kvartalet 529 19.8%

4 Någon gång det senaste halvåret 436 16.3%

5 Någon gång om året 807 30.2%

6 Mer sällan 494 18.5%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 28 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 114 4.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f35: f35. Hur har du blivit bemött i dina kontakter med myndigheter och offentliga instanser i [Land]?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I allmänhet, hur har du blivit bemött i dina kontakter med myndigheter och offentliga instanser i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positivt 455 17.1%

2 Ganska positivt 1052 39.4%

3 Varken positivt eller negativt 748 28.0%

4 Ganska negativt 221 8.3%

5 Mycket negativt 42 1.6%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 36 1.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 114 4.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f36a: f36a. Korruption i [Land] -Politiker

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande grupper i [Land] inblandade i någon typ av korruption?

Value Label Cases Percentage

1 1- Inte alls 152 5.7%

2 2 304 11.4%

3 3 216 8.1%

4 4 199 7.5%

5 5 261 9.8%

6 6 296 11.1%

7 7- I mycket stor utsträckning 606 22.7%

8 Ingen uppfattning 466 17.5%

997 Ej svar - del av frågan 9 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 41 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 118 4.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f36b: f36b. Korruption i [Land] -Offentliga tjänstemän

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande grupper i [Land] inblandade i någon typ av korruption?

Value Label Cases Percentage

1 1- Inte alls 216 8.1%

2 2 356 13.3%

3 3 276 10.3%

4 4 237 8.9%

5 5 253 9.5%

6 6 238 8.9%

7 7- I mycket stor utsträckning 380 14.2%

8 Ingen uppfattning 545 20.4%

997 Ej svar - del av frågan 8 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 41 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 118 4.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f36c: f36c. Korruption i [Land] -Företagare

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande grupper i [Land] inblandade i någon typ av korruption?

Value Label Cases Percentage

1 1- Inte alls 99 3.7%

2 2 313 11.7%

3 3 312 11.7%

4 4 324 12.1%

5 5 328 12.3%

6 6 227 8.5%
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# f36c: f36c. Korruption i [Land] -Företagare

Value Label Cases Percentage

7 7- I mycket stor utsträckning 283 10.6%

8 Ingen uppfattning 612 22.9%

997 Ej svar - del av frågan 11 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 41 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 118 4.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f36d: f36d. Korruption i [Land] -Journalister

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande grupper i [Land] inblandade i någon typ av korruption?

Value Label Cases Percentage

1 1- Inte alls 208 7.8%

2 2 444 16.6%

3 3 262 9.8%

4 4 257 9.6%

5 5 193 7.2%

6 6 143 5.4%

7 7- I mycket stor utsträckning 139 5.2%

8 Ingen uppfattning 849 31.8%

997 Ej svar - del av frågan 14 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 41 1.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 118 4.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f37a: f37a. Myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?
-Skatteverket

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla
lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor särskilda fördelar 78 2.9%

1 1 27 1.0%

2 2 64 2.4%

3 3 80 3.0%

4 4 84 3.1%

5 5 214 8.0%

6 6 63 2.4%

7 7 167 6.3%

8 8 339 12.7%

9 9 301 11.3%

10 10 - Behandlar alla lika 922 34.6%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 178 6.7%
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# f37a: f37a. Myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?
-Skatteverket

Value Label Cases Percentage

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f37b: f37b. Myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla
lika? -Polisen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla
lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor särskilda fördelar 113 4.2%

1 1 45 1.7%

2 2 130 4.9%

3 3 141 5.3%

4 4 145 5.4%

5 5 324 12.1%

6 6 197 7.4%

7 7 312 11.7%

8 8 319 12.0%

9 9 211 7.9%

10 10 - Behandlar alla lika 394 14.8%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 26 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 178 6.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f37c: f37c. Myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?
-Domstolarna

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla
lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor särskilda fördelar 78 2.9%

1 1 60 2.2%

2 2 117 4.4%

3 3 98 3.7%

4 4 118 4.4%

5 5 254 9.5%

6 6 133 5.0%

7 7 242 9.1%

8 8 360 13.5%

9 9 295 11.1%

10 10 - Behandlar alla lika 565 21.2%
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# f37c: f37c. Myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?
-Domstolarna

Value Label Cases Percentage

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 37 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 178 6.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f37d: f37d. Myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla
lika? -Sjukvården

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i Sverige ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla
lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor särskilda fördelar 101 3.8%

1 1 51 1.9%

2 2 88 3.3%

3 3 105 3.9%

4 4 136 5.1%

5 5 240 9.0%

6 6 150 5.6%

7 7 253 9.5%

8 8 350 13.1%

9 9 295 11.1%

10 10 - Behandlar alla lika 567 21.3%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 21 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 178 6.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f38a: f38a. Myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika -
Skattemyndigheten

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor speciella/särskilda fördelar 321 12.0%

1 1 100 3.7%

2 2 127 4.8%

3 3 131 4.9%

4 4 126 4.7%

5 5 277 10.4%

6 6 128 4.8%

7 7 153 5.7%

8 8 266 10.0%
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# f38a: f38a. Myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika -
Skattemyndigheten

Value Label Cases Percentage

9 9 206 7.7%

10 10 - Behandlar alla lika 508 19.0%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 45 1.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 147 5.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f38b: f38b. Myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika -
Polisen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor speciella/särskilda fördelar 384 14.4%

1 1 136 5.1%

2 2 197 7.4%

3 3 215 8.1%

4 4 165 6.2%

5 5 331 12.4%

6 6 168 6.3%

7 7 198 7.4%

8 8 211 7.9%

9 9 140 5.2%

10 10 - Behandlar alla lika 214 8.0%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 29 1.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 147 5.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f38c: f38c. Myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika -
Domstolarna

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor speciella/särskilda fördelar 332 12.4%

1 1 125 4.7%

2 2 168 6.3%

3 3 186 7.0%

4 4 162 6.1%

5 5 282 10.6%

6 6 165 6.2%

7 7 191 7.2%
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# f38c: f38c. Myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika -
Domstolarna

Value Label Cases Percentage

8 8 241 9.0%

9 9 189 7.1%

10 10 - Behandlar alla lika 296 11.1%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 51 1.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 147 5.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f38d: f38d. Myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika -
Sjukvården

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Anser du att följande myndigheter och verksamheter i [Land] ger vissa människor särskilda fördelar eller behandlar alla lika?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Ger vissa människor speciella/särskilda fördelar 357 13.4%

1 1 129 4.8%

2 2 140 5.2%

3 3 179 6.7%

4 4 149 5.6%

5 5 267 10.0%

6 6 140 5.2%

7 7 186 7.0%

8 8 260 9.7%

9 9 236 8.8%

10 10 - Behandlar alla lika 329 12.3%

11 10- Behandlar alla lika 0

997 Ej svar - del av frågan 16 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 147 5.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 133 5.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f39a: f39a. Läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna? -Ja, som tryckt bok

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 641 24.0%

1 Kryss 1874 70.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 136 5.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f39b: f39b. Läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna? -Ja, som e-bok

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2163 81.1%

1 Kryss 352 13.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 136 5.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f39c: f39c. Läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna? -Ja, som ljudbok

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2294 86.0%

1 Kryss 221 8.3%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 136 5.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f39d: f39d. Läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna? -Nej

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du läst någon bok på svenska under de senaste 12 månaderna?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2017 75.6%

1 Kryss 498 18.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 136 5.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f40a: f40a. Hur skaffat e-bok? -Lånade via bibliotek

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.
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# f40a: f40a. Hur skaffat e-bok? -Lånade via bibliotek

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 267 10.0%

1 Kryss 83 3.1%

995 Ej svar - filter (f39b) 2312 86.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 6 0.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f40b: f40b. Hur skaffat e-bok?-Köpte via internet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 111 4.2%

1 Kryss 239 9.0%

995 Ej svar - filter (f39b) 2312 86.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 6 0.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f40c: f40c. Hur skaffat e-bok?-Köpte i affär

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 312 11.7%

1 Kryss 38 1.4%

995 Ej svar - filter (f39b) 2312 86.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 6 0.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f40d: f40d. Hur skaffat e-bok?-Lånat av vän

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.
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# f40d: f40d. Hur skaffat e-bok?-Lånat av vän

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 295 11.1%

1 Kryss 55 2.1%

995 Ej svar - filter (f39b) 2312 86.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 6 0.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f40e: f40e. Hur skaffat e-bok? -Annat (rensat från uppkodade svar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 321 12.0%

1 Kryss 29 1.1%

995 Ej svar - filter (f39b) 2312 86.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 6 0.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f40e_txt: f40e_txt. Hur skaffat e-bok? -Annat (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

# f40ebok: f40. Skaffade e-bok - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-998] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Du svarade ovan att du läst någon ebok på svenska under de senaste 12 månaderna.

Literal question På vilket sätt skaffade du den/dem?

Post-question Du kan markera flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

1 Lånade via bibliotek 0

2 Köpte via internet 0

3 Köpte i affär 0

4 Lånade av privatperson 0

5 Laddade ner från internet 14 0.5%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svaralternativ 3 0.1%

995 Ej svar - filter (f39b) 2312 86.7%

997 Ej svar - del av frågan 339 12.7%
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# f40ebok: f40. Skaffade e-bok - kodat svar

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela drågan sedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41a: f41a. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Använt internet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 17 0.6%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 3 0.1%

3 Någon gång i halvåret 4 0.1%

4 Någon gång i kvartalet 2 0.1%

5 Någon gång i månaden 12 0.4%

6 Någon gång i veckan 44 1.6%

7 Flera gånger i veckan 2418 90.6%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 2 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 7 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41b: f41b. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Motionerat/tränat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 119 4.5%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 71 2.7%

3 Någon gång i halvåret 36 1.3%

4 Någon gång i kvartalet 68 2.5%

5 Någon gång i månaden 276 10.3%

6 Någon gång i veckan 603 22.6%

7 Flera gånger i veckan 1309 49.1%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 2 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 25 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f41c: f41c. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Varit ute i naturen/friluftsliv

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 31 1.2%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 50 1.9%

3 Någon gång i halvåret 99 3.7%

4 Någon gång i kvartalet 198 7.4%

5 Någon gång i månaden 600 22.5%

6 Någon gång i veckan 675 25.3%

7 Flera gånger i veckan 839 31.4%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 4 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 13 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41d: f41d. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 112 4.2%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 122 4.6%

3 Någon gång i halvåret 132 4.9%

4 Någon gång i kvartalet 288 10.8%

5 Någon gång i månaden 789 29.6%

6 Någon gång i veckan 673 25.2%

7 Flera gånger i veckan 372 13.9%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 1 0.0%

997 Ej svar - del av frågan 20 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41e: f41e. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Rest till Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 471 17.7%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 794 29.8%

3 Någon gång i halvåret 595 22.3%

4 Någon gång i kvartalet 452 16.9%

5 Någon gång i månaden 136 5.1%

6 Någon gång i veckan 20 0.7%
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# f41e: f41e. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Rest till Sverige

Value Label Cases Percentage

7 Flera gånger i veckan 18 0.7%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 5 0.2%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41f: f41f. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Rest utomlands (ej till Sverige)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 582 21.8%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 665 24.9%

3 Någon gång i halvåret 450 16.9%

4 Någon gång i kvartalet 484 18.1%

5 Någon gång i månaden 246 9.2%

6 Någon gång i veckan 44 1.6%

7 Flera gånger i veckan 19 0.7%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 2 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 17 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41g: f41g. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Läst eller lyssnat på någon bok på annat språk än
svenska

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 371 13.9%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 210 7.9%

3 Någon gång i halvåret 186 7.0%

4 Någon gång i kvartalet 267 10.0%

5 Någon gång i månaden 424 15.9%

6 Någon gång i veckan 306 11.5%

7 Flera gånger i veckan 717 26.9%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 5 0.2%

997 Ej svar - del av frågan 23 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41h: f41h. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Umgåtts med vänner

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
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# f41h: f41h. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Umgåtts med vänner

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 15 0.6%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 27 1.0%

3 Någon gång i halvåret 15 0.6%

4 Någon gång i kvartalet 79 3.0%

5 Någon gång i månaden 504 18.9%

6 Någon gång i veckan 876 32.8%

7 Flera gånger i veckan 975 36.5%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 4 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 14 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41i: f41i. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Druckit starköl/vin/sprit

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 224 8.4%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 69 2.6%

3 Någon gång i halvåret 61 2.3%

4 Någon gång i kvartalet 97 3.6%

5 Någon gång i månaden 483 18.1%

6 Någon gång i veckan 914 34.3%

7 Flera gånger i veckan 640 24.0%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 4 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 17 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41j: f41j. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Diskuterat politik

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 152 5.7%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 120 4.5%

3 Någon gång i halvåret 110 4.1%

4 Någon gång i kvartalet 195 7.3%

5 Någon gång i månaden 602 22.6%

6 Någon gång i veckan 796 29.8%

7 Flera gånger i veckan 506 19.0%



- 112 -

# f41j: f41j. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Diskuterat politik

Value Label Cases Percentage

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 2 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 26 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41k: f41k. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Bett till Gud

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 1553 58.2%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 190 7.1%

3 Någon gång i halvåret 64 2.4%

4 Någon gång i kvartalet 60 2.2%

5 Någon gång i månaden 120 4.5%

6 Någon gång i veckan 140 5.2%

7 Flera gånger i veckan 325 12.2%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 3 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 54 2.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41l: f41l. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Besökt gudstjänst eller religiöst möte

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 1620 60.7%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 325 12.2%

3 Någon gång i halvåret 126 4.7%

4 Någon gång i kvartalet 122 4.6%

5 Någon gång i månaden 107 4.0%

6 Någon gång i veckan 97 3.6%

7 Flera gånger i veckan 63 2.4%

8 Ej aktuellt [egentligen N/A, se kodbok] 5 0.2%

997 Ej svar - del av frågan 44 1.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f41m: f41m. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Besökt Svenska kyrkan i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?
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# f41m: f41m. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna? -Besökt Svenska kyrkan i [Land]

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 1936 72.6%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 233 8.7%

3 Någon gång i halvåret 83 3.1%

4 Någon gång i kvartalet 39 1.5%

5 Någon gång i månaden 46 1.7%

6 Någon gång i veckan 20 0.7%

7 Flera gånger i veckan 7 0.3%

8 Ej aktuellt 109 4.1%

997 Ej svar - del av frågan 36 1.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f42: f42. Tror du på Gud?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Tror du på Gud?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 959 35.9%

2 Nej 1424 53.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 143 5.4%

999 Ej svar - hela frågan osedd 142 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f43a: f43a. Hur ofta har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är -från [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är...

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 124 4.6%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 79 3.0%

3 Någon gång i halvåret 94 3.5%

4 Någon gång i kvartalet 187 7.0%

5 Någon gång i månaden 585 21.9%

6 Någon gång i veckan 658 24.7%

7 Flera gånger i veckan 769 28.8%

997 Ej svar - del av frågan 9 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 143 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f43b: f43b. Hur ofta har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är -svenskar boende i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är...
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# f43b: f43b. Hur ofta har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är -svenskar boende i [Land]

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 661 24.8%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 249 9.3%

3 Någon gång i halvåret 197 7.4%

4 Någon gång i kvartalet 277 10.4%

5 Någon gång i månaden 546 20.5%

6 Någon gång i veckan 334 12.5%

7 Flera gånger i veckan 220 8.2%

997 Ej svar - del av frågan 21 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 143 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f43c: f43c. Hur ofta har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är -från andra länder

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du umgåtts privat med vänner i [Land] som är...

Value Label Cases Percentage

1 Ingen gång 337 12.6%

2 Någon gång under de senaste 12 månaderna 189 7.1%

3 Någon gång i halvåret 185 6.9%

4 Någon gång i kvartalet 310 11.6%

5 Någon gång i månaden 586 22.0%

6 Någon gång i veckan 517 19.4%

7 Flera gånger i veckan 350 13.1%

997 Ej svar - del av frågan 31 1.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 143 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f44: f44. Positiva eller negativa erfarenheter av dina kontakter med människor i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Allmänt sett, har du positiva eller negativa erfarenheter av dina kontakter med människor i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiva 1249 46.8%

2 Ganska positiva 996 37.3%

3 Varken positiva eller negativa 189 7.1%

4 Ganska negativa 62 2.3%

5 Mycket negativa 5 0.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 143 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45aa: f45aa. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
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# f45aa: f45aa. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Telefonsamtal

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 780 29.2%

1 Kryss 1525 57.2%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ab: f45ab. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1909 71.6%

1 Kryss 396 14.8%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ac: f45ac. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1078 40.4%

1 Kryss 1227 46.0%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ad: f45ad. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1295 48.5%

1 Kryss 1010 37.9%
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# f45ad: f45ad. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-E-post

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ae: f45ae. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1880 70.5%

1 Kryss 425 15.9%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45af: f45af. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1839 68.9%

1 Kryss 466 17.5%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ag: f45ag. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2087 78.2%

1 Kryss 218 8.2%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ah: f45ah. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Ej relevant för mi

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
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# f45ah: f45ah. Kontakt under den senaste månaden? -Maka/make/partner-Ej relevant för mi

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1610 60.3%

1 Kryss 695 26.0%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ba: f45ba. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 908 34.0%

1 Kryss 1461 54.8%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45bb: f45bb. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1752 65.7%

1 Kryss 617 23.1%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45bc: f45bc. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1348 50.5%

1 Kryss 1021 38.3%
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# f45bc: f45bc. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-SMS

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45bd: f45bd. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1289 48.3%

1 Kryss 1080 40.5%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45be: f45be. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1930 72.3%

1 Kryss 439 16.5%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45bf: f45bf. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1503 56.3%

1 Kryss 866 32.5%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45bg: f45bg. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
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# f45bg: f45bg. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Andra sociala medier

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2107 79.0%

1 Kryss 262 9.8%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45bh: f45bh. Kontakt under den senaste månaden? -Syskon-Ej relevant för mig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2084 78.1%

1 Kryss 285 10.7%

997 Ej svar - hela raden 134 5.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ca: f45ca. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1065 39.9%

1 Kryss 1172 43.9%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45cb: f45cb. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1783 66.8%

1 Kryss 454 17.0%
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# f45cb: f45cb. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Videosamtal

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45cc: f45cc. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1529 57.3%

1 Kryss 708 26.5%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45cd: f45cd. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1554 58.2%

1 Kryss 683 25.6%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ce: f45ce. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1969 73.8%

1 Kryss 268 10.0%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45cf: f45cf. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]



- 121 -

# f45cf: f45cf. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Facebook

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1850 69.3%

1 Kryss 387 14.5%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45cg: f45cg. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2070 77.6%

1 Kryss 167 6.3%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ch: f45ch. Kontakt under den senaste månaden? -Barn-Ej relevant för mig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1343 50.3%

1 Kryss 894 33.5%

997 Ej svar - hela raden 266 10.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45da: f45da. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 791 29.6%

1 Kryss 1514 56.7%
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# f45da: f45da. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Telefonsamtal

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45db: f45db. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1647 61.7%

1 Kryss 658 24.7%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45dc: f45dc. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1548 58.0%

1 Kryss 757 28.4%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45dd: f45dd. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1461 54.8%

1 Kryss 844 31.6%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45de: f45de. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
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# f45de: f45de. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Chatt

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2025 75.9%

1 Kryss 280 10.5%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45df: f45df. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1853 69.5%

1 Kryss 452 16.9%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45dg: f45dg. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2152 80.7%

1 Kryss 153 5.7%

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45dh: f45dh. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Ej relevant för mig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1724 64.6%

1 Kryss 581 21.8%
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# f45dh: f45dh. Kontakt under den senaste månaden? -Föräldrar-Ej relevant för mig

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - hela raden 198 7.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ea: f45ea. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 513 19.2%

1 Kryss 1952 73.2%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45eb: f45eb. Kontakt under den senaste månaden? -Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2302 86.3%

1 Kryss 163 6.1%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f45ec: f45ec. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 902 33.8%

1 Kryss 1563 58.6%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ed: f45ed. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1195 44.8%

1 Kryss 1270 47.6%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ee: f45ee. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1949 73.1%

1 Kryss 516 19.3%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ef: f45ef. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1361 51.0%
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# f45ef: f45ef. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-Facebook

Value Label Cases Percentage

1 Kryss 1104 41.4%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45eg: f45eg. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2144 80.4%

1 Kryss 321 12.0%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45eh: f45eh. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i [Land]- Ej relevant för mig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2365 88.6%

1 Kryss 100 3.7%

997 Ej svar - hela raden 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45fa: f45fa. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1218 45.7%

1 Kryss 1217 45.6%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f45fb: f45fb. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1958 73.4%

1 Kryss 477 17.9%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45fc: f45fc. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1446 54.2%

1 Kryss 989 37.1%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45fd: f45fd. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1073 40.2%

1 Kryss 1362 51.0%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45fe: f45fe. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1907 71.5%
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# f45fe: f45fe. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Chatt

Value Label Cases Percentage

1 Kryss 528 19.8%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ff: f45ff. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1140 42.7%

1 Kryss 1295 48.5%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45fg: f45fg. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2109 79.0%

1 Kryss 326 12.2%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45fh: f45fh. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i Sverige-Ej relevant för mig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2317 86.8%

1 Kryss 118 4.4%

997 Ej svar - hela raden 68 2.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f45ga: f45ga. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-Telefonsamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1739 65.2%

1 Kryss 624 23.4%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45gb: f45gb. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-Videosamtal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2016 75.6%

1 Kryss 347 13.0%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45gc: f45gc. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-SMS

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1844 69.1%

1 Kryss 519 19.5%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45gd: f45gd. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-E-post

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1206 45.2%
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# f45gd: f45gd. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-E-post

Value Label Cases Percentage

1 Kryss 1157 43.4%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45ge: f45ge. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-Chatt

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1940 72.7%

1 Kryss 423 15.9%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45gf: f45gf. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-Facebook

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1233 46.2%

1 Kryss 1130 42.4%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f45gg: f45gg. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-Andra sociala medier

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2060 77.2%

1 Kryss 303 11.4%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f45gh: f45gh. Kontakt under den senaste månaden? -Nära vänner i övriga världen-Ej relevant för mig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question När det gäller att hålla kontakt med familj och vänner, har du under den senaste månaden använt något av följande?

Post-question Du kan kryssa i flera alternativ.

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1938 72.6%

1 Kryss 425 15.9%

997 Ej svar - hela raden 140 5.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 144 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f46: f46. I vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Det går inte att lita på människor i allmänhet 21 0.8%

1 1 13 0.5%

2 2 37 1.4%

3 3 76 2.8%

4 4 93 3.5%

5 5 269 10.1%

6 6 230 8.6%

7 7 476 17.8%

8 8 669 25.1%

9 9 331 12.4%

10 10 - Det går att lita på människor i allmänhet 272 10.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 35 1.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 146 5.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f47: f47. Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de försöka vara
ärliga och rättvisa?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?

Value Label Cases Percentage

0 0- De flesta människor skulle försöka utnyttja mig 28 1.0%

1 1 17 0.6%

2 2 53 2.0%

3 3 85 3.2%

4 4 114 4.3%

5 5 269 10.1%

6 6 234 8.8%
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# f47: f47. Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de försöka vara
ärliga och rättvisa?

Value Label Cases Percentage

7 7 456 17.1%

8 8 608 22.8%

9 9 334 12.5%

10 10 - De flesta människor skulle försöka vara ärliga och rätt 282 10.6%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 42 1.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 146 5.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f48: f48. Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma eller att de främst ser till sig själva

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma eller att de främst ser till sig själva?

Value Label Cases Percentage

0 0 - Människor ser främst till sig själva 33 1.2%

1 1 37 1.4%

2 2 67 2.5%

3 3 142 5.3%

4 4 133 5.0%

5 5 322 12.1%

6 6 289 10.8%

7 7 484 18.1%

8 8 513 19.2%

9 9 256 9.6%

10 10 - Människor försöker för det mesta vara hjälpsamma 201 7.5%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 45 1.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 146 5.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49a: f49a. Uppfattning om följande saker i [Land] -Matkulturen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 849 31.8%

2 Ganska positiv uppfattning 885 33.2%

3 Varken 308 11.5%

4 Ganska negativ uppfattning 336 12.6%

5 Mycket negativ uppfattning 97 3.6%

6 Ingen uppfattning 10 0.4%

997 Ej svar - del av frågan 8 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f49b: f49b. Uppfattning om följande saker i [Land] -Vädret

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 810 30.4%

2 Ganska positiv uppfattning 1029 38.6%

3 Varken 374 14.0%

4 Ganska negativ uppfattning 207 7.8%

5 Mycket negativ uppfattning 56 2.1%

6 Ingen uppfattning 4 0.1%

997 Ej svar - del av frågan 13 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49c: f49c. Uppfattning om följande saker i [Land] -Naturen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 1063 39.8%

2 Ganska positiv uppfattning 898 33.7%

3 Varken 317 11.9%

4 Ganska negativ uppfattning 165 6.2%

5 Mycket negativ uppfattning 33 1.2%

6 Ingen uppfattning 11 0.4%

997 Ej svar - del av frågan 6 0.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49d: f49d. Uppfattning om följande saker i [Land] -Medieklimatet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 217 8.1%

2 Ganska positiv uppfattning 773 29.0%

3 Varken 762 28.6%

4 Ganska negativ uppfattning 428 16.0%

5 Mycket negativ uppfattning 194 7.3%

6 Ingen uppfattning 106 4.0%

997 Ej svar - del av frågan 13 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f49e: f49e. Uppfattning om följande saker i [Land] -Välfärdssystemet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 218 8.2%

2 Ganska positiv uppfattning 739 27.7%

3 Varken 475 17.8%

4 Ganska negativ uppfattning 601 22.5%

5 Mycket negativ uppfattning 332 12.4%

6 Ingen uppfattning 101 3.8%

997 Ej svar - del av frågan 27 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49f: f49f. Uppfattning om följande saker i [Land] -Den offentliga administrationen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 118 4.4%

2 Ganska positiv uppfattning 615 23.1%

3 Varken 604 22.6%

4 Ganska negativ uppfattning 677 25.4%

5 Mycket negativ uppfattning 350 13.1%

6 Ingen uppfattning 106 4.0%

997 Ej svar - del av frågan 23 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49g: f49g. Uppfattning om följande saker i [Land] -Det politiska klimatet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 116 4.3%

2 Ganska positiv uppfattning 557 20.9%

3 Varken 589 22.1%

4 Ganska negativ uppfattning 575 21.6%

5 Mycket negativ uppfattning 490 18.4%

6 Ingen uppfattning 144 5.4%

997 Ej svar - del av frågan 22 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f49h: f49h. Uppfattning om följande saker i [Land] -Mentaliteten

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 270 10.1%

2 Ganska positiv uppfattning 1030 38.6%

3 Varken 685 25.7%

4 Ganska negativ uppfattning 342 12.8%

5 Mycket negativ uppfattning 99 3.7%

6 Ingen uppfattning 38 1.4%

997 Ej svar - del av frågan 29 1.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49i: f49i. Uppfattning om följande saker i [Land] -Arbetsmoralen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 318 11.9%

2 Ganska positiv uppfattning 936 35.1%

3 Varken 573 21.5%

4 Ganska negativ uppfattning 466 17.5%

5 Mycket negativ uppfattning 124 4.6%

6 Ingen uppfattning 60 2.2%

997 Ej svar - del av frågan 16 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49j: f49j. Uppfattning om följande saker i [Land] -Den allmänna prisnivån

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 215 8.1%

2 Ganska positiv uppfattning 778 29.2%

3 Varken 571 21.4%

4 Ganska negativ uppfattning 615 23.1%

5 Mycket negativ uppfattning 264 9.9%

6 Ingen uppfattning 32 1.2%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f49k: f49k. Uppfattning om följande saker i [Land] -Skattenivån

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 328 12.3%

2 Ganska positiv uppfattning 806 30.2%

3 Varken 636 23.8%

4 Ganska negativ uppfattning 399 15.0%

5 Mycket negativ uppfattning 163 6.1%

6 Ingen uppfattning 145 5.4%

997 Ej svar - del av frågan 16 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f49l: f49l. Uppfattning om följande saker i [Land] -Företagsklimatet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 257 9.6%

2 Ganska positiv uppfattning 764 28.6%

3 Varken 577 21.6%

4 Ganska negativ uppfattning 336 12.6%

5 Mycket negativ uppfattning 123 4.6%

6 Ingen uppfattning 412 15.4%

997 Ej svar - del av frågan 24 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50a: f50a. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Matkulturen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 601 22.5%

2 Ganska positiv uppfattning 1301 48.8%

3 Varken 416 15.6%

4 Ganska negativ uppfattning 117 4.4%

5 Mycket negativ uppfattning 14 0.5%

6 Ingen uppfattning 26 1.0%

997 Ej svar - del av frågan 9 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f50b: f50b. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Vädret

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 237 8.9%

2 Ganska positiv uppfattning 793 29.7%

3 Varken 620 23.2%

4 Ganska negativ uppfattning 611 22.9%

5 Mycket negativ uppfattning 190 7.1%

6 Ingen uppfattning 16 0.6%

997 Ej svar - del av frågan 17 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50c: f50c. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Naturen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 1627 61.0%

2 Ganska positiv uppfattning 747 28.0%

3 Varken 84 3.1%

4 Ganska negativ uppfattning 6 0.2%

5 Mycket negativ uppfattning 1 0.0%

6 Ingen uppfattning 10 0.4%

997 Ej svar - del av frågan 9 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50d: f50d. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Medieklimatet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 365 13.7%

2 Ganska positiv uppfattning 1150 43.1%

3 Varken 566 21.2%

4 Ganska negativ uppfattning 199 7.5%

5 Mycket negativ uppfattning 97 3.6%

6 Ingen uppfattning 93 3.5%

997 Ej svar - del av frågan 14 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f50e: f50e. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Välfärdssystemet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 416 15.6%

2 Ganska positiv uppfattning 1245 46.7%

3 Varken 444 16.6%

4 Ganska negativ uppfattning 239 9.0%

5 Mycket negativ uppfattning 46 1.7%

6 Ingen uppfattning 75 2.8%

997 Ej svar - del av frågan 19 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50f: f50f. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Den offentliga administrationen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 298 11.2%

2 Ganska positiv uppfattning 1040 39.0%

3 Varken 632 23.7%

4 Ganska negativ uppfattning 278 10.4%

5 Mycket negativ uppfattning 63 2.4%

6 Ingen uppfattning 151 5.7%

997 Ej svar - del av frågan 22 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50g: f50g. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Det politiska klimatet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 266 10.0%

2 Ganska positiv uppfattning 1077 40.4%

3 Varken 679 25.4%

4 Ganska negativ uppfattning 233 8.7%

5 Mycket negativ uppfattning 83 3.1%

6 Ingen uppfattning 128 4.8%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f50h: f50h. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Mentaliteten

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 231 8.7%

2 Ganska positiv uppfattning 1090 40.9%

3 Varken 667 25.0%

4 Ganska negativ uppfattning 341 12.8%

5 Mycket negativ uppfattning 78 2.9%

6 Ingen uppfattning 50 1.9%

997 Ej svar - del av frågan 27 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50i: f50i. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Arbetsmoralen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 454 17.0%

2 Ganska positiv uppfattning 1250 46.9%

3 Varken 421 15.8%

4 Ganska negativ uppfattning 221 8.3%

5 Mycket negativ uppfattning 31 1.2%

6 Ingen uppfattning 98 3.7%

997 Ej svar - del av frågan 9 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50j: f50j. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Den allmänna prisnivån

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 83 3.1%

2 Ganska positiv uppfattning 687 25.7%

3 Varken 809 30.3%

4 Ganska negativ uppfattning 647 24.3%

5 Mycket negativ uppfattning 161 6.0%

6 Ingen uppfattning 89 3.3%

997 Ej svar - del av frågan 8 0.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f50k: f50k. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Skattenivån

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 61 2.3%

2 Ganska positiv uppfattning 554 20.8%

3 Varken 669 25.1%

4 Ganska negativ uppfattning 690 25.9%

5 Mycket negativ uppfattning 378 14.2%

6 Ingen uppfattning 120 4.5%

997 Ej svar - del av frågan 12 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f50l: f50l. Uppfattning om följande saker i Sverige? -Företagsklimatet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en positiv eller negativ uppfattning om följande saker i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket positiv uppfattning 119 4.5%

2 Ganska positiv uppfattning 751 28.1%

3 Varken 723 27.1%

4 Ganska negativ uppfattning 311 11.7%

5 Mycket negativ uppfattning 87 3.3%

6 Ingen uppfattning 473 17.7%

997 Ej svar - del av frågan 20 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 30 1.1%

999 Ej svar - hela frågan osedd 154 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f51a: f51a. Hur väl känner du dig hemma i -Min födelseort

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 296 11.1%

2 2 195 7.3%

3 3 173 6.5%

4 4 214 8.0%

5 5 331 12.4%

6 6 438 16.4%

7 7- Känner mig helt hemma 809 30.3%

997 Ej svar - del av frågan 35 1.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%



- 141 -

# f51a: f51a. Hur väl känner du dig hemma i -Min födelseort
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f51b: f51b. Hur väl känner du dig hemma i -Den ort där jag bor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 23 0.9%

2 2 49 1.8%

3 3 95 3.6%

4 4 197 7.4%

5 5 389 14.6%

6 6 665 24.9%

7 7- Känner mig helt hemma 1042 39.1%

997 Ej svar - del av frågan 31 1.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f51c: f51c. Hur väl känner du dig hemma i -[Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 26 1.0%

2 2 63 2.4%

3 3 124 4.6%

4 4 282 10.6%

5 5 522 19.6%

6 6 659 24.7%

7 7- Känner mig helt hemma 805 30.2%

997 Ej svar - del av frågan 10 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f51d: f51d. Hur väl känner du dig hemma i -Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 32 1.2%

2 2 65 2.4%

3 3 152 5.7%

4 4 257 9.6%

5 5 488 18.3%

6 6 736 27.6%

7 7- Känner mig helt hemma 743 27.8%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%
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# f51d: f51d. Hur väl känner du dig hemma i -Sverige

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f51e: f51e. Hur väl känner du dig hemma i -Norden

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 63 2.4%

2 2 111 4.2%

3 3 244 9.1%

4 4 471 17.7%

5 5 574 21.5%

6 6 585 21.9%

7 7- Känner mig helt hemma 379 14.2%

997 Ej svar - del av frågan 64 2.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f51f: f51f. Hur väl känner du dig hemma i -Europa

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 42 1.6%

2 2 75 2.8%

3 3 231 8.7%

4 4 465 17.4%

5 5 630 23.6%

6 6 553 20.7%

7 7- Känner mig helt hemma 437 16.4%

997 Ej svar - del av frågan 58 2.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f51g: f51g. Hur väl känner du dig hemma i -Världen som helhet

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Känner mig inte alls hemma 94 3.5%

2 2 157 5.9%
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# f51g: f51g. Hur väl känner du dig hemma i -Världen som helhet

Value Label Cases Percentage

3 3 345 12.9%

4 4 585 21.9%

5 5 497 18.6%

6 6 375 14.1%

7 7- Känner mig helt hemma 354 13.3%

997 Ej svar - del av frågan 84 3.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 21 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 156 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52a: f52a. I vilken utsträckning stämmer följande? -Det är viktigt för mig att fira svenska högtider

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 633 23.7%

2 Stämmer ganska bra 973 36.5%

3 Stämmer inte särskilt bra 586 22.0%

4 Stämmer inte alls 280 10.5%

997 Ej svar - del av frågan 21 0.8%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52b: f52b. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag är stolt över att vara svensk

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 1394 52.2%

2 Stämmer ganska bra 817 30.6%

3 Stämmer inte särskilt bra 195 7.3%

4 Stämmer inte alls 63 2.4%

997 Ej svar - del av frågan 24 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52c: f52c. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag känner mig som världsmedborgare

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 919 34.4%

2 Stämmer ganska bra 1025 38.4%
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# f52c: f52c. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag känner mig som världsmedborgare

Value Label Cases Percentage

3 Stämmer inte särskilt bra 396 14.8%

4 Stämmer inte alls 115 4.3%

997 Ej svar - del av frågan 38 1.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52d: f52d. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag saknar ofta Sverige

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 395 14.8%

2 Stämmer ganska bra 773 29.0%

3 Stämmer inte särskilt bra 995 37.3%

4 Stämmer inte alls 312 11.7%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52e: f52e. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag håller alltid på Sverige i internationella idrottstävlingar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 1107 41.5%

2 Stämmer ganska bra 781 29.3%

3 Stämmer inte särskilt bra 338 12.7%

4 Stämmer inte alls 233 8.7%

997 Ej svar - del av frågan 34 1.3%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52f: f52f. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag känner mig mest som medborgare i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 318 11.9%

2 Stämmer ganska bra 772 28.9%

3 Stämmer inte särskilt bra 834 31.3%

4 Stämmer inte alls 548 20.5%

997 Ej svar - del av frågan 21 0.8%
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# f52f: f52f. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag känner mig mest som medborgare i [Land]

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52g: f52g. I vilken utsträckning stämmer följande? -Jag trivs bra med att bo i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 1197 44.9%

2 Stämmer ganska bra 1095 41.0%

3 Stämmer inte särskilt bra 159 6.0%

4 Stämmer inte alls 32 1.2%

997 Ej svar - del av frågan 10 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52h: f52h. I vilken utsträckning stämmer följande? -Sverige som land är en bra förebild

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 1098 41.2%

2 Stämmer ganska bra 1102 41.3%

3 Stämmer inte särskilt bra 222 8.3%

4 Stämmer inte alls 56 2.1%

997 Ej svar - del av frågan 15 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f52i: f52i. I vilken utsträckning stämmer följande? -[Land] som land är en bra förebild

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om din relation till Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Stämmer helt 394 14.8%

2 Stämmer ganska bra 1125 42.2%

3 Stämmer inte särskilt bra 730 27.4%

4 Stämmer inte alls 218 8.2%

997 Ej svar - del av frågan 26 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 155 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f53a: f53a. Håller du med om följande påståenden? -Jag har många vänner i andra delar av världen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 199 7.5%

2 2 247 9.3%

3 3 237 8.9%

4 4 262 9.8%

5 5 344 12.9%

6 6 372 13.9%

7 7- Håller med helt och fullt 767 28.7%

8 Ingen uppfattning 39 1.5%

997 Ej svar - del av frågan 12 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f53b: f53b. Håller du med om följande påståenden? -Tack vare sociala medier har jag lärt känna många nya
människor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 817 30.6%

2 2 438 16.4%

3 3 258 9.7%

4 4 253 9.5%

5 5 225 8.4%

6 6 155 5.8%

7 7- Håller med helt och fullt 222 8.3%

8 Ingen uppfattning 97 3.6%

997 Ej svar - del av frågan 14 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f53c: f53c. Håller du med om följande påståenden? -Utan sociala medier skulle jag förlora kontakten med mina
anhöriga

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 827 31.0%

2 2 302 11.3%

3 3 204 7.6%

4 4 213 8.0%
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# f53c: f53c. Håller du med om följande påståenden? -Utan sociala medier skulle jag förlora kontakten med mina
anhöriga

Value Label Cases Percentage

5 5 254 9.5%

6 6 259 9.7%

7 7- Håller med helt och fullt 339 12.7%

8 Ingen uppfattning 63 2.4%

997 Ej svar - del av frågan 18 0.7%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f53d: f53d. Håller du med om följande påståenden? -Konflikter och katastrofer i andra delar av världen är inte min
sak

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 1085 40.7%

2 2 566 21.2%

3 3 278 10.4%

4 4 208 7.8%

5 5 142 5.3%

6 6 74 2.8%

7 7- Håller med helt och fullt 66 2.5%

8 Ingen uppfattning 47 1.8%

997 Ej svar - del av frågan 13 0.5%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f53e: f53e. Håller du med om följande påståenden? -Det finns problem i världen som bara kan lösas genom
internationellt samarbete

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 93 3.5%

2 2 39 1.5%

3 3 40 1.5%

4 4 90 3.4%

5 5 143 5.4%

6 6 389 14.6%

7 7- Håller med helt och fullt 1597 59.9%

8 Ingen uppfattning 76 2.8%

997 Ej svar - del av frågan 12 0.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
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# f53e: f53e. Håller du med om följande påståenden? -Det finns problem i världen som bara kan lösas genom
internationellt samarbete
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f53f: f53f. Håller du med om följande påståenden? -Invandring berikar den svenska kulturen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 154 5.8%

2 2 195 7.3%

3 3 197 7.4%

4 4 314 11.8%

5 5 328 12.3%

6 6 436 16.3%

7 7- Håller med helt och fullt 748 28.0%

8 Ingen uppfattning 82 3.1%

997 Ej svar - del av frågan 25 0.9%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f53g: f53g. Håller du med om följande påståenden? -Internet bidrar till ökad förståelse mellan människor i världen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?

Value Label Cases Percentage

1 1- Håller inte alls med 61 2.3%

2 2 80 3.0%

3 3 112 4.2%

4 4 292 10.9%

5 5 357 13.4%

6 6 597 22.4%

7 7- Håller med helt och fullt 880 33.0%

8 Ingen uppfattning 83 3.1%

997 Ej svar - del av frågan 17 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 27 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 162 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f54a: f54a. Bra eller dåligt om fler från [Land] bosätter sig i Sverige för -Sveriges ekonomi

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Tycker du att det skulle vara bra eller dåligt för Sverige ur nedanstående perspektiv om fler människor från [Land] skulle
bosätta sig i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 1- Mycket dåligt om fler skulle bosätta sig i Sverige 64 2.4%

2 2 71 2.7%
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# f54a: f54a. Bra eller dåligt om fler från [Land] bosätter sig i Sverige för -Sveriges ekonomi

Value Label Cases Percentage

3 3 196 7.3%

4 4 724 27.1%

5 5 451 16.9%

6 6 432 16.2%

7 7- Mycket bra om fler skulle bosätta sig i Sverige 452 16.9%

997 Ej svar - del av frågan 32 1.2%

998 Ej svar - hela frågan sedd 81 3.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 165 6.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f54b: f54b. Bra eller dåligt om fler från [Land] bosätter sig i Sverige för -Sveriges kultur

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Tycker du att det skulle vara bra eller dåligt för Sverige ur nedanstående perspektiv om fler människor från [Land] skulle
bosätta sig i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 1- Mycket dåligt om fler skulle bosätta sig i Sverige 76 2.8%

2 2 109 4.1%

3 3 248 9.3%

4 4 727 27.2%

5 5 439 16.5%

6 6 389 14.6%

7 7- Mycket bra om fler skulle bosätta sig i Sverige 418 15.7%

997 Ej svar - del av frågan 16 0.6%

998 Ej svar - hela frågan sedd 81 3.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 165 6.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f55: f55. Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket nöjd 1228 46.0%

2 Ganska nöjd 1144 42.9%

3 Inte särskilt nöjd 93 3.5%

4 Inte alls nöjd 9 0.3%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 28 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 166 6.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f56: f56. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
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# f56: f56. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Value Label Cases Percentage

0 0- Mycket dåligt 6 0.2%

1 1 7 0.3%

2 2 16 0.6%

3 3 34 1.3%

4 4 48 1.8%

5 5 98 3.7%

6 6 111 4.2%

7 7 297 11.1%

8 8 605 22.7%

9 9 668 25.0%

10 10- Mycket gott 586 22.0%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 26 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 166 6.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57a: f57a. Tillhör du för närvarande? -Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 877 32.9%

1 Kryss 1559 58.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57b: f57b. Tillhör du för närvarande? -Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/genomgår
arbetsmarknadsutbild

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2379 89.2%

1 Kryss 57 2.1%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57c: f57c. Tillhör du för närvarande? -Arbetslös

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
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# f57c: f57c. Tillhör du för närvarande? -Arbetslös

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2355 88.3%

1 Kryss 81 3.0%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57d: f57d. Tillhör du för närvarande? -Ålderspensionär/avtalspensionär

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1911 71.6%

1 Kryss 525 19.7%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57e: f57e. Tillhör du för närvarande? -Har sjuk-/aktivitetsersättning

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2395 89.8%

1 Kryss 41 1.5%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57f: f57f. Tillhör du för närvarande? -Studerande

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2286 85.7%

1 Kryss 150 5.6%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57g: f57g. Tillhör du för närvarande? -Annat

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]
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# f57g: f57g. Tillhör du för närvarande? -Annat

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2525 94.6%

1 Kryss 143 5.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 0

999 Ej svar - hela frågan osedd 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# angrupp: f57g. Annan försvärsgrupp - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

0 Ej svar – del av frågan 0

1 Värnpliktig 1 0.0%

2 Hemmafru 85 3.2%

3 Kontraktsvård/Samhällstjänst 0

5 Volontärarbetare 5 0.2%

81 Förvärvsarbetande 0

82 Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/genomgår arbet 0

83 Arbetslös 0

84 Ålderspensionär/avtalspensionär 0

85 Har sjuk-/aktivitetsersättning 0

86 Studerande 0

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 240 9.0%

996 Ej tillämpligt/okodbart 12 0.4%

997 Ej svar - del av frågan 2093 78.4%

998 Ej svar - hela frågan sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f57sing: f57sing. Förvärvsgrupp - sammanslagen variabel, baserad på f57A-G

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Förvärvsarbetande (äv sjukskriven, föräldraledig) 1471 55.1%

2 Arbete i arbetsmarknadspolitisk åtgärd/arbetsmarknadsutb 51 1.9%

3 Arbetslös 57 2.1%

4 Ålderspensionär/avtalspensionär 481 18.0%

5 Har sjuk-/aktivitetsersättning 26 1.0%

6 Studerande 102 3.8%

7 Annat 129 4.8%

98 Dubbelkryss/ej tillämpligt 119 4.5%

998 Ej svar - hela fråga sedd 61 2.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
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# f57sing: f57sing. Förvärvsgrupp - sammanslagen variabel, baserad på f57A-G
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f58: f58. Vilket är/var ditt yrke?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket är/var ditt yrke?

Post-question Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt senaste yrke.

Value Label Cases Percentage

1 Yrke/sysselsättning: 2352 88.2%

2 Har aldrig yrkesarbetat 56 2.1%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 89 3.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 171 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f58_txt: f58_txt. Vilket är/var ditt yrke? (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2305 /-]

Literal question Vilket är/var ditt yrke?

Post-question Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt senaste yrke.

# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2667 /-] [Invalid=1 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ej svar – del av fråga 0

110 7 0.3%

994 Företagare/egenföretagare (ingen inf. betr. ant. anställda; 33 1.2%

1000 Rektor, ospec. 0

1112 2 0.1%

1113 2 0.1%

1120 54 2.0%

1211 17 0.6%

1220 20 0.7%

1221 14 0.5%

1222 5 0.2%

1230 4 0.1%

1241 3 0.1%

1250 21 0.8%

1251 35 1.3%

1252 4 0.1%

1291 12 0.4%

1292 6 0.2%

1311 7 0.3%

1312 2 0.1%

1321 2 0.1%

1322 2 0.1%
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# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

1331 2 0.1%

1332 1 0.0%

1351 2 0.1%

1361 1 0.0%

1371 8 0.3%

1372 5 0.2%

1411 2 0.1%

1412 2 0.1%

1492 1 0.0%

1512 1 0.0%

1521 1 0.0%

1591 1 0.0%

1611 5 0.2%

1612 1 0.0%

1711 2 0.1%

1712 5 0.2%

1721 2 0.1%

1722 4 0.1%

1731 2 0.1%

1732 9 0.3%

1742 4 0.1%

1772 1 0.0%

1791 2 0.1%

1792 2 0.1%

2000 Projektledare; konsult – högskoleutb., ospec. Inriktning 82 3.1%

2111 5 0.2%

2113 7 0.3%

2114 5 0.2%

2122 2 0.1%

2125 1 0.0%

2131 16 0.6%

2132 1 0.0%

2133 7 0.3%

2134 5 0.2%

2135 1 0.0%

2140 Ingenjör, ospec. 108 4.0%

2141 11 0.4%

2142 10 0.4%

2143 23 0.9%

2144 11 0.4%

2145 4 0.1%

2149 4 0.1%

2161 14 0.5%

2162 3 0.1%

2163 1 0.0%
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# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

2171 6 0.2%

2172 9 0.3%

2173 9 0.3%

2179 4 0.1%

2181 1 0.0%

2182 3 0.1%

2183 4 0.1%

2211 Läkare, ospec. 32 1.2%

2213 1 0.0%

2221 Sjuksköterska, ospec. 38 1.4%

2222 2 0.1%

2223 1 0.0%

2224 1 0.0%

2227 3 0.1%

2233 1 0.0%

2235 1 0.0%

2241 13 0.5%

2242 4 0.1%

2250 5 0.2%

2260 15 0.6%

2261 2 0.1%

2271 3 0.1%

2272 14 0.5%

2273 1 0.0%

2281 7 0.3%

2282 1 0.0%

2283 1 0.0%

2300 Lärare, ospec. 82 3.1%

2310 Universitetslärare 1 0.0%

2311 10 0.4%

2312 11 0.4%

2314 4 0.1%

2319 3 0.1%

2320 Gymnasielärare, ospec. 6 0.2%

2330 6 0.2%

2341 Grundskollärare 16 0.6%

2342 1 0.0%

2343 13 0.5%

2351 Speciallärare 5 0.2%

2352 4 0.1%

2359 3 0.1%

2400 Forskare ospec 11 0.4%

2411 20 0.7%

2412 15 0.6%

2413 29 1.1%
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# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

2414 5 0.2%

2415 6 0.2%

2419 Ekonom Civilekonom, ospec. Företagsekonom, ospec. 35 1.3%

2420 1 0.0%

2421 28 1.0%

2422 48 1.8%

2423 11 0.4%

2431 46 1.7%

2432 6 0.2%

2511 11 0.4%

2512 69 2.6%

2513 3 0.1%

2515 38 1.4%

2516 2 0.1%

2519 3 0.1%

2600 1 0.0%

2611 4 0.1%

2614 2 0.1%

2615 3 0.1%

2619 22 0.8%

2621 2 0.1%

2622 3 0.1%

2623 6 0.2%

2641 6 0.2%

2642 11 0.4%

2643 18 0.7%

2651 10 0.4%

2652 16 0.6%

2653 4 0.1%

2654 6 0.2%

2655 1 0.0%

2661 14 0.5%

2662 6 0.2%

2671 1 0.0%

2672 1 0.0%

3000 Projektledare; konsult – kortare högskoleutb./motsv. kunska 21 0.8%

3111 2 0.1%

3112 6 0.2%

3113 17 0.6%

3114 6 0.2%

3115 2 0.1%

3117 4 0.1%

3119 Gymnasieingenjör (ej utbildn.) 4 0.1%

3121 2 0.1%

3151 2 0.1%
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# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

3152 8 0.3%

3153 15 0.6%

3154 6 0.2%

3155 1 0.0%

3212 8 0.3%

3214 3 0.1%

3215 3 0.1%

3230 1 0.0%

3240 2 0.1%

3250 2 0.1%

3311 2 0.1%

3312 28 1.0%

3313 Gymnasieekonom, ekonomiansvarig övrig 17 0.6%

3314 2 0.1%

3321 9 0.3%

3322 Säljare/försäljare: med högskole-utbildning (jfr. 5220–5222) 47 1.8%

3323 7 0.3%

3331 3 0.1%

3332 9 0.3%

3333 2 0.1%

3334 2 0.1%

3335 4 0.1%

3341 1 0.0%

3342 2 0.1%

3343 8 0.3%

3354 1 0.0%

3355 1 0.0%

3359 4 0.1%

3360 Polis, ospec. 1 0.0%

3411 7 0.3%

3412 5 0.2%

3421 5 0.2%

3422 11 0.4%

3423 2 0.1%

3424 2 0.1%

3431 7 0.3%

3432 7 0.3%

3433 1 0.0%

3439 2 0.1%

3449 8 0.3%

3451 3 0.1%

3452 2 0.1%

3511 3 0.1%

3512 8 0.3%

3513 3 0.1%
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# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

3514 8 0.3%

3515 3 0.1%

3521 1 0.0%

3522 3 0.1%

4000 Projektledare; Konsult – kontors-/kundservicearbete, ospec. 11 0.4%

4111 17 0.6%

4112 6 0.2%

4114 10 0.4%

4115 3 0.1%

4117 6 0.2%

4119 Sekreterare, Kontorist, ospec. 66 2.5%

4221 12 0.4%

4222 5 0.2%

4223 2 0.1%

4224 6 0.2%

4321 1 0.0%

4322 2 0.1%

4323 3 0.1%

4410 2 0.1%

4430 2 0.1%

5111 12 0.4%

5112 1 0.0%

5113 2 0.1%

5120 14 0.5%

5131 6 0.2%

5132 2 0.1%

5141 2 0.1%

5142 1 0.0%

5143 8 0.3%

5151 1 0.0%

5152 2 0.1%

5161 1 0.0%

5200 1 0.0%

5220 Försäljare, ospec. 14 0.5%

5221 13 0.5%

5222 Butikssäljare: livsmedel 5 0.2%

5223 Butiksäljare/försäljare: detaljhandel 9 0.3%

5225 1 0.0%

5230 3 0.1%

5241 1 0.0%

5300 1 0.0%

5311 18 0.7%

5312 3 0.1%

5320 Undersköterska ospec 20 0.7%

5321 1 0.0%
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# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

5323 3 0.1%

5330 Vårdbiträde, ospec. 9 0.3%

5341 Skötare, ospec. 2 0.1%

5342 2 0.1%

5343 2 0.1%

5349 2 0.1%

5350 2 0.1%

5411 1 0.0%

5412 1 0.0%

5413 2 0.1%

5419 1 0.0%

6111 1 0.0%

6130 Lantbrukare, ospec. 10 0.4%

6221 1 0.0%

7111 3 0.1%

7119 Byggnadsarbetare, ospec. 5 0.2%

7124 1 0.0%

7125 1 0.0%

7131 1 0.0%

7200 Reparatör, ospec. 0

7212 Svetsare, ospec. 3 0.1%

7213 1 0.0%

7214 1 0.0%

7222 2 0.1%

7223 Svarvare, verkstadsarbetare, ospec. 3 0.1%

7231 3 0.1%

7233 1 0.0%

7300 Servicetekniker, ospec. 0

7311 2 0.1%

7321 2 0.1%

7322 3 0.1%

7412 Elektriker 1 0.0%

7413 1 0.0%

7420 3 0.1%

7522 Snickare, ospec. 2 0.1%

7531 1 0.0%

7533 1 0.0%

7612 4 0.1%

8000 Industri/industriarbetare 6 0.2%

8111 1 0.0%

8114 1 0.0%

8131 1 0.0%

8143 1 0.0%

8151 2 0.1%

8159 Sömmerska, ospec. 1 0.0%



- 161 -

# ssyk: f58. Yrke - kodat svar (ssyk 2012 baserat på ISCO-08)

Value Label Cases Percentage

8160 Livsmedelsarbetare, ospec. 0

8161 1 0.0%

8172 2 0.1%

8192 2 0.1%

8210 Montör/operatör, ospec. 3 0.1%

8213 Metallarbetare, ospec. 0

8320 Chaufför, ospec. 0

8321 5 0.2%

8329 1 0.0%

8331 5 0.2%

8332 6 0.2%

8342 2 0.1%

8344 Lagerarbetare 4 0.1%

8350 2 0.1%

8433 1 0.0%

9111 6 0.2%

9119 1 0.0%

9412 4 0.1%

9622 2 0.1%

9994 Pensionär 3 0.1%

9995 Hemmafru 5 0.2%

9996 Studerande 1 0.0%

9997 Oläsligt svar 0

9998 Ej klassifcerbar 11 0.4%

9999 Ej svar 341 12.8%

Sysmiss 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ssyk96: f58. Yrke - kodat svar (enl. ssyk 96 baserat på ISCO-88(COM))

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2667 /-] [Invalid=1 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ej svar – del av fråga 0

994 Företagare/egenföretagare (ingen inf. betr. ant. anställda; 33 3.4%

1000 Rektor, ospec. 0

2000 Projektledare; konsult – högskoleutb., ospec. Inriktning 82 8.5%

2140 Ingenjör, ospec. 108 11.2%

2221 Läkare, ospec. 33 3.4%

2300 Lärare, ospec. 82 8.5%

2310 Universitetslärare 29 3.0%

2320 Gymnasielärare, ospec. 0

2330 Grundskollärare 0

2340 Speciallärare 5 0.5%

2419 Ekonom Civilekonom, ospec. Företagsekonom, ospec. 70 7.3%

3000 Projektledare; konsult – kortare högskoleutb./motsv. kunska 21 2.2%
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# ssyk96: f58. Yrke - kodat svar (enl. ssyk 96 baserat på ISCO-88(COM))

Value Label Cases Percentage

3119 Gymnasieingenjör (ej utbildn.) 4 0.4%

3239 Sjuksköterska, ospec. 0

3415 Säljare/försäljare: med högskole-utbildning (jfr. 5220–5222) 47 4.9%

3433 Gymnasieekonom (ej utbildn.) 17 1.8%

3450 Polis, ospec. 1 0.1%

4000 Projektledare; Konsult – kontors-/kundservicearbete, ospec. 11 1.1%

4112 Sekreterare, ospec. 13 1.3%

4190 Kontorist, ospec. 4 0.4%

5133 Vårdbiträde, ospec. 4 0.4%

5134 Skötare, ospec. 2 0.2%

5220 Försäljare, ospec. 14 1.5%

5221 Butikssäljare: livsmedel 5 0.5%

5222 Butiksäljare/försäljare: detaljhandel 9 0.9%

6130 Lantbrukare, ospec. 0

7112 Svetsare, ospec. 0

7129 Byggnadsarbetare, ospec. 0

7200 Servicetekniker, ospec.Reparatör, ospec. 0

7240 Elektriker 0

7420 Snickare, ospec. 0

8000 Industri/industriarbetare 6 0.6%

8200 Svarvare, ospec. 0

8211 Verkstadsarbetare, ospec Metallarbetare/verkstadsarbetare, o 0

8263 Sömmerska, ospec. 0

8270 Livsmedelsarbetare, ospec. 0

8290 Montör/operatör, ospec. 0

8320 Chaufför, ospec. 1 0.1%

8334 Lagerarbetare 3 0.3%

9994 Pensionär 3 0.3%

9995 Hemmafru 5 0.5%

9996 Studerande 1 0.1%

9997 Oläsligt svar 0

9998 Ej klassifcerbar 11 1.1%

9999 Ej svar 341 35.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f59: f59. Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2127 /-]

Literal question Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

# f60: f60. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
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# f60: f60. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

Value Label Cases Percentage

1 Tjänsteman 571 21.4%

2 Tjänsteman med arbetsledande funktion 440 16.5%

3 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion 326 12.2%

4 Arbetare 368 13.8%

5 Arbetare med arbetsledande funktion 169 6.3%

6 Företagare: ingen anställd 186 7.0%

7 Företagare: 1-9 anställda 143 5.4%

8 Företagare: 10 eller fler anställda 110 4.1%

9 Jordbrukare: ingen anställd 4 0.1%

10 Jordbrukare: en eller flera anställda 6 0.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 116 4.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 229 8.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f61: f61. Kön

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Är du:

Value Label Cases Percentage

1 Kvinna 1206 45.2%

2 Man 1263 47.3%

3 Annat: 9 0.3%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f61_txt: f61_txt. Kön (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Är du:

# f62: f62. Födelseår

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 997-1996] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket år är du född?

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 32 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%

1939 1939 22 0.8%

1940 1940 37 1.4%

1941 1941 38 1.4%

1942 1942 48 1.8%



- 164 -

# f62: f62. Födelseår

Value Label Cases Percentage

1943 1943 43 1.6%

1944 1944 61 2.3%

1945 1945 42 1.6%

1946 1946 54 2.0%

1947 1947 46 1.7%

1948 1948 45 1.7%

1949 1949 49 1.8%

1950 1950 48 1.8%

1951 1951 41 1.5%

1952 1952 37 1.4%

1953 1953 27 1.0%

1954 1954 30 1.1%

1955 1955 36 1.3%

1956 1956 37 1.4%

1957 1957 38 1.4%

1958 1958 38 1.4%

1959 1959 37 1.4%

1960 1960 42 1.6%

1961 1961 40 1.5%

1962 1962 48 1.8%

1963 1963 59 2.2%

1964 1964 47 1.8%

1965 1965 57 2.1%

1966 1966 75 2.8%

1967 1967 52 1.9%

1968 1968 60 2.2%

1969 1969 50 1.9%

1970 1970 51 1.9%

1971 1971 63 2.4%

1972 1972 66 2.5%

1973 1973 73 2.7%

1974 1974 69 2.6%

1975 1975 63 2.4%

1976 1976 62 2.3%

1977 1977 57 2.1%

1978 1978 53 2.0%

1979 1979 55 2.1%

1980 1980 57 2.1%

1981 1981 53 2.0%

1982 1982 58 2.2%

1983 1983 46 1.7%

1984 1984 37 1.4%

1985 1985 26 1.0%

1986 1986 23 0.9%

1987 1987 25 0.9%
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# f62: f62. Födelseår

Value Label Cases Percentage

1988 1988 22 0.8%

1989 1989 25 0.9%

1990 1990 17 0.6%

1991 1991 19 0.7%

1992 1992 12 0.4%

1993 1993 14 0.5%

1994 1994 13 0.5%

1995 1995 12 0.4%

1996 1996 8 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f63a: f63a. Är du - Svensk medborgare

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Är du:

Post-question (Du kan markera flera svar)

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 20 0.7%

1 Kryss 2451 91.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f63b: f63b. Är du - Medborgare i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Är du:

Post-question (Du kan markera flera svar)

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1884 70.6%

1 Kryss 587 22.0%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f63c: f63c. Är du - Medborgare i annat land

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Är du:

Post-question (Du kan markera flera svar)

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 2376 89.1%

1 Kryss 95 3.6%
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# f63c: f63c. Är du - Medborgare i annat land

Value Label Cases Percentage

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f63c_txt: f63c_txt. Är du - Medborgare i annat land (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=91 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Är du:

Post-question (Du kan markera flera svar)

# f63medb: f63c. Medborgarskap

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=288 /-] [Invalid=2380 /-]

Value Label Cases Percentage

4 Afghanistan 0

8 Albanien 0

10 Antarktis 0

12 Algeriet 0

16 Amerikanska Samoa 0

20 Andorra 0

24 Angola 0

28 Antigua och Barbuda 0

31 Azerbajdzjan 0

32 Argentina 1 0.3%

36 Australien 6 2.1%

40 Österrike 0

44 Bahamas 0

48 Bahrain 0

50 Bangladesh 0

51 Armenien 0

52 Barbados 0

56 Belgien 0

60 Bermuda 0

64 Bhutan 0

68 Bolivia 0

70 Bosnien och Hercegovina 3 1.0%

72 Botswana 0

74 Bouvetön 0

76 Brasilien 2 0.7%

84 Belize 0

86 Brittiska territoriet i Indiska Oceanen 0

90 Salomonöarna 0

92 Brittiska Jungfruöarna 0

96 Brunei 0
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# f63medb: f63c. Medborgarskap

Value Label Cases Percentage

100 Bulgarien 0

104 Burma 0

108 Burundi 0

112 Vitryssland 0

116 Kambodja 0

120 Kamerun 0

124 Kanada 5 1.7%

132 Kap Verde 0

136 Caymanöarna 0

140 Centralafrikanska republiken 0

144 Sri Lanka 0

148 Tchad 0

152 Chile 1 0.3%

156 Kina 0

158 Taiwan 0

162 Julön 0

166 Kokosöarna 0

170 Colombia 0

174 Komorerna 0

175 Mayotte 0

178 Kongo-Brazzaville 0

180 Kongo (Demokratiska republiken) 0

184 Cooköarna 0

188 Costa Rica 0

191 Kroatien 0

192 Kuba 2 0.7%

196 Cypern 0

203 Tjeckien 2 0.7%

204 Benin 0

208 Danmark 1 0.3%

212 Dominica 0

214 Dominikanska republiken 0

218 Ecuador 0

222 El Salvador 0

226 Ekvatorialguinea 0

231 Etiopien 0

232 Eritrea 0

233 Estland 0

234 Färöarna 0

238 Falklandsöarna 0

242 Fiji 0

246 Finland 11 3.8%

248 Åland 0

250 Frankrike 6 2.1%

254 Franska Guyana 0
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# f63medb: f63c. Medborgarskap

Value Label Cases Percentage

258 Franska Polynesien 0

260 Franska södra territorierna 0

262 Djibouti 0

266 Gabon 0

268 Georgien 0

270 Gambia 0

276 Tyskland 0

288 Ghana 0

292 Gibraltar 0

296 Kiribati 0

300 Grekland 2 0.7%

304 Grönland 0

308 Grenada 0

312 Guadeloupe 0

316 Guam 0

320 Guatemala 0

324 Guinea 0

328 Guyana 0

332 Haiti 0

334 Heard- och McDonaldsöarna 0

336 Vatikanstaten 0

340 Honduras 0

344 Hongkong 0

348 Ungern 2 0.7%

352 Island 0

356 Indien 1 0.3%

360 Indonesien 0

364 Iran 6 2.1%

368 Irak 1 0.3%

372 Irland 0

376 Israel 2 0.7%

380 Italien 2 0.7%

384 Elfenbenskusten 0

388 Jamaica 0

392 Japan 0

398 Kazakstan 0

400 Jordanien 0

404 Kenya 0

408 Nordkorea 0

410 Sydkorea 0

414 Kuwait 0

417 Kirgizistan 0

418 Laos 0

422 Libanon 0

426 Lesotho 0
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# f63medb: f63c. Medborgarskap

Value Label Cases Percentage

428 Lettland 0

430 Liberia 0

434 Libyen 0

438 Liechtenstein 0

440 Litauen 0

442 Luxemburg 0

446 Macau 0

450 Madagaskar 0

454 Malawi 0

458 Malaysia 0

462 Maldiverna 0

466 Mali 0

470 Malta 0

474 Martinique 0

478 Mauretanien 0

480 Mauritius 0

484 Mexiko 2 0.7%

492 Monaco 0

496 Mongoliet 0

498 Moldavien 0

499 Montenegro 1 0.3%

500 Montserrat 0

504 Marocko 0

508 Moçambique 0

512 Oman 0

516 Namibia 0

520 Nauru 0

524 Nepal 0

528 Nederländerna 0

530 Nederländska Antillerna 0

533 Aruba 0

540 Nya Kaledonien 0

548 Vanuatu 0

554 Nya Zeeland 0

558 Nicaragua 0

562 Niger 0

566 Nigeria 0

570 Niue 0

574 Norfolkön 0

578 Norge 1 0.3%

580 Nordmarianerna 0

581 USA:s yttre öar 0

583 Mikronesiska federationen 0

584 Marshallöarna 0

585 Palau 0
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# f63medb: f63c. Medborgarskap

Value Label Cases Percentage

586 Pakistan 0

591 Panama 0

598 Papua Nya Guinea 0

600 Paraguay 0

604 Peru 1 0.3%

608 Filippinerna 1 0.3%

612 Pitcairnöarna 0

616 Polen 0

620 Portugal 0

624 Guinea Bissau 0

626 Östtimor 0

630 Puerto Rico 0

634 Qatar 0

638 Réunion 0

642 Rumänien 0

643 Ryssland 1 0.3%

646 Rwanda 0

652 Saint-Barthélemy 0

654 Sankta Helena 0

659 Saint Kitts och Nevis 0

660 Anguilla 0

662 Saint Lucia 0

666 Saint-Pierre och Miquelon 0

670 Saint Vincent och Grenadinerna 0

674 San Marino 0

678 São Tomé och Príncipe 0

682 Saudiarabien 0

686 Senegal 0

688 Serbien 0

690 Seychellerna 0

694 Sierra Leone 0

702 Singapore 0

703 Slovakien 1 0.3%

704 Vietnam 0

705 Slovenien 0

706 Somalia 0

710 Sydafrika 0

716 Zimbabwe 0

724 Spanien 1 0.3%

728 Sydsudan 0

732 Västsahara 0

736 Sudan 1 0.3%

740 Surinam 0

748 Swaziland 0

752 Sverige 0
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# f63medb: f63c. Medborgarskap

Value Label Cases Percentage

756 Schweiz 1 0.3%

760 Syrien 0

762 Tadzjikistan 0

764 Thailand 0

768 Togo 0

772 Tokelauöarna 0

776 Tonga 0

780 Trinidad och Tobago 0

784 Förenade Arabemiraten 0

788 Tunisien 0

792 Turkiet 1 0.3%

795 Turkmenistan 0

796 Turks- och Caicosöarna 0

798 Tuvalu 0

800 Uganda 0

804 Ukraina 0

807 Makedonien 0

818 Egypten 0

826 Storbritannien 6 2.1%

831 Guernsey 0

832 Jersey 0

833 Isle of Man 0

834 Tanzania 0

840 USA 10 3.5%

850 Amerikanska Jungfruöarna 0

854 Burkina Faso 0

858 Uruguay 2 0.7%

860 Uzbekistan 0

862 Venezuela 1 0.3%

876 Wallis- och Futunaöarna 0

882 Samoa 0

887 Jemen 0

894 Zambia 0

899 Upplöst nation (ex Jugoslavien och Tjeckoslovakien) 0

946 Kurdistan 0

947 Kosovo 0

948 Palestina 1 0.3%

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ 0

996 Ej tillämpligt/okodbart 3 1.0%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 24 8.3%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 60.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f64: f64. Vilket är ditt civilstånd?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
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# f64: f64. Vilket är ditt civilstånd?

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket är ditt civilstånd?

Value Label Cases Percentage

1 Ensamstående 426 16.0%

2 Sambo 388 14.5%

3 Gift/partnerskap 1610 60.3%

4 Änka/änkling 57 2.1%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 14 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f65a: f65a. Hur ser ditt hushåll ut?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ser ditt hushåll ut?

Value Label Cases Percentage

1 Jag bor ensam 344 12.9%

2 Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: 2129 79.8%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 22 0.8%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65ba: f65ba. En vuxen

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ser ditt hushåll ut?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1658 62.1%

2 Nej 105 3.9%

995 Ej svar - filter (f65a) 364 13.6%

997 Ej svar - del av frågan 346 13.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 20 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65bb: f65bb. Flera vuxna

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ser ditt hushåll ut?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 439 16.5%

2 Nej 488 18.3%

995 Ej svar - filter (f65a) 364 13.6%

997 Ej svar - del av frågan 1202 45.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 0

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65bc: f65bc. Ett eller flera barn

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur ser ditt hushåll ut?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 1076 40.3%

2 Nej 377 14.1%

995 Ej svar - filter (f65a) 364 13.6%

997 Ej svar - del av frågan 676 25.3%
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# f65bc: f65bc. Ett eller flera barn

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 0

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65c: f65c. Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Hur ser ditt hushåll ut?

Literal question Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de?

Value Label Cases Percentage

1 415 15.6%

2 465 17.4%

3 146 5.5%

4 27 1.0%

5 8 0.3%

6 3 0.1%

995 Ej svar - filter (f65a-bc) 1412 52.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65d: f65d. Antal barn 0-3 år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de?

Literal question ...och i vilka åldrar är de?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 720 27.0%

1 Kryss 348 13.0%

995 Ej svar - filter (f65a-bc) 1412 52.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65e: f65e. Antal barn 4-6 år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question ...och i vilka åldrar är de?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 789 29.6%

1 Kryss 279 10.5%

995 Ej svar - filter (f65a-bc) 1412 52.9%

997 Ej svar - del av frågan 0
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# f65e: f65e. Antal barn 4-6 år

Value Label Cases Percentage

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65f: f65f. Antal barn 7-15 år

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question ...och i vilka åldrar är de?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 532 19.9%

1 Kryss 536 20.1%

995 Ej svar - filter (f65a-bc) 1412 52.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f65g: f65g. Antal barn 16 år eller äldre

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question ...och i vilka åldrar är de?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 787 29.5%

1 Kryss 281 10.5%

995 Ej svar - filter (f65a-bc) 1412 52.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 13 0.5%

999 Ej svar - hela frågan osedd 175 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f66: f66. Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?

Value Label Cases Percentage

1 Mycket bra 1121 42.0%

2 Ganska bra 927 34.7%

3 Varken bra eller dåligt 306 11.5%

4 Ganska dåligt 100 3.7%

5 Mycket dåligt 22 0.8%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 19 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# f67a: f67a. Vuxit upp? -Du själv

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

Value Label Cases Percentage

1 Ren landsbygd i Sverige 267 10.0%

2 Mindre tätort i Sverige 554 20.8%

3 Stad eller större tätort i Sverige 583 21.9%

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 595 22.3%

5 [Land] 318 11.9%

6 Annat land i Norden 12 0.4%

7 Annat land i Europa 50 1.9%

8 Land utanför Europa 63 2.4%

997 Ej svar - del av frågan 27 1.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 26 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f67b: f67b. Vuxit upp? -Din far

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

Value Label Cases Percentage

1 Ren landsbygd i Sverige 446 16.7%

2 Mindre tätort i Sverige 492 18.4%

3 Stad eller större tätort i Sverige 436 16.3%

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 424 15.9%

5 [Land] 316 11.8%

6 Annat land i Norden 58 2.2%

7 Annat land i Europa 115 4.3%

8 Land utanför Europa 99 3.7%

997 Ej svar - del av frågan 83 3.1%

998 Ej svar - hela frågan sedd 26 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f67c: f67c. Vuxit upp? -Din mor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

Value Label Cases Percentage

1 Ren landsbygd i Sverige 451 16.9%

2 Mindre tätort i Sverige 498 18.7%

3 Stad eller större tätort i Sverige 422 15.8%

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 406 15.2%

5 [Land] 331 12.4%

6 Annat land i Norden 80 3.0%
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# f67c: f67c. Vuxit upp? -Din mor

Value Label Cases Percentage

7 Annat land i Europa 109 4.1%

8 Land utanför Europa 92 3.4%

997 Ej svar - del av frågan 80 3.0%

998 Ej svar - hela frågan sedd 26 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f68a: f68a. Talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem? -Svenska

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 1148 43.0%

1 Kryss 1314 49.3%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 33 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f68b: f68b. Talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem? -Annat språk

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Value Label Cases Percentage

0 Ej kryss 668 25.0%

1 Kryss 1794 67.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 33 1.2%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f68b_txt: f68b_txt. Talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem? -Annat språk (fritextsvar)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=1755 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

# anspraak: f68b. Hemspråk - kodat svar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=1961 /-] [Invalid=707 /-]

Literal question Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Value Label Cases Percentage

0 Ej svar - del av frågan

1 Portugisiska

2 Ungerska

3 Grekiska

4 Italienska
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# anspraak: f68b. Hemspråk - kodat svar

Value Label Cases Percentage

5 Polska

6 Ryska

7 Amaringa

8 Arabiska

9 Isländska

10 Turkiska

12 Kinesiska

13 Bosniska

14 Tjeckiska

15 Jugoslaviska

16 Oromifta

17 Amhariska

18 Serbiska

19 Kroatiska

20 Latin

21 Bulgariska

22 Azariska

23 Kurdiska

24 Serbokroatiska

25 Estniska

26 Rumänska

27 Kiswahili

28 Esperanto

29 Tigrinska

30 Makedoniska

31 Kyrilliska

32 Slaviska språk, allm.

33 Tamilska

34 Assyriska

35 Urdu

36 Flamländska

37 Tagalog

38 Cebriario

39 Holländska, nederländska

40 Albanska

41 Japanska

42 Slovenska

43 Lettiska

44 Mizo

45 Hindi

46 Keltiska

47 Akan

48 Thai

49 Vietnamesiska

50 Somaliska
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# anspraak: f68b. Hemspråk - kodat svar

Value Label Cases Percentage

51 Fijianska

52 Indonesiska

53 Filippinska

54 Jiddisch

55 Turkmenska

56 Litauiska

57 Slovakiska

58 Hebreiska

59 Ukrainska

60 Koreanska

61 Romani

62 Indiska

63 Norska

64 Danska

65 Finska

66 Mandingko

67 Woloff

68 Kantonesiska

69 Malay/malajiska

70 Teckenspråk

71 Punjabi

72 Libanesiska

73 Laotiska

74 Kreol

75 Samiska

76 Rätoromanska

77 Afrikaans

78 Tyska

79 Franska

80 Spanska

81 Engelska

82 Rutenska

83 Farsi (iranska, persiska)

84 Frisiska

85 Bengali

86 Lango

87 Twi

88 Sango

89 Ndebele

90 Shona

91 Azerbadjanska

92 Armeniska

93 Yorusa

94 Katalanska

95 Gambiska
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# anspraak: f68b. Hemspråk - kodat svar

Value Label Cases Percentage

96 Edo

97 Dari

98 Cebuano

99 Kinyarwanda

100 Sanskrit

101 Aymara

102 Irländska/Gaeliska

103 Mandarin

104 Swahili

105 Malayalam

106 Kirundi (Urundi, Rundi)

107 Hausa

108 Chamorro

109 Pashto

110 Igbo, ibo

111 Lingala

112 Mongoliska

113 Uzbekiska

114 Zazaiska

115 Burmesiska

116 Menänkieli

117 Telegu

801 Svenska

994 Uppkodat svar - motsvarar fast svarsalternativ

996 Ej tillämpligt/okodbart

997 Ej svar - del av frågan

998 Ej svar - hela frågan sedd

999 Ej svar - hela frågan osedd
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f69: f69. Kan du läsa en kortare text på det språk som talas i [Land]

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Kan du läsa en kortare text, till exempel en tidningsartikel, på det språk som huvudsakligen talas i [Land]?

Value Label Cases Percentage

1 Ja, utan problem 1929 72.3%

2 Ja, med vissa problem 206 7.7%

3 Ja, med stora svårigheter 98 3.7%

4 Nej 237 8.9%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 25 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 173 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f70: f70. I vilken typ av område bor du?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
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# f70: f70. I vilken typ av område bor du?

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question I vilken typ av område bor du?

Value Label Cases Percentage

1 Storstad: centralt 769 28.8%

2 Storstad: ytterområde/förort 597 22.4%

3 Stad: centralt 273 10.2%

4 Stad: ytterområde 271 10.2%

5 Större tätort 104 3.9%

6 Mindre tätort 304 11.4%

7 Ren landsbygd 159 6.0%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 17 0.6%

999 Ej svar - hela frågan osedd 174 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f71: f71. Hur bor du för närvarande?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hur bor du för närvarande?

Value Label Cases Percentage

1 I villa/radhus 1238 46.4%

2 I lägenhet/flerbostadshus 1151 43.1%

3 Annat boende 86 3.2%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 19 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 174 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f72: f72. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Value Label Cases Percentage

1 Äger bostaden 1485 55.7%

2 Hyr bostaden 756 28.3%

3 Hyr i andra hand eller är inneboende 97 3.6%

4 Bostaden betalas av arbetsgivare 128 4.8%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 26 1.0%

999 Ej svar - hela frågan osedd 176 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f73: f73. Har du en bostad i Sverige?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Har du en bostad i Sverige?
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# f73: f73. Har du en bostad i Sverige?

Value Label Cases Percentage

1 Ja 590 22.1%

2 Nej 1879 70.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 23 0.9%

999 Ej svar - hela frågan osedd 176 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# f74: f74. Vilken skolutbildning har du?

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question Vilken skolutbildning har du?

Post-question Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.

Value Label Cases Percentage

1 Ej fullgjort grundskola (eller motsvarande obligatorisk skol 9 0.3%

2 Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola) 72 2.7%

3 Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande) 114 4.3%

4 Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande) 283 10.6%

5 Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet 239 9.0%

6 Studier vid högskola/universitet 347 13.0%

7 Examen från högskola/universitet 1263 47.3%

8 Studier vid/examen från forskarutbildning 144 5.4%

997 Ej svar - del av frågan 0

998 Ej svar - hela frågan sedd 19 0.7%

999 Ej svar - hela frågan osedd 178 6.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# isco8803: ISCO8803 yrkeskategori 3-siffrig

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 111-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2667 /-] [Invalid=1 /-] [Mean=377.504 /-] [StdDev=283.192 /-]

# empstat: Anställningsstatus (baserad på f60)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2323 /-] [Invalid=345 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Selfemployed 10+ 110 4.7%

2 Selfemployed <10 149 6.4%

3 Selfemployed, no employees 190 8.2%

4 Supervisors 935 40.2%

5 Employees 939 40.4%

98 Dubbelkryss 0

99 Ej svar 0

Sysmiss 345
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# euroesec: European ESeC (baserad på SSYK samt f60)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*/998/999]
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# euroesec: European ESeC (baserad på SSYK samt f60)

Statistics [NW/ W] [Valid=2210 /-] [Invalid=458 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Höga tjänstemän o ledande befattn 984 44.5%

2 Kvalificerade tjänstemän 671 30.4%

3 Övriga tjänstemän 179 8.1%

4 Småföretagare exkl. lantbrukare 140 6.3%

5 Lantbrukare med flera 0

6 Arbetsledare och tekniker 83 3.8%

7 Yrkesutb inom handel/service/omsorg 72 3.3%

8 Yrkesutb arbetare 24 1.1%

9 Övriga arbetare 57 2.6%

998 Ej svar yrkesgruppfrågan 102

999 Ej SSYK-kod/ej svar 356
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# utb: Utbildning, fyrdelad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=2471 /-] [Invalid=197 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Låg 81 3.3%

2 Medellåg 397 16.1%

3 Medelhög 586 23.7%

4 Hög 1407 56.9%

99 Ej svar 197
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# foedaar: Födelseår - register

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1939-1996] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1965.734 /-] [StdDev=14.653 /-]

# koen: Kön - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 1313 49.2%

2 1355 50.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# sex: Kön (svar kompl med urvalsdata)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Kvinna 1305 48.9%

2 Man 1354 50.7%

3 Annat 9 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# born: Födelseår (svar kompl med registerdata)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1939-1996] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1965.671 /-] [StdDev=14.626 /-]

# alder: Ålder (svar kompl med registerdata)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18-75] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=48.329 /-] [StdDev=14.626 /-]

# alder3: Ålder 3-delad, alternativ äldreindelning

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 18-29 år 251 9.4%

2 30-49 år 1242 46.6%

3 50-75 år 1175 44.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# alder4: Ålder 4-delad, standard

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 18-29 år 251 9.4%

2 30-49 år 1242 46.6%

3 50-64 år 650 24.4%

4 65-75 år 525 19.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# alder6: Ålder 6-delad, detaljerade unga vuxna

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 18-24 år 113 4.2%

2 25-29 år 138 5.2%

3 30-39 år 584 21.9%

4 40-49 år 658 24.7%

5 50-59 år 455 17.1%

6 60-75 år 720 27.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# alder7a: Ålder 7-delad, 10-intervaller

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 18-19 år 23 0.9%

2 20-29 år 228 8.5%

3 30-39 år 584 21.9%

4 40-49 år 658 24.7%

5 50-59 år 455 17.1%



- 185 -

# alder7a: Ålder 7-delad, 10-intervaller

Value Label Cases Percentage

6 60-69 år 455 17.1%

7 70-75 år 265 9.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# gen10t: Generationstillhörighet: jämna 10-tal

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-90] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 2000 - 2009 0

10 1910-1919 0

20 1920 - 1929 0

30 1930 - 1939 26 1.0%

40 1940 - 1949 499 18.7%

50 1950 - 1959 392 14.7%

60 1960 - 1969 571 21.4%

70 1970 - 1979 660 24.7%

80 1980 - 1989 407 15.3%

90 1990 - 1999 113 4.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# genzukin: Generationstillhörighet: efter Zukin et al 2006

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 1910 - 1945 313 11.7%

2 1946 - 1964 862 32.3%

3 1965 - 1976 796 29.8%

4 1977 - 1999 697 26.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# strata1: strata1. Västeuropa och Nordamerika inkl AU och NZ exkl Norden

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ingår ej 1428 53.5%

1 Ingår 1240 46.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# strata2: strata2. Norden

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ingår ej 2241 84.0%

1 Ingår 427 16.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# strata3: strata3. Afrika och Mellanöstern

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ingår ej 2476 92.8%

1 Ingår 192 7.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# strata4: strata4. Asien

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ingår ej 2351 88.1%

1 Ingår 317 11.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# strata5: strata5. Östeuropa och fd Sovjetstater

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ingår ej 2389 89.5%

1 Ingår 279 10.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# strata6: strata6. Latinamerika

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Ingår ej 2455 92.0%

1 Ingår 213 8.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# utlandsadressdatum: Utlandsadressdatum - datum för registrering av senaste utlandsadress

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 19970220-20140825] [Missing=*/0]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=20097856.612 /-] [StdDev=43060.898 /-]

# regland: Boendeland ISO - registerdata

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-900] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Okänt 0

4 Afghanistan 0

8 Albania 1 0.0%

10 Antarctica 0

12 Algeria 1 0.0%

16 American Samoa 0

20 Andorra 0

24 Angola 0
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# regland: Boendeland ISO - registerdata

Value Label Cases Percentage

28 Antigua and Barbuda 0

31 Azerbaijan 0

32 Argentina 15 0.6%

36 Australia 58 2.2%

40 Austria 25 0.9%

44 Bahamas 0

48 Bahrain 5 0.2%

50 Bangladesh 1 0.0%

51 Armenia 0

52 Barbados 0

56 Belgium 35 1.3%

60 Bermuda 0

64 Bhutan 0

68 Bolivia, Plurinational State of 2 0.1%

70 Bosnia and Herzegovina 12 0.4%

72 Botswana 1 0.0%

74 Bouvet Island 0

76 Brazil 65 2.4%

84 Belize 0

86 British Indian Ocean Territory 0

90 Solomon Islands 0

92 Virgin Islands, British 0

96 Brunei Darussalam 0

100 Bulgaria 7 0.3%

104 Myanmar 1 0.0%

108 Burundi 0

112 Belarus 0

116 Cambodia 1 0.0%

120 Cameroon 0

124 Canada 37 1.4%

132 Cape Verde 0

136 Cayman Islands 0

140 Central African Republic 0

144 Sri Lanka 1 0.0%

148 Chad 0

152 Chile 46 1.7%

156 China 78 2.9%

158 Taiwan, Province of China 3 0.1%

162 Christmas Island 0

166 Cocos (Keeling) Islands 0

170 Colombia 10 0.4%

174 Comoros 0

175 Mayotte 0

178 Congo 0

180 Congo, the Democratic Republic of the 0
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# regland: Boendeland ISO - registerdata

Value Label Cases Percentage

184 Cook Islands 0

188 Costa Rica 4 0.1%

191 Croatia 15 0.6%

192 Cuba 0

196 Cyprus 17 0.6%

203 Czech Republic 32 1.2%

204 Benin 0

208 Denmark 102 3.8%

212 Dominica 0

214 Dominican Republic 1 0.0%

218 Ecuador 6 0.2%

222 El Salvador 2 0.1%

226 Equatorial Guinea 0

231 Ethiopia 1 0.0%

232 Eritrea 0

233 Estonia 33 1.2%

234 Faroe Islands 0

238 Falkland Islands (Malvinas) 0

239 South Georgia and the South Sandwich Islands 0

242 Fiji 0

246 Finland 69 2.6%

248 Åland Islands 0

250 France 111 4.2%

254 French Guiana 0

258 French Polynesia 0

260 French Southern Territories 0

262 Djibouti 0

266 Gabon 0

268 Georgia 1 0.0%

270 Gambia 0

275 Palestine, State of 0

276 Germany 137 5.1%

288 Ghana 0

292 Gibraltar 0

296 Kiribati 0

300 Greece 30 1.1%

304 Greenland 0

308 Grenada 0

312 Guadeloupe 0

316 Guam 0

320 Guatemala 2 0.1%

324 Guinea 0

328 Guyana 0

332 Haiti 1 0.0%

334 Heard Island and McDonald Islands 0
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# regland: Boendeland ISO - registerdata

Value Label Cases Percentage

336 Holy See (Vatican City State) 0

340 Honduras 2 0.1%

344 Hong Kong 0

348 Hungary 45 1.7%

352 Iceland 5 0.2%

356 India 13 0.5%

360 Indonesia 4 0.1%

364 Iran, Islamic Republic of 2 0.1%

368 Iraq 4 0.1%

372 Ireland 7 0.3%

376 Israel 25 0.9%

380 Italy 44 1.6%

384 Côte d´Ivoire 1 0.0%

388 Jamaica 0

392 Japan 49 1.8%

398 Kazakhstan 0

400 Jordan 2 0.1%

404 Kenya 7 0.3%

408 Korea, Democratic People´s Republic of 1 0.0%

410 Korea, Republic of 6 0.2%

414 Kuwait 0

417 Kyrgyzstan 0

418 Lao People´s Democratic Republic 2 0.1%

422 Lebanon 7 0.3%

426 Lesotho 0

428 Latvia 12 0.4%

430 Liberia 0

434 Libya 0

438 Liechtenstein 0

440 Lithuania 4 0.1%

442 Luxembourg 17 0.6%

446 Macao 0

450 Madagascar 0

454 Malawi 0

458 Malaysia 14 0.5%

462 Maldives 0

466 Mali 0

470 Malta 10 0.4%

474 Martinique 0

478 Mauritania 0

480 Mauritius 0

484 Mexico 15 0.6%

492 Monaco 3 0.1%

496 Mongolia 0

498 Moldova, Republic of 1 0.0%
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# regland: Boendeland ISO - registerdata

Value Label Cases Percentage

499 Montenegro 0

500 Montserrat 0

504 Morocco 2 0.1%

508 Mozambique 1 0.0%

512 Oman 3 0.1%

516 Namibia 0

520 Nauru 0

524 Nepal 0

528 Netherlands 42 1.6%

531 Curaçao 0

533 Aruba 0

534 Sint Maarten (Dutch part) 0

535 Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0

540 New Caledonia 0

548 Vanuatu 0

554 New Zealand 10 0.4%

558 Nicaragua 1 0.0%

562 Niger 0

566 Nigeria 0

570 Niue 0

574 Norfolk Island 0

578 Norway 251 9.4%

580 Northern Mariana Islands 0

581 United States Minor Outlying Islands 0

583 Micronesia, Federated States of 0

584 Marshall Islands 0

585 Palau 0

586 Pakistan 4 0.1%

591 Panama 1 0.0%

598 Papua New Guinea 0

600 Paraguay 0

604 Peru 6 0.2%

608 Philippines 12 0.4%

612 Pitcairn 0

616 Poland 60 2.2%

620 Portugal 20 0.7%

624 Guinea-Bissau 0

626 Timor-Leste 0

630 Puerto Rico 0

634 Qatar 2 0.1%

638 Réunion 0

642 Romania 13 0.5%

643 Russian Federation 9 0.3%

646 Rwanda 0

652 Saint Barthélemy 0
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# regland: Boendeland ISO - registerdata

Value Label Cases Percentage

654 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0

659 Saint Kitts and Nevis 0

660 Anguilla 0

662 Saint Lucia 0

663 Saint Martin (French part) 0

666 Saint Pierre and Miquelon 0

670 Saint Vincent and the Grenadines 0

674 San Marino 0

678 Sao Tome and Principe 0

682 Saudi Arabia 4 0.1%

686 Senegal 0

688 Serbia 12 0.4%

690 Seychelles 0

694 Sierra Leone 0

702 Singapore 47 1.8%

703 Slovakia 8 0.3%

704 Viet Nam 1 0.0%

705 Slovenia 5 0.2%

706 Somalia 0

710 South Africa 21 0.8%

716 Zimbabwe 0

724 Spain 83 3.1%

728 South Sudan 0

729 Sudan 0

732 Western Sahara 0

740 Suriname 0

744 Svalbard and Jan Mayen 0

748 Swaziland 0

752 Sweden 0

756 Switzerland 119 4.5%

760 Syrian Arab Republic 0

762 Tajikistan 0

764 Thailand 79 3.0%

768 Togo 0

772 Tokelau 0

776 Tonga 0

780 Trinidad and Tobago 0

784 United Arab Emirates 56 2.1%

788 Tunisia 1 0.0%

792 Turkey 21 0.8%

795 Turkmenistan 0

796 Turks and Caicos Islands 0

798 Tuvalu 0

800 Uganda 0

804 Ukraine 3 0.1%
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# regland: Boendeland ISO - registerdata

Value Label Cases Percentage

807 Macedonia, the former Yugoslav Republic of 6 0.2%

818 Egypt 4 0.1%

826 United Kingdom 204 7.6%

831 Guernsey 0

832 Jersey 0

833 Isle of Man 0

834 Tanzania, United Republic of 3 0.1%

840 United States 248 9.3%

850 Virgin Islands, U.S. 0

854 Burkina Faso 0

858 Uruguay 32 1.2%

860 Uzbekistan 0

862 Venezuela, Bolivarian Republic of 2 0.1%

876 Wallis and Futuna 0

882 Samoa 0

887 Yemen 0

894 Zambia 1 0.0%

900 Dissolved country 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# avreg: År för utskrivning ur folkbokföringen - register

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1950-2014] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=2002.246 /-] [StdDev=11.31 /-]

# adressdat: År för registrering av senaste utlandsadress

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1997-2014] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=2009.721 /-] [StdDev=4.309 /-]

# olikadat: Olika utvandringdatum och adressdatum - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 821 30.8%

1 1847 69.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# olikaar: Olika utvandringsår och utvandringsår - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

0 969 36.3%

1 1699 63.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# felland: Svarsland och registerland matchar inte

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=35 /-] [Invalid=2633 /-]

Value Label Cases Percentage

0 Bor i samma land som angivet i folkbokföringen 0

1 Bor i ett annat land än angivet i folkbokföringen 35 100.0%

Sysmiss 2633
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# aktuell: Adressuppdateringshistorik (3-delad) - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Endast utvandringsdatum 0

2 Ändrade utlandsadress samma datum som utvandring 821 30.8%

3 Ändrade utlandsadress samma år som utvandring 148 5.5%

4 Ändrade utlandsadress minst ett år efter utvandring 1699 63.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# rarutomlands: Antal år sedan utvandring - register

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-64] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=11.754 /-] [StdDev=11.31 /-]

# arpaadress: Antal år på senaste adress

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-17] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=4.279 /-] [StdDev=4.309 /-]

# fh_status: Freedomhouse Status - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 Free 2242 84.0%

2 Partly free 248 9.3%

3 Not free 178 6.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# region7: Urvalskategori (strata1-6, USA/Kanada separat) - register

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 VÃ¤steuropa inkl AU och NZ exkl Norden 955 35.8%

2 Norden 427 16.0%

3 Afrika och MellanÃ¶stern 192 7.2%

4 Asien 317 11.9%

5 Ã–steuropa och fd Sovjetstater 279 10.5%

6 Latinamerika 213 8.0%

7 USA/Kanada 285 10.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# svarsregion7: Urvalskategori (strata1-6, USA/Kanada separat) - justerad för svarsdata

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=2667 /-] [Invalid=1 /-]

Value Label Cases Percentage

1 VÃ¤steuropa inkl AU och NZ exkl Norden 957 35.9%

2 Norden 423 15.9%

3 Afrika och MellanÃ¶stern 190 7.1%

4 Asien 317 11.9%

5 Ã–steuropa och fd Sovjetstater 279 10.5%

6 Latinamerika 214 8.0%

7 USA/Kanada 287 10.8%

9 Stilla havet 0

Sysmiss 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# samland: Antal omgångar ip bott i nuvarande land inkl innevarande omgång

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 2466 92.4%

2 168 6.3%

3 28 1.0%

4 5 0.2%

5 1 0.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# samlandtid: Antal år sammalagt i nuvarande boendeland - svarsdata (baserad på f2 & f3ba-bh)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-75] [Missing=*]

Value Label Cases Percentage

0 Flyttade till [land] 2014
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# sarutomlands: Antal år utomlands - svarsdata (byggd variabel baserad på f2 & f3ba-bh exkl Sverige)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-75] [Missing=*]

Value Label Cases Percentage

0 Flyttade utomlands 2014
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# antland: Antal olika länder ip bott i exkl Sverige - svarsdata (baserad på f1, F3aa-ah)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=2668 /-] [Invalid=0 /-]

Value Label Cases Percentage

1 1612 60.4%

2 608 22.8%

3 246 9.2%

4 123 4.6%

5 40 1.5%

6 25 0.9%
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# antland: Antal olika länder ip bott i exkl Sverige - svarsdata (baserad på f1, F3aa-ah)

Value Label Cases Percentage

7 10 0.4%

8 2 0.1%

9 2 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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