
SKÅNE



Välkommen till SOM-undersökningen 2015! 
SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av forskare 
vid Göteborgs universitet. Varje höst genomförs en stor vetenskaplig studie av 
svenska folkets vanor, beteenden, åsikter och värderingar. Den här gången är du 
utvald att delta i SOM-undersökningen.

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

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

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

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

Ett stort tack för din medverkan!
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 Fråga 1 Hur intresserad är du av nyheter som handlar om:

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
   intresserad intresserad intresserad intresserad
  Det område där du bor       
  Den kommun där du bor      

  Skåne      

  Sverige      

  Danmark      

  Andra länder       

 

 Fråga 2 Hur ofta brukar du ta del av lokala nyheter från följande medier?

     5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
    Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
  Sveriges Radio      
  Sveriges Television      

  Den lokala morgontidningen   
   på papper      
  Lokal gratistidning      
  Den lokala morgontidningens 
   nyhetssajt      
  Någon annan lokal nyhetssajt      

  Facebook (ex. lokala grupper)      
  Andra sociala medier      

 Fråga 4 Hur viktigt anser du att det är för dig att känna till de större nyheterna från följande  
  områden?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
   viktigt viktigt viktigt viktigt
  Nordvästra Skåne       
  Nordöstra Skåne      

  Sydvästra Skåne      

  Sydöstra Skåne      

  Övriga Sverige      

  Köpenhamn       

  Övriga Danmark       

LOKALA NYHETER

 Fråga 3 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både  
  papperstidningar och digitala prenumerationer.

     Ja,  Ja, digital 
    Nej papperstidningen prenumeration  

  Den lokala morgontidningen     
 Någon annan morgontidning   

 



2

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

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

 Fråga 6 Hur intresserad är du av politik när det gäller:

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

  Region Skåne      

  Den kommun där du bor      

 

 Fråga 5   Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
         

POLITIK & DEMOKRATI

 Fråga 8   Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i den kommun där du bor? 
   Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
  
 ............................................................................................................................................................

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

 
 Fråga 9  Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. 
  Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?

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

 Fråga 10 Vilket parti tycker du bäst om i dag?

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

  Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?    
   Ja, mycket övertygad  Ja, något övertygad  Nej
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 Fråga 11 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
   nöjd nöjd nöjd nöjd
  EU       
  Sverige      

  Region Skåne        
  Den kommun där du bor      

 Fråga 13 Var skulle du personligen vilja placera några politiker i Skåne på nedanstående skala?
           
                            
  Personen 
  är okänd 	 	 
  för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

 Henrik Fritzon             
 Patrik Jönsson             
 Pontus Lindberg             
 Birte Sandberg             

 Sara Svensson             
 Birgitta Södertun             
 Gilbert Tribo             
 Anders Åkesson             

Ogillar 
starkt

Varken gillar 
eller ogillar  

Gillar 
starkt

 Fråga 12 Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor respektive regionstyrelsen
  i Skåne sköter sin uppgift?
    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen       
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
  Kommunstyrelsen i den
      kommun där du bor           

  Regionstyrelsen
      i Skåne         

 

 Fråga 14 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter
  sitt arbete?

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

  EU-parlamentariker         
  Rikspolitiker         
  Region Skånes politiker         
  Kommunens politiker        
  Hälso- och sjukvårdens 
   personal         
  Personal inom barnomsorgen         
  Personal inom äldreomsorgen        
  Lärare i grundskolan        
	 	 Kollektivtrafikens	personal	       

  Polisen       
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ATT LEVA OCH BO I SKÅNE

 Fråga 17 Har du eller någon nära anhörig under de senaste 12 månaderna nyttjat någon av de former
  av service som anges nedan?

   Ja,  Ej själv, Varken jag själv   
   jag själv men nära anhörig eller nära anhörig
  Kommunal barnomsorg      
  Föräldrakooperativ/privat barnomsorg      

  Kommunal grundskola      
  Fristående grundskola     

  Kommunal gymnasieskola      
  Fristående gymnasieskola     

  Sjukhus: akutvård      
  Sjukhus: annan vård      

  Offentlig vårdcentral      
  Privat vårdcentral/läkare     

  Folktandvården     
  Privattandläkare      

  Kommunal äldreomsorg      
  Privat äldreomsorg      

 Fråga 16 Vilken är din åsikt om följande förslag?

    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt
    förslag förslag förslag förslag förslag
  Minska den offentliga sektorn       
  Sänka skatterna       
	 	 Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige	        

  Satsa mer på ett miljövänligt samhälle       
  Satsa mer på ett samhälle med ökad  
   jämställdhet mellan kvinnor och män       
  Bedriva mer av sjukvården i privat regi     
  Satsa mer på friskolor      
  Införa hårdare straff för vapenbrott        
  Höja kommunal-/regionalskatten hellre än att  
   minska servicen       
  Skåne ska ingå i ”The Greater Copenhagen”      

 Fråga 15  Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
  
 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
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 Fråga 18 Allmänt sett, hur tycker du att följande verksamheter fungerar i Skåne?

        Känner         
    ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
    verksamheten bra bra eller dåligt dåligt     dåligt uppfattning
  Sjukvård           
      Tandvård          
     Barnomsorg          

    Grundskola          
    Gymnasieskola            
  Äldreomsorg          

  Universitet och högskolor          
	 	 Kollektivtrafik	          

 Fråga 20 Allmänt sett, hur tycker du att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:

    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
      bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
     Den kommun där du bor       

               Skåne       

 Fråga 21 Och hur tycker du att satsningarna på följande områden fungerar i Skåne?

        Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen   
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
  Sysselsättning         
  Vägar och järnvägar         
  Hållbar utveckling         

  Utveckling av näringslivet         
  Samarbetet med Köpenhamnsregionen         
  Etablering av utländska företag         

  Att göra Skåne till en attraktiv region  
   att leva och bo i           
  Att locka turister från utlandet         
  Satsningar på kultur         
  Trygghet och säkerhet         

 
 Fråga 19 Allmänt sett, vilken är din uppfattning om hälso- och sjukvården i Skåne i följande    
  avseenden?  

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

     Tillgången till vård       

     Organisationens effektivitet       

     Personalens bemötande       
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TRAFIK & KOMMUNIKATIONER

 Fråga 22 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Om du använder mer än ett färdmedel, ange det   
  huvudsakliga.

   Arbetar ej/studerar ej/arbetar hemma  

  Bil som förare  Tåg  Båt/färja
  Bil som passagerare  MC/moped  Till fots
  Buss  Cykel/elcykel  Annat

 
 Fråga 23 Vilken är din bedömning av följande när det gäller kollektivtrafiken i Skåne?

   Helt  Delvis  Delvis Helt  Ingen
       riktigt riktigt felaktigt felaktigt uppfattning
 Jag kommer i tid när jag använder  
	 	 kollektivtrafiken	       

                 Det är krångligt att betala för min resa       

 Jag blir väl bemött av  
	 	 kollektivtrafikens	personal	       

 Kollektivtrafik	är	inte	ett	rimligt	alternativ  
  för mig i min vardag       

     Jag	väljer	kollektivtrafiken	för	att	det	är	 
  ett miljövänligt färdmedel        

 Fråga 25 I vilken utsträckning uppfattar du följande som problem i trafiken i den kommun där du bor?

     Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket  
     stort stort eller litet litet litet 
     problem problem problem problem problem 

	 	 Trängsel	i	biltrafiken	        

	 	 Förseningar	i	kollektivtrafiken	        
	 	 Buller	från	trafiken	       

  Framkomlighet med cykel       

  Försämrad luftkvalitet        

  Otrygg miljö för fotgängare        

  Pågående väg- och järnvägsbyggen       

 Fråga 24 Vilken är din åsikt om följande förslag?

    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt upp-
    förslag förslag förslag förslag förslag fattning

	 	 Bygga	ut	kollektivtrafiken	i	Skåne	        

  Bygga ut vindkraften i Skåne        

  Bygga en fast förbindelse mellan 
   Helsingborg och Helsingör          
  Avveckla avgiften på Öresundsbron        
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INTERNET & MOBILTELEFONI

 Fråga 26 Har du för närvarande tillgång till något av följande i ditt hushåll?

      Ja Nej   
 Dator  
 Internet     

   Smartphone     
 Surfplatta  

 Fråga 28 Hur ofta brukar du använda mobiltelefon till följande?

    Högst Någon/    Mer än
     några ggr/ några ggr/ 1–3 ggr/ 4–10 ggr/ 11–20 ggr/ 20 ggr/  
   Aldrig månad vecka dag dag dag dag
 Ringa/ta emot samtal       
 Skicka/ta emot meddelanden       

 Skicka/ta emot e-post       
 Använda sociala medier 
  (ex. Facebook, Instagram)       

 Söka fakta/information       
 Lyssna på radio/podcast       

	 Titta	på	tv/filmklipp	       
  Ta del av nyheter         

 Fråga 27     Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?

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

        Gå till fråga 28

  Och hur ofta har du gjort följande på internet?
    Någon gång Någon Någon Någon Flera 
     Ingen de senaste gång i gång i gång i gånger i 
   gång 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen
 Tagit del av nyheter/nyhetstjänst        
   Använt sociala medier   
  (ex. Facebook, Instagram)        

 Läst någon blogg        
 Spelat onlinespel       

 Gjort ärenden hos myndighet        
	 Tittat	på	film/tv-serier	        
 Kommenterat nyhetsartiklar        

 



8

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 29    Är du medlem i någon typ av förening/organisation?

    ...och jag ...och jag har  
     deltar aktivt i någon typ
  Nej Ja verksamheten av uppdrag
   Idrotts-/friluftsförening    
 Miljöorganisation    
 Politiskt parti/förbund    
 Facklig organisation    
 Kulturförening      
 Välgörenhetsorganisation    
 Hembygdsförening    
   Invandrarförening    
 Pensionärsorganisation    
 Annan typ av förening/organisation    

 Fråga 30 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

     Någon gång Någon Någon
     under de gång i gång i Någon Någon Flera
    Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i 
    gång månaderna året talet månaden veckan veckan
  Motionerat/tränat       
  Varit ute i naturen/friluftsliv       

  Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid       
  Besökt idrottsevenemang       

	 	 Åkt	med	kollektivtrafik	       
  Kört bil        
  Cyklat       

  Spelat datorspel/tv-spel          
  Spelat på tips/trav/lotteri etc.          

  Sett på film           
  Läst någon bok          

  Lyssnat på musik          
  Sjungit i kör eller spelat musikinstrument          

  Gått på bio          
  Gått på teater          

  Gått på konsert            

  Umgåtts med vänner          

  Diskuterat politik          
  Bett till Gud          

  Skänkt pengar till hjälporganisation          
  Druckit sprit/vin/starköl          
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 Fråga 31 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
  
   Mycket nöjd   Ganska nöjd   Inte särskilt nöjd  Inte alls nöjd 

 Fråga 32   Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med  
  hjälp av nedanstående skala:
   
             Det går inte att lita på                Det går att lita på    
             människor i allmänhet             människor i allmänhet 

    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                    

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

DANMARK

 Fråga 33 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt Danmark?

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

        Gå till fråga 34

  Och hur ofta har du besökt Danmark av följande anledningar?

    Någon gång Någon Någon
    under de gång i gång i Någon Någon Flera
   Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i 
   gång månaderna året talet månaden veckan veckan

  Arbete       
  Studier       
  Semester       

  Besökt familj eller vänner       
  Besökt nöjespark/djurpark       
  Besökt restaurang/bar/nattklubb        

   Gått på museum/teater/opera       
  Gått på sportevenemang       
  Gått på konsert/spelning        

	 	 Resa	till/från	Köpenhamns	flygplats	       
  Shopping        
  Inköp av alkohol        

  Annat: ..............................................        
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BOENDE

 Fråga 37 Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu?
             
     Har alltid bott här 	 Inflyttad,	har	bott	här	mer	än	10	år
     Har alltid bott här bortsett från kortare perioder, 	 Inflyttad,	har	bott	här	4–10	år
   t. ex. studier på annan ort 	 Inflyttad,	har	bott	här	1–3	år
  Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt  	 Inflyttad,	har	bott	här	mindre	än	1	år
      boende på annan ort

 Fråga 35 I vilken typ av område bor du?
             
  Storstad: centralt 
  Storstad: ytterområde/förort  
  Stad: centralt  
  Stad: ytterområde
  Större tätort
  Mindre tätort
  Ren landsbygd

 Fråga 36  Hur väl känner du dig hemma i följande geografiska områden? Markera på varje rad det som  
  ligger närmast din uppfattning.

    Jag känner mig     Jag känner mig 
    inte alls hemma    helt hemma

	 	 	 	 	 		 	 	   
   1 2 3 4 5
  Min födelseort      
  Den ort där jag bor      
  Den kommun där jag bor     
   Skåne     
   Sverige     
   Öresundsregionen     
   Danmark     
   Övriga Norden     
   Övriga Europa     
   Utanför Europa     

 Fråga 34 Hur ofta brukar du ta del av nyheter i följande danska medier?

     5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
    Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
  Dansk radio      
  Dansk tv      

  Dansk dagstidning      
  Dansk gratistidning      
  Dansk nyhetssajt      
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 Fråga 38 Vad anser du om följande i kommunen där du bor?
 
    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
    bra bra eller dålig dålig dålig uppfattning
	 	 Tillgången	till	kollektivtrafik	      

  Tillgängligheten med bil      

  Utbudet av matbutiker och service      

  Tillgången till vårdcentral      

  Utbudet av fritidsaktiviteter      

  Tillgängligheten för personer med  
   funktionsnedsättning      

  Tryggheten      

  Närheten till natur      

  Kulturutbudet      

  Tillgången	till	bredband	via	fiber      

  Tillgången till bostäder      

  Tillgängligheten med cykel      

ARBETSLIV

 Fråga 40 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
             
  Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)  Ålderspensionär/avtalspensionär
  Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/  Har sjuk-/aktivitetsersättning  

       genomgår arbetsmarknadsutbildning  Studerande
  Arbetslös  Annat: .............................................. 

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

 Fråga 39 Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i:

   Mycket     Varken bra     Mycket
   dåligt     eller dåligt     bra
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
   -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
  Sverige             
  Skåne              
  Den kommun där du bor             
  Det område inom kommunen där du bor           

 Fråga 42 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................
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 Fråga 47 Om du pendlar till arbetet, vilka är dina skäl för att pendla?

     Jag pendlar inte till arbetet        
      Ja Nej   
 Jag vill bo kvar på hemorten     
   Jag är utbildad för ett yrke jag vill arbeta med men som inte 
	 	 finns	på	hemorten	     
 Jag har bättre betalt nu än vad jag skulle få om jag jobbade
  på hemorten   
 Jag har ett intressantare arbete nu än vad jag skulle ha om jag
  jobbade på hemorten   

 Fråga 46 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din nuvarande arbetssituation?

     Jag arbetar inte för närvarande            
      Instämmer  Instämmer Instämmer  Instämmer
      helt delvis knappast inte alls
  Jag är nöjd med mitt nuvarande arbete        
  Mitt arbete är en stor del av min identitet        
  Jag skulle vilja byta till ett arbete som  
   passar mig bättre       

  Det är svårt att hitta ett arbete som passar  
   mig bra där jag bor      

  Jag har tillräcklig kompetens för att 
   klara de krav mitt arbete ställer på mig       
	 	 Jag	är	överkvalificerad	för	mina	arbets- 
   uppgifter       
  Jag kan ofta välja själv var jag utför mitt  
   arbete       

 Fråga 45 Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

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

 

 Fråga 44 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

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

 
 Fråga 43 Vilken av följande kategorier tillhör/tillhörde du? 

    Jag är/var...

     Statligt anställd  Privatanställd
   Kommunanställd  Anställd inom ideell organisation/stiftelse 
   Anställd inom landsting/region  Egen företagare
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 Fråga 49 Om du idag skulle söka nytt arbete, skulle du då kunna tänka dig att arbeta i Danmark?

  Ja  
  Nej 

 Fråga 48 Var förvärvsarbetar/studerar du för närvarande?
             
   Jag förvärvsarbetar/studerar inte för närvarande

  I huvudsak i den kommun där jag bor 
  I huvudsak i annan del av Skåne 
  I huvudsak i annan del av Sverige 
  I Danmark
  I annat land

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

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV

 Fråga 50 Är du: 

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

19
 Fråga 51 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:

 Fråga 52  Vilket är ditt civilstånd?
  
 Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling
      

 Fråga 54    Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala: 

                    Mycket dåligt        Mycket gott

  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                  

 Fråga 53 Är du: (fler än ett alternativ kan markeras) 

   Svensk Dansk Medborgare i
   medborgare medborgare annat land
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 Fråga 57  Skulle du kunna tänka dig att flytta från det område där du bor?

    Nej        Ja

  Om JA, till vilket område? (Fler än ett område kan markeras)

   Annat område i din del av kommunen
   Annan del av kommunen
   Annan kommun i Skåne
   Kommun i annan del av Sverige
   Köpenhamn med omnejd
   Övriga Danmark
   Annat land i Europa
   Annat land utanför Europa

 Fråga 58 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av 
  nedanstående alternativ stämmer då bäst?             
 Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i:
  Arbetarhem  Arbetarhem
  Jordbrukarhem  Jordbrukarhem     

  Tjänstemannahem  Tjänstemannahem
  Högre tjänstemannahem  Högre tjänstemannahem
  Företagarhem  Företagarhem

 Fråga 56   Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

  Du själv Din far Din mor
 Ren landsbygd i Sverige      
 Mindre tätort i Sverige      

 Stad eller större tätort i Sverige      
 Stockholm, Göteborg eller Malmö     

 Danmark      
 Annat land i Norden      

 Annat land i Europa      
 Land utanför Europa     

 Fråga 55  Hur ser ditt hushåll ut?
  
  Jag bor ensam     Ja Nej
  Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:  En vuxen  
    Flera vuxna  
    Ett	eller	flera	barn	  

  Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
  
     0–3 år 4–6 år 7–15 år 16 år eller äldre
   Antal barn:   ...i åldrarna:     
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 Fråga 60 Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt 
  hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)?

  100 000 eller mindre  401 000 – 500 000  801 000 – 900 000
  101 000 – 200 000  501 000 – 600 000  901 000 – 1 000 000
  201 000 – 300 000  601 000 – 700 000  1 001 000 – 1 100 000
  301 000 – 400 000  701 000 – 800 000  Mer än 1 100 000 

 Fråga 59 Hur bedömer du själv dina kunskaper i följande språk?

        Hörförståelse   Läsförståelse 
               Förstår   Läser
     Förstår Förstår mycket lite/ Läser Läser mycket lite/
    obehindrat hjälpligt inte alls obehindrat hjälpligt inte alls
     Svenska           
     Danska           
     Engelska           
      Annat språk:           

      ...........................           
 
 (ange vilket) 

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

 Fråga 61  Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. 
  Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.             

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

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

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

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

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

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

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

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





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

www.som.gu.se

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



Kontakta oss gärna
Har du frågor eller funderingar kring enkätens innehåll?  
Välkommen att höra av dig till Josefine Bové på  
tfn: 031-786 12 12 eller e-post: josefine.bove@som.gu.se.  
Föredrar du att skicka ett brev kan du även nå oss på adressen 
nedan.

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

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

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

SOM-ins�tutet

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

SKÅNE

SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (www.vr.se). SOM-undersökningen 2015 är godkänd av den 
regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Under fältarbetet ansvarar 
Göteborgs universitet för att dina svar hanteras enligt personuppgifts-
lagen (1998:204) och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Dina adressuppgifter har hämtats från registret över totalbefolkningen 
(RTB) och behövs endast så länge insamlingsarbetet fortfarande pågår. 
De förstörs vid fältarbetets slut. När enkätsvaren har avidentifierats 
upphör de att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras 
tillbaka till någon enskild person. Enkätsvar från många personer analy-
seras samtidigt och resultaten presenteras i form av siffror och tabeller 
i vetenskapliga publikationer. För att möjliggöra granskning av resultat 
från SOM-institutets undersökningar deponeras alla data vid Svensk 
Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) där de görs allmänt tillgängliga för 
forskning och undervisning vid universitet och högskolor, även efter de 
10 år som lagen kräver.
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