SVERIGE

Välkommen till SOM-undersökningen med
fokus på coronaviruset
SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av
forskare vid Göteborgs universitet. Med anledning av coronaviruset genomför
SOM-institutet en extrainsatt vetenskaplig studie av svenska folkets reaktioner
och åsikter i samband med pandemin. Du är en av de utvalda att delta.
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, Institutet för kvalitetsindikatorer AB, Box 9129, 400 93
Göteborg. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering så slipper du
påminnelser.

Den här enkäten innehåller frågor om:
Coronaviruset............................................................................................................ s.1
Nyheter & medier.................................................................................................... s.5
Hälsa & välbefinnande........................................................................................... s.6
Politik & demokrati.................................................................................................. s.7
Aktiviteter, intressen & värderingar................................................................. s.10
Arbetsliv...................................................................................................................... s.13
Några frågor om dig själv.................................................................................... s.14

CORONAVIRUSET
Fråga 1

Hur oroad är du för coronaviruset och dess konsekvenser för:

			
			

Mycket
oroad

Ganska
oroad

Inte särskilt
oroad

Dig själv
Dina närstående
Det svenska samhället
Fråga 2

Inte alls		
oroad

		

Hur ofta tänker du på coronaviruset och dess konsekvenser?
Aldrig						
Alltid
eller nästan
Mycket
Ganska		
Ganska
Mycket
eller nästan
aldrig
sällan
sällan
Ibland
ofta
ofta
alltid

Fråga 3

Hur mycket påverkas du personligen av coronaviruset och dess konsekvenser? 		
Inte						
Enormt
alls						
mycket
1
2
3
4
5
6
7

			
Fråga 4
Tycker du att de åtgärder som myndigheter och politiker i Sverige vidtagit på grund av
			coronaviruset har varit för strikta, lämpliga eller otillräckliga?
Åtgärderna har varit alldeles för strikta			
Åtgärderna har varit lite för strikta				
Åtgärderna har varit lämpliga (lagom)
Åtgärderna har varit något otillräckliga
Åtgärderna har varit mycket otillräckliga
Fråga 5

Hur stor bedömer du att risken är att du själv skulle bli allvarligt sjuk av coronaviruset?
Mycket
liten risk

Fråga 6
			

Varken stor
eller liten risk

Ganska
stor risk

Mycket
stor risk

Vilken tilltro har du till din egen förmåga att klara dig utan allvarliga skador om du skulle 		
smittas med coronaviruset?
Mycket
låg tilltro

Fråga 7
			
			

Ganska
liten risk

Ganska
låg tilltro

Varken låg
eller hög tilltro

Ganska
hög tilltro

Mycket
hög tilltro

Hur sannolikt är det att du, för att hindra smittspridning av coronaviruset, skulle följa en
rekommendation från Folkhälsomyndigheten och endast vistas utanför hemmet för att kunna
handla mat eller söka vård?
Mycket
sannolikt

Ganska
sannolikt

Varken sannolikt
eller osannolikt
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Ganska
osannolikt

Mycket
osannolikt

Fråga 8
			
			

Hur sannolikt är det att du, för att hindra smittspridning av coronaviruset, skulle följa ett 		
regeringsbeslut om utegångsförbud och endast vistas utanför hemmet för att kunna			
handla mat eller söka vård?
Mycket
sannolikt

Fråga 9

Ganska
sannolikt

Varken sannolikt
eller osannolikt

Ganska
osannolikt

Mycket
osannolikt

Har du sedan coronaviruset började spridas i Sverige gjort något av följande?

					

Nej

		

Bunkrat genom att köpa mer mat eller dagligvaror än vanligt

		

Sökt vård för att du varit orolig att du blivit smittad av viruset

Ja

		
Undvikit sociala kontakter (t.ex. restaurangbesök eller resor) för 				
			 att undvika att bli smittad		
		
Vänt dig till en myndighet (t.ex. ringt eller besökt deras hemsida) 				
			 för att få mer information om coronapandemin
		
Hjälpt släktingar, vänner eller grannar med ärenden (t.ex. handla 				
			 mat eller medicin) för att undvika att de utsätts för smitta
		
Fått hjälp av släktingar, vänner eller grannar med ärenden (t.ex. 				
			 handla mat eller medicin) för att undvika att du själv utsätts 				
			 för smitta		
		
Fått hjälp av hemtjänst eller annan samhällsservice med ärenden 				
			 (t.ex. handla mat eller medicin) för att undvika att du själv utsätts
			 för smitta		
Fråga 10

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 		

					
					

Instämmer Instämmer
helt
delvis

Instämmer
knappast

Instämmer
Ingen
inte alls uppfattning

			
Individer över 70 år begränsar inte sina 							
				 kontakter med andra människor							
				 tillräckligt på grund av coronaviruset
			
Individer under 30 år begränsar inte sina 							
				 kontakter med andra människor 							
				 tillräckligt på grund av coronaviruset
			
Individer över 70 år saknar kunskap om hur de 							
				 ska skydda sig från coronaviruset
Fråga 11
			

Hur stort förtroende har du för följande aktörer när det gäller information om 			
coronaviruset?

				
				
				

Mycket
stort
förtroende

		Forskare
		Journalister
		Folkhälsomyndigheten
		Politiker
		
Sociala medier
		Morgontidningar
		Kvällstidningar
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Ganska
stort
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket 		
litet
förtroende

Fråga 12

Hur sannolikt är det att du kommer att vaccinera dig mot coronaviruset om möjligheten ges?
Mycket
sannolikt

Fråga 13

Ganska
sannolikt

Varken sannolikt
eller osannolikt

Ganska
osannolikt

Mycket
osannolikt

Vilken är din åsikt om följande påståenden som har med coronaviruset att göra?

			
			

Helt
riktigt

Delvis
riktigt

Delvis
felaktigt

Helt
felaktigt

Ingen
uppfattning

Coronaviruset kan smitta genom beröring med							
		 saker som smittade personer har rört vid
Coronaviruset är ett biologiskt vapen skapat av 							
		människor
Coronaviruset är ett naturligt virus som 							
		 har spridit sig globalt
Om Sverige hade agerat tidigare och mer kraftfullt							
		 för att begränsa spridningen av coronaviruset,							
		 så hade många liv kunnat räddas
Svenska myndigheter döljer medvetet viktig							
		 information om coronaviruset för befolkningen
Fråga 14
			

Om myndigheter väljer att undanhålla information om coronaviruset, hur viktiga tror du i så
fall att följande skäl är för deras agerande?

			
		

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Ganska
oviktigt

Helt 		
oviktigt

		
		
		
		
		

Att de bara vill säga sådant som de säkert vet
Att inte skrämma upp människor i onödan
Att de inte har situationen under kontroll
Att de vill skydda sig själva från kritik
Att de vill skydda regeringen från kritik

Fråga 15
			

Hur användbar anser du att informationen i nyhetsmedier, sociala medier och samtal med 		
andra har varit för att du ska kunna undvika att smittas själv eller smitta andra?

				
		
		

		
		
		
Fråga 16

Mycket
användbar

Ganska
användbar

Ganska lite
användbar

Inte alls 		
användbar

Nyhetsmedier
Sociala medier
Samtal med andra
Hur stort förtroende har du för följande aktörers hantering av coronapandemin?

			
			
			

Mycket		
Varken stort		
Mycket
stort
Stort
eller litet
Litet
litet
förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende

		
Den enskilde medborgaren
		Civilsamhället/frivilligorganisationer
		Näringslivet
		Kommunen
		
Landstinget/regionen
		
Länsstyrelsen
		Försvarsmakten
		Staten
		EU

3

Vet ej

Fråga 17
			

Hur har följande aktörers agerande i samband med coronapandemin påverkat 			
ditt förtroende för svensk civil beredskap inför en allvarlig kris eller ett krig?

			
			
			

Kraftigt		
Varken förstärkt		
Kraftigt
förstärkt
Förstärkt eller försvagat Försvagat försvagat
förtroendet förtroendet förtroendet förtroendet förtroendet Vet ej

		
Den enskilde medborgaren
		Civilsamhället/frivilligorganisationer
		Näringslivet
		Kommunen
		
Landstinget/regionen
		
Länsstyrelsen
		Försvarsmakten
		Staten
		EU
Fråga 18 I vilken utsträckning bör Sverige söka fördjupat samarbete om civil beredskap med följande
			aktörer/organisationer?
			
			
			

I mycket		
stor
I stor
utsträckning utsträckning

I varken stor		
eller liten
I liten
utsträckning
utsträckning

I mycket
liten
utsträckning

Vet ej

		
Nordiska länder
		EU
		FN
Fråga 19 I vilken utsträckning anser du att Sveriges Television (SVT) har utfört följande uppgifter i den
			pågående coronapandemin?
				
				
				

I mycket
I ganska
I varken stor I ganska
I mycket
stor
stor
eller liten
liten
liten
utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning

		
Informerat om det pågående skeendet
		
Förklarat det pågående skeendet
		
Granskat myndigheter och makthavare
		
Skapat trygghet och gett stöd
		
Gett utrymme för människor att ställa 							
			 frågor och lämna information
		
Gett utrymme att tänka på annat
Fråga 20
			

I vilken utsträckning anser du att följande aktörer har ansvar för att leda arbetet med att 		
dämpa och hantera spridningen av coronaviruset?

				
				
				

I mycket
I ganska I varken stor
I ganska
I mycket
stor
stor
eller liten
liten
liten
utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning

		Näringslivet
		Kommunen
		Regionen
		Länsstyrelsen
		
Försvarsmakten
		
Regeringen
		
Ansvariga myndigheter (t.ex. Folkhälso-							
			 myndigheten och Socialstyrelsen)
		EU
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Fråga 21
			

Vilket ansvar anser du att följande aktörer har för att det finns korrekt och tillgänglig 		
information om coronaviruset?

				
				
				

Mycket
stort
ansvar

Ganska
stort
ansvar

Varken stort
eller litet
ansvar

Ganska
litet
ansvar

Mycket
litet
ansvar

		
Den enskilde medborgaren
		Civilsamhället/frivilligorganisationer
		Näringslivet
		Media
		
Kommunen
		
Regionen
		Försvarsmakten
		Regeringen
		
Ansvariga myndigheter (t.ex. Folkhälso-							
			 myndigheten och Socialstyrelsen)
		EU

NYHETER & MEDIER
Fråga 22

Hur ofta brukar du vanligtvis ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?

				
			
Dagligen

5–6 dagar/
vecka

3–4 dagar/ 1–2 dagar/
vecka
vecka

Mer
sällan

Aktuellt/Rapport i SVT
TV4 Nyheterna
Ekot i Sveriges Radio (SR)
P3 Nyheter i SR
P4 Lokala nyheter i SR

Aldrig

		

Lokala nyheter i SVT
Aftonbladet TV
Morgontidning på papper
Kvällstidning på papper
Fråga 23

Vilket förtroende har du för innehållet hos följande medier och internettjänster?

			
			
			

Mycket
Ganska Varken stort Ganska
Mycket
stort
stort
eller litet
litet
litet
förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende

Sveriges Television (SVT)
TV3
TV4
Kanal 5
Sveriges Radio (SR)
Rix FM
Mix Megapol
Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Den lokala morgontidningen
		 där du bor
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Ingen
uppfattning

Fråga 24

Vilket förtroende har du för innehållet hos följande medier och internettjänster?

			
			
			

Mycket
stort
förtroende

Ganska Varken stort Ganska
stort
eller litet
litet
förtroende förtroende förtroende

Mycket
litet
förtroende

Ingen
uppfattning

YouTube
Facebook
Google
Wikipedia
Netflix
Fråga 25
		

Hur ofta tar du del av nyheter från följande på dator/i mobil/på surfplatta?
Jag tar aldrig del av nyheter på internet

			
		
Dagligen

5–6 dagar/
vecka

3–4 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Någon lokal morgontidning
Annan lokal nyhetssajt
Aftonbladet
Expressen/GT/Kvällsposten
Omni
Nyheter24
Sveriges Radio
Sveriges Television
TV4
Utländsk nyhetstjänst
Nyheter idag/Samhällsnytt
Flashback
Sociala medier
Annan nyhetstjänst

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE
Fråga 26

Har du för närvarande någon varaktig sjukdom eller besvär?

				

Nej

Ja

		
Smärtor från muskler och skelett		
		
Psykisk sjukdom såsom nedstämdhet, ångest, oro, stress eller 				
			 annan psykisk sjukdom		
		
Andra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, mag- och tarm
			
			 sjukdom, migrän, MS, Parkinson, tumörsjukdom
		
KOL, astma, allergi eller annan lungsjukdom
		
Annan sjukdom eller besvär		
Fråga 27

Händer det att du känner dig ensam?
Ja, ofta

Ja, ibland

Nej, sällan

6

Nej, aldrig/nästan aldrig

POLITIK & DEMOKRATI
Fråga 28

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

Fråga 29
		

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter
sitt arbete?

		
		
		

Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Varken stort
eller litet
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

		Regeringen
		Polisen
		Sjukvården
		Försvaret
		Riksdagen
		Bankerna
		Dagspressen
		
De fackliga organisationerna
		
Radio och tv
		Grundskolan
		Storföretagen
		
Svenska kyrkan
		Domstolarna
		Riksbanken
		Kungahuset
		Kommunstyrelserna
		Universitet/högskolor
		
De politiska partierna
		EU-kommissionen
		Europaparlamentet
		
Förenta Nationerna (FN)
Fråga 30

Ange också hur stort förtroende du har för följande:

				
				
				

Mycket
stort
förtroende

Ganska Varken stort Ganska
stort
eller litet
litet
förtroende förtroende förtroende

Mycket
litet
förtroende

Ingen
uppfattning

		

Försäkringskassan
Folkhälsomyndigheten
		
Myndigheten för samhällskydd
			 och beredskap (MSB)
		Socialstyrelsen
		Skolan/förskolan
		Sjukvårdsupplysningen/1177
		Arbetsförmedlingen
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Fråga 31
		

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

Fråga 32

Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
Mycket
nöjd

Fråga 33

Ganska
nöjd

Ganska stort
förtroende

Ganska
bra

Ganska
positiv

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

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
vänster

Fråga 37

Mycket litet
förtroende

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

Fråga 36
		

Ganska litet
förtroende

Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?
Mycket
bra

Fråga 35

Inte alls
nöjd

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort
förtroende

Fråga 34

Inte särskilt
nöjd

Något till
vänster

Varken till vänster
eller till höger

Något till
höger

Klart till
höger

Vilket parti tycker du bäst om i dag?
Vänsterpartiet

Liberalerna

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Annat parti: .............................

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

Ja, något övertygad

Nej

Fråga 38		 Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

8

Inte alls
intresserad

Fråga 39

Var skulle du vilja placera de olika partierna på nedanstående skala?
Ogillar
starkt

		

-5

		

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

		Centerpartiet		
		Moderaterna		
		Vänsterpartiet		
		Liberalerna		
		 Socialdemokraterna		
		Miljöpartiet		
		 Kristdemokraterna		
		
Sverigedemokraterna		
Fråga 40

Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?

			
			

Mycket
oroande

Ganska
oroande

Inte särskilt
oroande

Förändringar i jordens klimat
Miljöförstöring
Politisk extremism
Globala epidemier

		
		
		

Ekonomisk kris
Försämrad havsmiljö
Ökat antal flyktingar
Stor arbetslöshet

		
		
		

Militära konflikter
Inskränkningar i yttrandefriheten
Ökad stress i arbetslivet
Osäkra anställningsvillkor
Försvagad demokrati
Fråga 41
		

Inte alls		
oroande

		

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

			
		
		

Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Varken stort
eller litet
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

Rikspolitiker
Forskare
Journalister
Sjukvårdspersonal
Lärare
Fråga 42

Vilken är din bedömning av följande påstående?

			
			

Invandringen utgör ett hot mot svensk kultur och
		 svenska värden
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Helt
riktigt

Delvis
riktigt

Delvis
Helt
felaktigt felaktigt

Ingen
uppfattning

Fråga 43 Man talar ibland om att politiska åsikter grundas antingen på en uppfattning där individens
			rättigheter och friheter är viktigast eller på en uppfattning där nationella traditioner och 		
			erfarenheter är viktigast. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?
Individens rättigheter				
och friheter				
är viktigast				
1
2
3
4

Fråga 44

Nationella traditioner
och erfarenheter
är viktigast
5

Vilken är din åsikt om följande förslag?

			
			
			

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Höja koldioxidskatten på bensin
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa mer på ett miljövänligt samhälle
Minska inkomstskillnaderna i samhället
Sverige bör utträda ur EU
Satsa på ett mångkulturellt samhälle
Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till
		experter
Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Minska den offentliga sektorn
Höja lönerna extra mycket för dem som 							
		 arbetar i vården
Införa obligatoriskt vaccinationsprogram			
		 för barn
Kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser
Kräva att kvinnor samtalar med läkare
		 innan de genomför en abort

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR
Fråga 45

Hur ofta samtalar du om följande saker med någon eller några av dina närmaste vänner?

						
						 Någon
Flera
Någon
					
Mer gång i gånger i gång i
				
Aldrig sällan månaden månaden veckan

		
		
		
		

Flera		 Flera
gånger i Varje gånger
Inte
veckan
dag varje dag aktuellt

Politik och samhällsfrågor
Barn och föräldraskap
Sport, kultur och nöjen
Ditt jobb

Fråga 46 Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. Har du någon anhörig eller vän som ställer upp
			om något av följande händer? Markera de alternativ som stämmer.
Du blir sjuk			
Du vill ha sällskap				
Du behöver prata med någon om personliga bekymmer
Du behöver praktisk hjälp som att handla eller liknande
Du behöver ett lån på 15 000 kronor
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Fråga 47

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?
Ingen
gång

Någon gång Någon gång
de senaste 12 mån i halvåret

Någon gång
i månaden

Någon gång Flera gånger
i veckan
i veckan

Dagligen

Gå till fråga 48
Och hur ofta har du gjort följande på internet?
				 Någon gång Någon
Någon
			
Ingen de senaste gång i
gång i
			
gång
12 mån halvåret månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan Dagligen

Tagit del av nyheter/nyhetstjänst
Sökt information/fakta
Använt sociala medier

(t.ex. Facebook, Instagram, Twitter)

Spelat onlinespel
Gjort ärenden hos myndighet
Köpt/beställt varor eller tjänster
Använt digital sjukvårdstjänst
(t.ex. Kry, Min Doktor)

Fråga 48

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

					 Någon gång Någon
					
under de gång i
				
Ingen senaste 12 halv				
gång månaderna året

		
		
		
		
		

Motionerat/tränat
Diskuterat politik
Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid
Umgåtts med vänner
Skänkt pengar till hjälporganisation

		
		
		
		
		

Bett till Gud
Spelat på tips/trav/lotteri etc.
Besökt vårdcentral/vårdinrättning
Druckit sprit/vin/starköl
Rökt cigaretter

		
Arbetat ideellt/volontärarbetat
		
Köpt/beställt kläder på internet
		
Köpt/beställt mat/matkasse på internet
		
Tillbringat minst 1 timme på ett
			köpcentrum
		
Handlat mat/livsmedel
		

Skänkt pengar till tiggare
Tagit dig till affären med bil när du
			 handlat mat
		
Handlat second hand/begagnat
		
Köpt kläder till dig själv
		
Köpt mer än du egentligen hade råd med
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Någon
gång i Någon Någon
Flera
kvargång i gång i gånger i
talet månaden veckan veckan

Fråga 49

Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
Mycket nöjd

Fråga 50

Inte särskilt nöjd

Nej

I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig?

			
			

		
		
		
		
		
		
		
		
Fråga 52

Inte alls nöjd

Tror du på Gud?
Ja

Fråga 51

Ganska nöjd

Stämmer
absolut
inte

Jag ser mig själv som någon som...
...är reserverad
...tenderar att vara lat
...är avspänd, hanterar stress väl
...är utåtrikad, sällskaplig
...tenderar att hitta fel hos andra
...blir lätt nervös
...har livlig fantasi
...lagrar produkter hemma

Stämmer Stämmer Stämmer
ganska varken bra ganska
dåligt
eller dåligt
bra

Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Det går inte att lita på
människor i allmänhet
0

		

Det går att lita på
människor i allmänhet

										
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i det område där du bor?
0

Fråga 53

Stämmer
absolut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hur har du mått de senaste två veckorna?

					
Mer än
			
Hela		 halva
			
tiden
Mestadels tiden

		

Mindre än		
halva
tiden
Ibland

Aldrig

Jag har känt mig glad och på gott humör
Jag har känt mig lugn och avslappnad
		
Jag har känt mig aktiv och kraftfull
		
Jag har känt mig pigg och utvilad när jag 								
			vaknat
		
Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant 								
			 som intresserar mig
Fråga 54
		
		
		
		

Är du eller någon i din närmaste omgivning gravid just nu?
Ja, jag själv			
Ja, min partner			
Ja, mitt barn			
Ja, mitt barns partner		

Ja, mitt syskon
Ja, en annan person
Nej, inte vad jag vet
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ARBETSLIV
Fråga 55

Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

		

Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/
genomgår arbetsmarknadsutbildning
Arbetslös

Fråga 56
		

Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning
Studerande
Annat: ................................................

Vilket är/var ditt senaste yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt
senaste yrke.
......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)
Har aldrig yrkesarbetat

Fråga 57

Gå till fråga 63

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

Fråga 58

Fråga 59

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

Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig

Fråga 60

Kommunal

Tidsbegränsad
anställning

Ideell organisation/stiftelse

Jag är/var
egen företagare

Hur omfattande är/var din anställning?
Heltid

Fråga 62

Privat

Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?
Tillsvidare-/fast
anställning

Fråga 61

Landstings-/Regional

Deltid

Varierande

Hur stark yrkesidentitet har du?
Jag har ingen						
yrkesidentitet
Mycket
Ganska
Varken svag
Ganska
Mycket
Enormt
alls
svag
svag
eller stark
stark
stark
stark
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Fråga 63

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

Fråga 64

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

Fråga 65

Nej

Nej, men har varit medlem tidigare

Nej, har aldrig varit medlem

Vet inte

Har du som en följd av coronaviruset blivit något av följande?
Permitterad			
Varslad				
Arbetslös
Sjukskriven
Jag har inte råkat ut för något av ovanstående

Fråga 66
		

Har du fått ekonomiska problem till följd av åtgärder i samhället eller från din arbetsgivare
relaterade till coronaviruset?
Ja, i stor
utsträckning

Fråga 67
		

Ja, i viss
utsträckning

I varken stor eller
liten utsträckning

Nej, i liten
utsträckning

Nej, i mycket liten
utsträckning

Har du varit sjukskriven vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?
Vid flera sjukskrivningsperioder ange den längst sammanhängande.
Nej

Ja

Upp till 2 veckor

			6–12 månader

2 veckor–3 månader		

3–6 månader

Jag har varit sjukskriven i över 12 månader

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV

När vi sammanställer resultaten från SOM-undersökningarna brukar vi presentera svaren i olika grupper.
Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.
Fråga 68

Är du:

		
Fråga 69
		
Fråga 70

Kvinna

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

Vilket år är du född?
Årtal:
Är du:

			
			
			
Fråga 71

Man

Svensk
medborgare

Medborgare i
annat land

Både svensk medborgare
och medborgare i annat land

Hur bor du för närvarande?

		
I villa/radhus

   I lägenhet/flerbostadshus
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Annat boende

Fråga 72

Är du:
Ensamstående/singel

Fråga 73

I ett förhållande

Sambo

Gift/i registrerat partnerskap

Änka/änkling

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
Mycket dåligt

Mycket gott

		 										
		0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

		
Fråga 74

Hur ser ditt hushåll ut?
Jag bor ensam

Gå till fråga 75			

Ja

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:

			
			

Nej

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?
					

Antal barn:
Fråga 75

0–1 år

2–3 år

Större tätort
Mindre tätort
Ren landsbygd

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

Arbetarhem

Arbetarhem

Jordbrukarhem

Jordbrukarhem

Tjänstemannahem

Tjänstemannahem

Högre tjänstemannahem

Högre tjänstemannahem

Företagarhem

Företagarhem

Vilket datum är det idag?

2020

			
Fråga 78

16 år eller äldre

I vilken typ av område bor du?

Ditt nuvarande hem:

Fråga 77

7–15 år

...i åldrarna:

Storstad: centralt
Storstad: ytterområde/förort
Stad: centralt
Stad: ytterområde
Fråga 76
		

4–6 år

0_

__

månad

dag

Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt
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Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Fråga 79

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

		

Du själv

Din far

Din mor

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
Fråga 80

Vilken är din högsta skolutbildning?
Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år
Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre
Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år
Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre
Högskola/universitet, kortare än 3 år
Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år
Högskola/universitet, 4 år eller längre
Forskarutbildning

Fråga 81
		

Fråga 82
		

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

Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under 		
de senaste 12 månaderna?

					
			
Klart
Förbättrats
			
förbättrats
något

		

Din egen ekonomiska situation

		

Ekonomin i din kommun

		

Den svenska ekonomin

Förblivit
ungefär
densamma

Försämrats
något

Klart
försämrats

Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?
					
			
Klart
Förbättras
			
förbättras
något

		

Din egen ekonomiska situation

		

Ekonomin i din kommun

		

Den svenska ekonomin
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Förbli
ungefär
densamma

Försämras
något

Klart
försämras

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
De första resultaten från undersökningen kommer att presenteras i en samlingsrapport under hösten 2020. Utöver det kommer resultaten ligga till grund för forskningsartiklar, rapporter och böcker. Håll utkik på vår webbsida www.som.gu.se.

Har du synpunkter på enkäten får du gärna skriva ner dem här
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Glöm inte att posta enkäten!

SVERIGE

Kontakta oss gärna
Har du frågor eller funderingar?
Välkommen att höra av dig till oss på svar@som.gu.se eller
031-786 30 55 (telefontid vardagar kl.13–15).
Föredrar du att skicka ett brev kan du även nå oss på adressen
nedan.
Ytterligare information om SOM-institutet och våra
undersökningar finns på www.som.gu.se. Under FAQ hittar du
svar på de vanligaste frågorna om enkäten och ditt deltagande.
Stort tack för din medverkan!

SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer (www.vr.se). SOM-undersökningen är godkänd av Etikprövningsnämnden. Under fältarbetet är Göteborgs universitet personuppgiftsansvarig och ansvarar för att svaren hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Genom att besvara
enkäten ger du ditt samtycke till att Göteborgs Universitet får behandla
uppgifterna. Svaren behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Under fältperioden har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade, rättade eller att få ta del av dem. Adressuppgifterna har hämtats från
registret över totalbefolkningen och behövs endast så länge insamlingsarbetet fortfarande pågår. Vid fältarbetets slut avidentifieras enkätsvaren och
adressuppgifterna förstörs. Enkätsvaren upphör därmed att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Enkätsvaren redovisas på gruppnivå så att inga enskilda personer kan
identifieras. Resultaten presenteras i form av siffror och tabeller i vetenskapliga publikationer. Vid frågor om hur SOM-undersökningen behandlar
personuppgifter kontakta svar@som.gu.se eller Göteborgs universitets
dataskyddsombud Johanna Wallin genom att maila dataskydd@gu.se. För
att möjliggöra granskning av resultat från SOM-institutets undersökningar
deponeras alla data vid Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) där
de görs tillgängliga för forskning och undervisning vid universitet och
högskolor, även efter de 10 år som lagen kräver.

SOM-instutet
Seminariegatan 1B | Box 710, 405 30 Göteborg | Telefon: 031-786 30 55
E-post: svar@som.gu.se | Webbsida: www.som.gu.se

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

