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Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2020!

SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av  
forskare vid Göteborgs universitet. Vi samarbetar med forskargrupper från 
flera andra universitet och högskolor i Sverige. Varje höst genomför vi en 
stor vetenskaplig studie av svenska folkets vanor, beteenden, åsikter och  
värderingar. Den här gången är du utvald att delta i SOM-undersökningen.

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. Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att Gö-
teborgs Universitet får behandla dina svar. Om du har tappat bort svarskuver-
tet kan du använda adressen SOM-undersökningarna, Institutet för kvalitets-        
indikatorer 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: 

Lokala nyheter .......................................................................................................... s.1

Staden Göteborg ..................................................................................................... s.1

Politik & demokrati i Göteborg ......................................................................... s.2

Aktiviteter, intressen & värderingar ................................................................. s.6

Att bo i Göteborg ................................................................................................... s.8

Samhälle & värderingar ........................................................................................ s.9 

Några frågor om dig själv ...................................................................................s.10 
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STADEN GÖTEBORG

LOKALA NYHETER
 Fråga 1 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
  Göteborgs-Posten      
  GT      

  Sveriges Radio P4      
  SVT:s lokala nyheter      

  DN:s lokala nyheter      
  Facebook (ex. lokala grupper)      
  Andra sociala medier      
 

 Fråga 2 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både  
  papperstidningar och digitala prenumerationer.

     Ja,  Ja, digital 
    Nej papperstidning prenumeration  

  Göteborgs-Posten     
 Annan morgontidning:

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

 Fråga 3 Här följer några påståenden om Göteborg som stad. Markera för varje påstående det svar 
   som ligger närmast din egen uppfattning.

    Helt Delvis Delvis Helt 
    riktigt riktigt felaktigt felaktigt
  Göteborg:
   är en bra stad att bo i       
   har ett bra företagsklimat      
	 	 		 har	en	fungerande	kollektivtrafik	        
   har en god ekonomi      

   har ett rikt kulturutbud      
   har bra grundskolor      
   har bra sjukvård      

   är en miljövänlig stad      
	 	 	 har	många	platser	där	man	kan	träffa	vänner	      
   har många bra restauranger och serveringar      

   är en trygg och säker stad      
   har ett gott rykte internationellt      
   har en god entreprenörsanda      

   är en jämlik stad      
   är en stad att vara stolt över      
   är en vacker stad      
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 Fråga 5 Vilka möjligheter anser du att du har att påverka utvecklingen i:

    Mycket Ganska Varken goda Ganska Mycket
    goda goda eller dåliga dåliga dåliga Ingen
    möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning
		 Göteborg 		 		 	 	 		

		 Din stadsdel 		 		 	 	 		

 Fråga 8 Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i Göteborg går åt rätt håll eller åt fel håll?

   Åt rätt håll  Åt fel håll  Ingen uppfattning
      

 Fråga 4 Allmänt sett, vad tycker du om stadens satsningar inför Göteborgs 400-årsjubileum?  
 
 Känner Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
 ej till bra bra eller dåliga dåliga dåliga uppfattning
 		 		 	 	 		  

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

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

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

POLITIK & DEMOKRATI I GÖTEBORG

 Fråga 10 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      
  Västra Götalandsregionen        
  Göteborgs Stad      
  Stadsdelen där du bor      

 Fråga 6 Om du fick förbättrade möjligheter att engagera dig i utvecklingen i Göteborg, hur troligt         
  är det att du skulle engagera dig inom följande områden? 
    Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls 
    troligt troligt troligt troligt 
  Stadsutveckling 		 		 	 	   
  Demokrati och dialog       
  Trygghetsskapande åtgärder 		 		 	 	   
  Kultur och fritid 		 		 	 	   

  Evenemang       
  Miljö och hållbarhet       
  Jämställdhet 		 		 	 	   

 Fråga 9 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
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 Fråga 12 Hur tycker du att kommunstyrelsen i Göteborg sköter sin uppgift?

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

  
 Fråga 13 Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i:

    Mycket Ganska Varken goda Ganska Mycket
    goda goda eller dåliga dåliga dåliga Ingen
    möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning
  EU         
  Sverige         
  Västra Götalandsregionen         
  Göteborgs Stad         
  Stadsdelen där du bor          

 
 Fråga 16 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 11 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politiker i Göteborg?

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

 Fråga 14 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter?

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

 Fråga 15 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för att Göteborgs Stad:
   Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
     stort stort eller litet litet litet
     förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende

	 Bedriver	sina	verksamheter	på	ett	effektivt	sätt     
 Behandlar kommunens invånare lika     
	 Ger	göteborgarna	demokratiskt	inflytande	över	
  staden     
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 Fråga 18 Var skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala? 

      
  Personen 
  är okänd 	 	 
  för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
 Jonas Attenius            
 Daniel Bernmar            
 Emmyly Bönfors            
 Jörgen Fogelklou            

 Axel Josefsson            
 Elisabeth Lann            
 Helene Odenjung            

 Karin Pleijel            
 Stina Svensson            
 Martin Wannholt             
 

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt

Gillar
starkt

 Fråga 19 Vilken är din åsikt om följande trafikåtgärder? 

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

  Linbana över Göta älv 		 		  	 	

  Västlänken (tågtunnel under Göteborg) 		 		  	 	

  Marieholmstunneln (ny älvtunnel) 		 		  	 	

  Dubbelspår för tåg mellan Göteborg  
   och Borås 		 		  	 	

  Trängselskatt i Göteborg 		 		  	 	

  En bro mellan Lindholmen och  
   Stigbergstorget 		 		  	 	

 Fråga 20 Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande yrkesgrupper i Göteborg inblandade  
  i någon typ av korruption?

         
             
          Ingen
   1 2 3 4 5 6 7 uppfattning
 Politiker        
	 Offentliga	tjänstemän	        
    Företagare        
   Journalister        

I mycket
stor utsträckningInte alls

 Fråga 17 Vilket parti tycker du bäst om i Göteborg i dag?

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

  Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?    
   Ja, mycket övertygad  Ja, något övertygad  Nej
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 Fråga 21   Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har du själv gjort någon av   
  följande saker?
      Ja, under de senaste Ja, för en 
   12 månaderna längre tid sedan Nej
   Skrivit under en namninsamling   
 Kontaktat en politiker   
 Kontaktat en tjänsteman    

 Deltagit i en demonstration   
 Deltagit i möte om kommunens verksamhet   

 Diskuterat politik i forum på internet   
 Skrivit insändare till en tidning   

 Arbetat i aktionsgrupp   
 Skrivit eller kommenterat i sociala medier   
 Skickat in eller röstat på ett s.k. Göteborgsförslag   

 Fråga 22 Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner sköter sitt arbete?
  Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
  stort stort eller litet litet litet
  förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende
  Polisen     
  Sjukvården     

  Skolan och förskolan     
  Äldrevården     

 
 Fråga 23 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
     helt delvis knappast inte alls uppfattning
 Personer som jag har inget att säga till om i
  beslut som fattas av politiker i Göteborg     
 Jag är insatt i de viktigaste politiska
  frågorna i Göteborg     
 De politiker vi väljer till politiska uppdrag i
  Göteborg försöker hålla sina vallöften     
	 Man	kan	lita	på	att	de	flesta	tjänstemän	
  i Göteborg gör vad som är bäst för staden     
	 De	flesta	politiker	i	Göteborg	sysslar	med	politik
  enbart på grund av vad de kan få ut personligen     
 Politiker i Göteborg bryr sig inte särskilt mycket
  om vad personer som jag tycker     

 Fråga 24 Och i vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
     helt delvis knappast inte alls uppfattning
 Politiska partier i Göteborg uppmuntrar
  personer att engagera sig politiskt     
 Politiska partier i Göteborg erbjuder inte väljarna
  några verkliga alternativ i politiska frågor     
 Folkomröstningar är ett bra sätt för att avgöra
  kommunala politiska frågor     
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 Fråga 28    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
           

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

 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 27   Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

  
           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

Mycket dåligt Mycket gott

 Fråga 26 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

   Mycket nöjd   Ganska nöjd   Inte särskilt nöjd  Inte alls nöjd 

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 25 Vilken är din åsikt om följande förslag som gäller Göteborg?

    Mycket Ganska Varken bra      Ganska       Mycket
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt
    förslag förslag förslag förslag förslag
  Införa ett förbud mot tiggeri 		 		 	 	
	 	 Förtäta	befintliga	bostadsområden	 		 		 	 	
  Öka kameraövervakningen på allmänna platser 		 		 	 	

  Stoppa privatbilismen i innerstaden 		 		 	 	
  Begränsa användandet av elsparkcyklar 		 		 	 	
  Satsa	på	billigare	kollektivtrafik	 		 		 	  
  Omvandla en del av hyresrätterna i
   allmännyttan till bostadsrätter 		 		 	 	

  Bygga det planerade nya Centralbadet vid 
   Gullbergsvass 		 		 	 	

  Nya hus bör i högre utsträckning byggas i klassisk
   stil, t.ex. med fasader i sten, tegel och trä 		 		 	 	

  Avveckla det aktiva skolvalet i Göteborg 		 		 	 	

  Sälja det kommunala elbolaget Göteborg
   Energi till privata aktörer 		 		 	 	

  Bedriva mer äldrevård i kommunal regi 		 		 	 	
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 Fråga 29 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

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

  Motionerat/tränat   	    
  Varit ute i naturen/friluftsliv   	    
  Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid   	    
  Besökt idrottsevenemang   	    

  Kört bil   	     
	 	 Åkt	med	kollektivtrafik	   	    
  Cyklat   	    

  Åkt elsparkcykel   	    
  Umgåtts med vänner     		    
  Diskuterat politik     		    

 Fråga 30 Hur ofta samtalar du om följande saker med någon eller några av dina närmaste vänner? 

      
      Någon Flera Någon Flera  Flera 
     Mer gång i gånger i gång i gånger i Varje gånger  Inte 
    Aldrig sällan månaden månaden veckan veckan dag varje dag aktuellt
  Politik och samhällsfrågor     	    
  Barn och föräldraskap         
  Sport, kultur och nöjen     	    
  Ditt jobb     	    

 Fråga 33 Hur sannolikt är det att du kommer att vaccinera dig mot coronaviruset om möjligheten ges?

 Mycket Ganska Varken sannolikt Ganska Mycket
 sannolikt sannolikt eller osannolikt osannolikt osannolikt
     

 Fråga 31  Har du varit sjuk till följd av coronaviruset?  

   Ja, medicinskt konstaterat Ja, mest troligt Vet ej Nej, jag har varit frisk 
       

 Fråga 32 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 34  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      
  Göteborgs kommun      
   Regionen/landstinget      
   Folkhälsomyndigheten      
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 Fråga 41 Har du under de senaste 12 månaderna övervägt att flytta från det område där du bor?
  
   Ja    Nej  Vet ej

 Fråga 40  Vad tror du andra som bor i Göteborg tycker om ditt bostadsområde? De flesta är:

 Mycket Ganska Varken positiva Ganska Mycket
 positiva positiva eller negativa negativa negativa
     

 Fråga 39 Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera  för varje påstående det svar 
  som ligger närmast din egen uppfattning.

         
   1  2 3 4 5
 Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde  			  
	 Det	finns	stor	samhörighet	mellan	oss	som	bor	i	vårt 
  bostadsområde       
 Om	jag	behöver	hjälp	med	något	finns	det	alltid	människor 
  i mitt bostadsområde som är beredda att ställa upp  			  
 När jag lämnar min bostad är jag alltid noga med att 
  låsa dörren   			  
 Jag känner bara några få människor i mitt bostadsområde  			  
 Jag pratar ofta med mina grannar om sådant som händer 
  i bostadsområdet  			  
 Jag undviker att gå ut ensam på kvällen i mitt bostads- 
  område på grund av oro att utsättas för brott       
 Jag är orolig för att utsättas för misshandel/rån/våldtäkt 
  i mitt bostadsområde       
 Gängrelaterad brottslighet är ett problem i mitt 
  bostadsområde       

Helt
felaktigt

Helt
riktigt

 Fråga 38  Skulle du rekommendera andra att flytta till Göteborg?
  
   Ja    Nej  Vet ej

 Fråga 37 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

  Hyr bostaden i 1:a hand   Hyr bostaden i 2:a hand   Äger bostaden (även bostadsrätt)

 Fråga 36 Hur bor du för närvarande?

    I villa/radhus     I	lägenhet/flerbostadshus	      Annat boende  

 Fråga 35 Hur länge har du bott i Göteborg?
             
     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

ATT BO I GÖTEBORG
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SAMHÄLLE & VÄRDERINGAR
 Fråga 42 Hur orolig är du i dagsläget för följande?   
  Inte alls       Mycket Inte 
  orolig         orolig aktuellt 
    1 2 3 4 5  6  7  
  Din egen hälsa            
  Ditt/dina barns hälsa           
  Din partners hälsa           
  Samhällsutvecklingen i Sverige          
  Samhällsutvecklingen i världen          

 Fråga 43 Tycker du att följande stämmer in på de politiska beslut som brukar fattas i Sverige? 
           Ja, jag 
       Nej, jag               instämmer 
        instämmer                       helt och 
   inte alls               hållet  
   1  2  3  4  5  6    7 
   De tar ofta hänsyn till det jag behöver          

   De drar ofta nytta av kunskap och
    tankar som sådana som jag har          

 Fråga 45 Och vilken är din åsikt om följande förslag? 

           Varken  
      Enormt  Mycket  Ganska bra eller  Ganska Mycket Enormt
    dåligt dåligt  dåligt  dåligt bra bra bra  
    förslag förslag förslag  förslag förslag förslag förslag
   Ge nyblivna föräldrar ekonomiskt bidrag  
    för hjälp i hemmet (t.ex. till 
    matlagning och städning)         
   Kräva att kvinnor samtalar med läkare  
    innan de genomför en abort         
   Ge barnomsorgspengen till föräldrar så de  
    själva kan välja om barnet ska vara  
    hemma eller på förskola         
   Ge småbarnsföräldrar större möjligheter
    än andra att välja arbetstid         

 Fråga 44 Vilken är din åsikt om följande förslag? 

           Varken  
      Enormt  Mycket  Ganska bra eller  Ganska Mycket Enormt
    dåligt dåligt  dåligt  dåligt bra bra bra  
    förslag förslag förslag  förslag förslag förslag förslag

   Minska	den	offentliga	sektorn	         

	 	 	 Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige	         
   Sänka gränsen för fri abort från v.18  
    till v.12           
   Satsa mer på ett miljövänligt samhälle         
   Kraftigt motverka produktionen av 
	 	 	 	 	pornografi	 	 	         
   Minska inkomstskillnaderna i samhället         
   Reservera en större del av
    föräldraledigheten till papporna         
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 Fråga 52 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  

 Fråga 51  Är du:
  
 Ensamstående/singel I ett förhållande Sambo Gift/i registrerat partnerskap Änka/änkling
 		 		 		 	  

 Fråga 49 Är du: 

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

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 48 Hur väl beskriver ordet feminist dig?

    Varken   
 Inte Mycket Ganska bra eller Ganska Mycket Helt och
 alls dåligt dåligt dåligt bra bra hållet
       

 Fråga 47 Enligt dig, hur väl överensstämmer följande påståenden om kvinnor och män med    
  verkligheten?        
                       Överensstämmer       Överensstämmer  
              inte alls med       helt och hållet
                                            verkligheten                     med verkligheten 
   1 2 3 4 5 6  7 
  Kvinnor har erfarenheter som inte män          
   kan förstå           
  Män har erfarenheter som inte kvinnor 
   kan förstå         

 Fråga 46 Vad tycker du om följande förslag som har med kvinnors och mäns situation i samhället att   
  göra? 
          Instämmer 
     Instämmer        helt och  
     inte alls        hållet 
   1 2 3 4 5  6  7 
   Kvinnors löner måste höjas, även om mäns 
    utrymme för lönehöjningar då minskar                         
   Lärare behöver omprioritera resurser i klass-
    rummet så att pojkars studieresultat förbättras                       
      

  
 Fråga 50 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:
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 Fråga 57 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 61

 Fråga 56 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
             
  Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) 
  Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/genomgår arbetsmarknadsutbildning 
  Arbetslös  
  Ålderspensionär/avtalspensionär

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

 Fråga 55 Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

               Svenska  Annat språk: ....................................................................................

 Fråga 54  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 53 Hur ser ditt hushåll ut? 

  Jag bor ensam  Gå till fråga 54   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:     

  Av barnen i ditt hushåll, hur många är flickor eller pojkar?

	 Antal	flickor:	 	 	 Antal	pojkar:	 	 	 														Vill inte ange
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 Fråga 63 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under   
  de senaste 12 månaderna?
    Förblivit ungefär
   Förbättrats densamma Försämrats
  Din egen ekonomiska situation    
  Ekonomin i din kommun    
  Den svenska ekonomin    

 Fråga 62 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 61 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 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

 Fråga 60 Hur stark yrkesidentitet har du?

 Jag har ingen      
 yrkesidentitet Mycket Ganska Varken stark Ganska Mycket Enormt
 alls svag svag eller svag stark stark stark
       

 Fråga 58 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................



Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!

De första resultaten från undersökningen kommer att presenteras under 2021, och 
därefter ligga till grund för rapporter, böcker och annan forskning. Håll utkik på vår 
hemsida gu.se/som-institutet.

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

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

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

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

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

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

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

Glöm inte att posta enkäten!



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

GÖTEBORG 

SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (vr.se). SOM-undersökningen 2020 är godkänd av Etikprövnings-
nämnden. 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 totalbefolk-
ningen 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 presente-
ras 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 mejla dataskydd@gu.se. För att möjliggöra granskning av resultat från 
SOM-institutets undersökningar deponeras alla data vid Svensk Nationell 
Datatjänst (snd.gu.se) där de görs tillgängliga för forskning och undervisning 
vid universitet och högskolor, även efter de 10 år som lagen kräver.

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

Kontakta oss gärna
Har du frågor eller funderingar? 
Välkommen att höra av dig till oss på telefon 031-786 30 55 eller 
mejla till svar@som.gu.se

Föredrar du att skicka ett brev kan du även nå oss på adressen 
nedan.

Ytterligare information om SOM-institutet och våra 
undersökningar finns på gu.se/som-institutet. Under FAQ 
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten och ditt             
deltagande.

Stort tack för din medverkan!
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