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NYHETER & MEDIER

 Fråga 1 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?

    5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
   Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Lokala nyheter från  
  Sveriges Radio (SR)      
 Ekonyheter från SR        
 P3 Nyheter från SR      

  Aktuellt/Rapport från SVT      
 Lokala nyheter från SVT      
 TV4 Nyheterna       

 Fråga 3 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande?

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

 

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

   Jag läser aldrig någon morgontidning på papper

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

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

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

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

   Jag tar aldrig del av nyheter på internet

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

 Någon lokal morgontidning      
 Annan lokal nyhetssajt      

 Sveriges Radio      
 Sveriges Television      

 Utländsk nyhetstjänst       
 Annan nyhetstjänst       

 Sociala medier       
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 Fråga 6 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

 Fråga 5 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både 
  papperstidningar och digitala prenumerationer.

   Ja  Nej

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI

 Fråga 7 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 nöjd nöjd nöjd nöjd
    

 Fråga 8  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 förtroende har du för följande institutioner? 

  Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket 
  stort stort eller litet litet litet Ingen
  förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning
 Sjukvården      
 De politiska partierna       
 Biblioteken       

 Fråga 9 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 11 Utredningen av mordet på Olof Palme har lagts ner. Anser du att beslutet är riktigt?

   Ja  Nej  Vet ej

 Fråga 12 Skandiamannen har pekats ut som skäligen misstänkt gärningsman för mordet på Olof Palme.  
  Anser du att utpekandet är trovärdigt?
   Ja  Nej  Vet ej
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 Fråga 13 Vilken är din åsikt om följande förslag?

   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     förslag förslag förslag förslag förslag
 Höja skatterna     
 Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften     
 Stärka EU som en motvikt mot USA i 
  världspolitiken     

	 Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige     
 Höja koldioxidskatten på bensin     
 Satsa på ett mångkulturellt samhälle     

	 Avskaffa	Systembolagets	monopol	och	tillåt
  lokala producenter att sälja starksprit, vin        
  eller öl från egen produktion i egna butiker     
 Införa klimatskatt på nötkött     
	 Skärpa	straffen	för	gängkriminalitet     
	 Höja	flygskatten	     

 Fråga 14  Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?

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

 Fråga 15 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?

 Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet
 förtroende förtroende förtroende förtroende
    

 Fråga 16 Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
      oroande oroande oroande oroande
 Förändringar i jordens klimat    
 Stor arbetslöshet     
 Miljöförstöring    
 Försvagad demokrati    

 Försämrad välfärd    
 Terrorism    
	 Ökad	främlingsfientlighet	    
 Bostadsbrist    

 Ökad antibiotikaresistens    
 Etniska motsättningar    
 Ökade sociala klyftor    
 Korruption    

 Försämrad havsmiljö    
 Globala epidemier    
 Situationen i USA    
 Automatisering av jobb    
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AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 18    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 19

  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        
 Sökt information/fakta        
   Använt sociala medier   
    (ex. Facebook, Instagram, Twitter)        

 Köpt/beställt varor eller tjänster       
	 Tittat	på	film/tv-serier	       
 Gjort ärenden hos myndighet       

 Sökt i bibliotekens databaser       
 Laddat ner/strömmat bibliotekens 
	 	 böcker/musik/film	       

 Fråga 19 Är du medlem i någon typ av förening/organisation?
      
    ...och jag deltar aktivt ...och jag har någon 
  Nej Ja i verksamheten  typ av uppdrag
			 Idrotts-/friluftsförening	    
 Miljöorganisation     
 Politiskt parti/förbund     
 Facklig organisation     

 Kulturförening     
 Pensionärsförening     
 Humanitär hjälporganisation     
 Svenska kyrkan, frikyrka,
    religiös organisation     
 Annan typ av förening/organisation    

 Fråga 17  Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar några    
   internationella ledare. Var skulle du vilja placera dem på nedanstående skala? 

  Personen
  är okänd   
  för mig	 -5	 -4	 -3	 -2	 -1	 0	 +1	 +2	 +3	 +4	 +5
 Donald Trump            
 Joe Biden            

 Angela Merkel            
 Vladimir Putin            
 Xi Jinping             

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt

Gillar
starkt
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 Fråga 23 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? 

     Någon Någon Någon
     gång 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   	    
  Besökt restaurang/bar/pub på kvällstid   	    
	 	 Åkt	med	kollektivtrafik	   	    

  Kört bil   	     
  Cyklat   	    
  Kontaktat en politiker     		    
  Läst tryckt bok     		    

		 Lyssnat på musik     		    
  Umgåtts med vänner     		    
  Besökt ditt regionala länsmuseum     		    
  Besökt länsmuseum i en annan region     		    

  Diskuterat politik     		    
  Skänkt pengar till hjälporganisation     		    
  Arbetat ideellt/volontärarbetat     		     
  Besökt bibliotek     		    

  Läst högt ur bok/tidning för något barn     		     
  Rest utomlands     		    
  Ätit kött        
  Skrivit under en namninsamling     		    

  Lyssnat på ljudbok       
	 	 Läst	någon	e-bok	       
	 	 Rest	med	flyg	i	arbetet	       
	 	 Rest	med	flyg	privat	       

 Fråga 21    Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 
 

           
 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
           

Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Det går att lita på
människor i allmänhet

 Fråga 20 Tror du på Gud?

  Ja  Nej

 Fråga 22 Är du eller någon i din närmaste omgivning gravid just nu?          

   Ja, jag själv    Ja, mitt syskon
     Ja, min partner     Ja, en annan person
    Ja, mitt barn     Nej, inte vad jag vet
   Ja, mitt barns partner  
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 Fråga 27 Om du har införskaffat böcker under de senaste 12 månaderna, hur har du då fått tag på dem?  
  Ange alla alternativ som stämmer in på dig.

   Har inte införskaffat någon bok under de senaste 12 månaderna
    
	 	 Tryckt	bok	 Ljudbok	 E-bok	
 Via bibliotek    
 Via digital prenumerationstjänst    
 Via bokklubb    

 Köpt i fysisk bokhandel    
 Köpt via nätbokhandel    
 Köpt i dagligvaruhandeln    

 Lånat/fått från familj/vänner/bekanta    
 Lånat/fått av kollegor/arbetsplatsen     

 Fråga 25 Har du kännedom om vilket/vilka som är din regions länsmuseum-/er?

    Ja 	 Nej		 Gå	till	Fråga	27

 Fråga 26 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående om dina regionala länsmuseer?

   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
   helt delvis knappast inte alls
 Jag upplever att mitt regionala länsmuseum       
  har ett intressant utställningsutbud som gör att
  jag återvänder regelbundet som besökare    
 Jag upplever att mitt regionala länsmuseum       
  erbjuder ett bra och aktuellt programutbud    
 Jag upplever att mitt regionala länsmuseum       
  utför ett viktigt regionalt uppdrag    
 Jag anser att mitt regionala länsmuseum      
  är en viktigt demokratisk arena i vårt samhälle    

 Fråga 28 Dricker du energidrycker?  

  Ja,	en	gång	i	månaden	 Ja,	flera	gånger	 Ja,	flera	gånger	 	 	
 Nej eller mer sällan i månaden varje vecka Ja, dagligen
     

 Fråga 29 Dricker du energidryck i samband med:     

    Ja Nej Ej aktuellt
 Fysisk aktivitet     
 Alkohol     

 Fråga 24 Vilka politiska förslag anser du borde genomföras i Sverige?
             
 Politiskt förslag 1: ............................................................................. 

 Politiskt förslag 2: ............................................................................. 

 Politiskt förslag 3: .............................................................................  
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 Fråga 33 Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? 
  Markera endast ett av svarsalternativen.

   Avveckla kärnkraften snarast
    Avveckla kärnkraften, men utnyttja de kärnkraftsreaktorer vi har tills de tjänat ut 
    Använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest lika många nya som idag
    Använd kärnkraften och bygg fler reaktorer än de nuvarande i framtiden 
    Ingen uppfattning

 Fråga 35 Allmänt sett, vilken är din inställning till följande energikällor?    

     Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
  positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
 Vattenkraft      
 Vindkraft       
 Kärnkraft      

 Fråga 34 Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5–10 åren?

    Satsa mer Satsa ungefär Satsa mindre Helt avstå från Ingen 
  än i dag som i dag än i dag energikällan uppfattning
 Vattenkraft     
 Vindkraft     
 Solenergi      

 Kärnkraft      
 Biobränslen     
	 Fossil-/naturgas	     

 Kol     
 Olja     
 Vågkraft     

 Fråga 32 Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

ENERGI & MILJÖ

 Fråga 31 Anser du att energidrycker...     

    Ja Nej Vet ej
 ... är hälsofrämjande?     
 ... ökar prestationsförmågan?    
 ...  är skadliga för hälsan?     

 Fråga 30  Vet du vad skillnaden är mellan energidrycker, funktionsdrycker och sportdrycker? 

 Ja Nej 
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 Fråga 39 När du gör följande saker, av vilket eller vilka skäl brukar du göra det? Flera svar kan anges. 

	 	 	 Ekonomiska	 Miljö-	 Praktiska	 Hälso-	 Jag	gör	
    skäl   skäl  skäl  skäl  aldrig detta
 Köper närproducerat kött     
 Köper begagnade varor istället för att
  köpa nytt     
 Undviker att använda engångsartiklar      

 Försöker spara på hushållsel     
 Cyklar eller går istället för att åka bil     
 Avstår från att köpa kött     

	 Använder	kollektivtrafik,	t.ex.	buss/tåg	     
 Återvinner hushållsavfall     
 Köper ekologiskt märkta livsmedel     

 Fråga 38 Det har diskuterats hur man kan motverka globala klimatförändringar genom att minska 
  koldioxidutsläppen. Enligt din uppfattning, hur viktigt anser du att det är att begränsa   
  omfattningen av följande utsläppskällor?    

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen 
    viktigt   viktigt viktigt viktigt uppfattning
	 Flygtrafiken	     
 Lastbilstransporterna     
 Sjöfarten      
 Privatbilismen     

 Industrins energianvändning     
 Hushållens energianvändning     
 Köttproduktionen     

 Fråga 37 Vilken är din uppfattning om följande påståenden?

            
  0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
 Klimatförändringarna är i huvudsak
  orsakade av mänskliga aktiviteter           
 Många av dagens miljöproblem kan
  lösas med hjälp av ny teknik           

Helt felaktigt 
påstående

Helt riktigt 
påstående

Inte alls lika viktiga 
som	de	flesta	andra	

samhällsfrågor

Lika viktiga som 
de	flesta	andra	
samhällsfrågor

Mycket viktigare 
än	de	flesta	andra	

samhällsfrågor

 Fråga 36    Hur viktiga anser du att klimatfrågorna är jämfört med andra samhällsfrågor? 

 

           
 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
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 Fråga 43 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: ................................................

ARBETSLIV

 Fråga 44 Vilket är/var ditt senaste yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt  
  senaste yrke.

  ......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)

  Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 48

CORONAVIRUSET

 Fråga 40 Hur oroad är du för coronaviruset och dess konsekvenser för:

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls  
    oroad oroad oroad oroad
 Dig själv    
 Dina närstående     
 Det svenska samhället      

 Fråga 41  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 Vet ej
  Den enskilde medborgaren      
  Civilsamhället/frivilligorganisationer      
  Näringslivet      
  Kommunen      
   Landstinget/regionen      
   Svenska nyhetsmedier      
  Försvarsmakten      
  Folkhälsomyndigheten      
  Staten      
  EU      

 Fråga 42 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
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 Fråga 47  Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?

	 Statlig	 Kommunal	 Landstings-/Regional	 Privat	 Ideell	organisation/stiftelse	
     

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

 Fråga 50 Är du:             

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

  
 Fråga 51 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:  

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

 Fråga 46 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 53  Är du:

 Ensamstående/singel I ett förhållande Sambo Gift/i registrerat partnerskap Änka/änkling
 		 		 		 	  

 Fråga 49 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  2 veckor–3 månader      3–6 månader           
      6–12 månader  Jag har varit sjukskriven i över 12 månader 

 Fråga 45 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................ 
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 Fråga 56 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av 
  nedanstående alternativ stämmer då bäst?

 Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i:
  Arbetarhem  Arbetarhem
  Jordbrukarhem  Jordbrukarhem   
  Tjänstemannahem  Tjänstemannahem
  Högre tjänstemannahem  Högre tjänstemannahem
  Företagarhem  Företagarhem

 Fråga 59  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 60 I vilken typ av område bor du?

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

 Fråga 57 Hur bor du för närvarande?

  I villa/radhus 	 I	lägenhet/flerbostadshus	  Annat boende

 Fråga 54  Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

  Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
    

 Fråga 58 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

     Äger bostaden (även bostadsrätt)   Hyr bostaden 

 Fråga 55 Hur ser ditt hushåll ut? 

  Jag bor ensam  Gå till fråga 56   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?

	 	 	 	 	 0–1 år 2–3 år 4–6	år	 7–15 år 16 år eller äldre
   Antal barn: ...i åldrarna:     
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 Fråga 65 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	 	 601	000	–	700	000	
 	 101	000	–	200	000	 	 701	000	–	800	000	
 	 201	000	–	300	000	 	 801	000	–	900	000	
 	 301	000	–	400	000	 	 901	000	–	1	000	000	
 	 401	000	–	500	000		 	 1	001	000	–	1	100	000	
 	 501	000	–	600	000		 	 Mer	än	1	100	000	 	

 Fråga 61 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

  
            
  0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
            

Mycket dåligt Mycket gott

 Fråga 63 Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak?             

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

 Fråga 64  Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?

 Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
 bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     

 Fråga 62 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


