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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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POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI
 Fråga 5 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

 Fråga 6 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 Ange också hur stort förtroende du har för följande:

   Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket 
   stort stort eller litet litet litet Ingen
   förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning
   Försäkringskassan      
  Säpo      
 Statistiska centralbyrån (SCB)      
 Systembolaget       
 Folkhälsomyndigheten      

 Klimatpolitiska rådet      
 Riksrevisionen      
 Valmyndigheten      
 Statens institutionsstyrelse      

 Fråga 7 Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter
  sitt arbete?
  Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
  stort stort eller litet litet litet
  förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende
 Regeringen     
 Polisen     

 Sjukvården     
  Bankerna     

 Dagspressen     
 Universitet/högskolor     

      Radio och tv     
 De politiska partierna     
 Kungahuset     

 Fråga 9 Hur väl känner du till den verksamhet som bedrivs vid följande myndigheter?

   Inte Inte särskilt Ganska Mycket
   alls väl väl väl   
 Statistiska centralbyrån (SCB)    
  Riksrevisionen    
  Klimatpolitiska rådet    
 Statens institutionsstyrelse    
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 Fråga 10   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, vilken är din inställning till EU?
 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
      

 Fråga 12 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 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
 Minska inkomstskillnaderna i samhället     
	 Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige	     
 Höja koldioxidskatten på bensin     

 Sänka skatten på alkohol     
 Legalisera köp av sexuella tjänster     
	 Avskaffa	enskilda	länders	vetorätt	i	EU		     

 Införa sex timmars arbetsdag     
 Sänka ränteavdraget på bostadslån     
 Tillåta lokala producenter att sälja starköl,
  vin och sprit i egna butiker (gårdsförsäljning)     

 Fråga 14 Nedan finns ett antal förslag hämtade från den svenska samhällsdebatten. Vilken är din åsikt  
  om vart och ett av dem?
     Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket 
       bra bra eller dåligt dåligt dåligt Ingen
   förslag förslag förslag förslag förslag uppfattning
 Begränsa rätten till fri abort       
 Tillåta försäljning av starköl, vin och  
  sprit i livsmedelsbutiker      
 Tillåta aktiv dödshjälp      

 Införa hårdare krav för att få servera  
  alkohol på restaurang/bar/pub      
 Avkriminalisera personligt bruk av
  narkotika      
	 Minska	de	offentliga	bidragen	till		 	 	 	 	 	 	 	
  religiösa organisationer      
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 Fråga 15 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska myndigheter?

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

 Fråga 16 Hur nöjd är du med hur följande offentliga försäkringssystem fungerar? 

  Mycket Ganska Varken nöjd Ganska Mycket Ingen
  nöjd nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd uppfattning
   Pensionssystemet      
  A-kassan      
 Sjukförsäkringen:
     Sjukpenningen       
     Sjukersättningen      

 Fråga 18 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    Nationella traditioner
  och friheter    och erfarenheter 
  är viktigast    är viktigast
 1 2 3 4 5
     

 Fråga 17 Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande yrkesgrupper och sektorer inblandade  
  i någon form av korruption?

         
          Ingen
    1 2 3 4 5 6 7 uppfattning
 Politiker        
	 Offentliga	tjänstemän	        
    Sjukvårdspersonal        
   Poliser        
 Biståndet till 
  utvecklingsländer        

I mycket 
stor utsträckningInte alls

 Fråga 19 Anser du att yttrandefriheten i Sverige ska kunna inskränkas med hänsyn till något av
  följande skäl?
     Ja, Ja, Nej, Nej, Ingen
     absolut kanske knappast absolut inte uppfattning
 För att förhindra kränkning av enskilda
  människor     
 För att motverka rasism     
 För att värna religiösa värden     
 För att skydda den nationella säkerheten     
 För att förhindra falsk information     
 För att förhindra klimatförnekelse      
 För att skydda etniska minoriteter     
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 Fråga 20 Runtom i landet varierar tillgången till service. Om du tänker på den plats där du bor, hur   
   upplever du avståndet till följande?

        
          
    1 2 3 4 5 6 7
	 Kollektivtrafik	(hållplats/station)	        
	 Livsmedelsaffär	       
 Grundskola       

 Restaurang som serverar alkohol       
 Systembolag       
 Poliskontor       

 Arbetsförmedlingskontor       
 Sjukhus       
 Högskola/universitet       

Mycket 
stort avstånd

Mycket 
litet avstånd

OFFENTLIG SERVICE

 Fråga 22 Vilken är din åsikt om följande förslag?
   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     förslag förslag förslag förslag förslag
 Bevara skolor i glesbygd/mindre orter     
 Koncentrera specialistvård till storsjukhusen     
 Införa ekonomiskt stöd för livsmedelsbutiker        
  i glesbygd     
 Koncentrera forskning och högskoleutbildning        
  till de stora universiteten     
	 Bygga	fler	vindkraftverk	i	min	kommun	     
 Satsa på snabbspår för tåg mellan storstäder      

 Fråga 23 I vilken utsträckning instämmer du i att de som väljer att bo i glesbygd/mindre orter får vara  
  beredda på sämre tillgång till service?

 Instämmer      Instämmer
 inte alls      helt 
 1 2 3 4 5 6 7
        

 Fråga 21  När det gäller lokaliseringen av service talas det ibland om en politisk dimension mellan:
  
  1)	De	som	vill	ha	centraliserad	offentlig	verksamhet	(för	effektivitetens	och	kvalitetens	skull).	
	 	 2)	De	som	vill	ha	decentraliserad	offentlig	verksamhet	(för	att	främja	rättvis	tillgång	till	service		 	
  överallt).

  Var skulle du placera dig själv på följande skala?

 Klart för          Klart för
 centralisering          decentralisering
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 Fråga 26 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   	    

  Spelat dator-/mobil-/tv-spel     		    
  Spelat på tips/trav/lotteri etc.     		    
  Läst någon bok     		    

  Sjungit i kör/spelat musikinstrument     		    
  Umgåtts med vänner     		    
  Gått på bio     		    

  Lyssnat på musik     		    
  Handlat med aktier     		    
  Diskuterat politik     		    

  Bett till Gud     		    
  Druckit sprit/vin/starköl     		    
  Storhandlat alkohol utomlands      		    

  Druckit dig berusad      		    
  Gett blod     		    

 Fråga 24     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 25

  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)       

 Använt myndighetsbrevlåda        
 Köpt/beställt varor eller tjänster       
 Använt digital sjukvårdstjänst          
  (ex. Kry, Min Doktor)       
 Tittat på e-sport        

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 25 Tror du på Gud?

  Ja  Nej
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 Fråga 27    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 29 Är du medlem i någon typ av förening/organisation (t.ex. inom idrott, kultur, miljö, religiös   
  förening, hjälp- eller intresseorganisation)? 

  Nej  Ja  ...och jag har någon typ av uppdrag

 Fråga 28 Är du medlem i något politiskt parti/förbund?

  Nej  Ja  ...och jag har någon typ av uppdrag 

 Fråga 30   Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

   Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
    

 Fråga 31 Äger du eller har du tillgång till ett fritidshus? 
     Nej, och
 Äger själv   Har tillgång                     har inte tillgång    Gå till fråga 38
       

 Fråga 33 Vilket är det huvudsakliga uppvärmningssystemet i fritidshuset?

 Direktverkande el Värmepump Vedspis, kakelugn Annat
    

 Fråga 34 Vanligtvis, till vilken temperatur värms fritidshuset när ingen vistas där?

 Ingen uppvärmning Upp till 10 grader 11-15 grader 16 grader eller mer
    

 Fråga 32 Vanligtvis, på vilket sätt vistas du i fritidshuset under följande perioder?

    Endast något/   
      några tillfällen Kortare Längre Hela
     Inte alls över dagen perioder perioder perioden
 Vår     
 Sommar     
 Höst     
 Vinter     
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 Fråga 39 I den politiska debatten diskuteras vem som har huvudansvaret för alkoholkonsumtionen -   
  den enskilde eller samhället och myndigheterna. Vilken är din åsikt om detta?         

        Ingen
  1 2 3 4 5 6 7 uppfattning
          

Det 
måste	finnas	tydliga 

samhälleliga restriktioner när det 
gäller människors alkoholkonsumtion  

(t.ex. lagar, skatter, öppettider och 
åldersgränser)

Det 
behövs inga samhälleliga 

restriktioner, eftersom enskilda 
människor själva måste ta ansvar

för sin alkoholkonsumtion

 Fråga 40 Alkoholkonsumtion kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Sammantaget, anser du  
  att alkoholkonsumtionens positiva eller negativa konsekvenser överväger?

        
          Ingen
    -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 uppfattning
 För dig personligen        
 För samhället        

Negativa 
konsekvenser överväger 

kraftigt

Positiva 
konsekvenser överväger 

kraftigt

FOLKHÄLSA

 Fråga 35 Har du, under de senaste 10 åren genomfört några renoveringar eller ombyggnad av  
  fritidshuset och isåfall vilka? 
     Nej  Ja    Tak  Grund     Fasad           
     Fönster  Kök     Badrum
      Invändiga ytskikt 

 Fråga 36 Har du, under de senaste 10 åren genomfört några åtgärder i syfte att minska energiåtgången 
   i fritidshuset?          
    Nej  Ja   		Energieffektiva	fönster	    Tilläggsisolering fasad 
       Tilläggsisolering tak/vind   Tilläggsisolering av golv/grund 
       Byte av uppvärmningssystem        

 Fråga 37 Har dina beslut vid renovering och/eller energieffektivisering påverkats av fritidshusets  
  kulturvärde? 

  Ja, eftersom vi själva värderar Ja, eftersom att kommunen 
 Nej byggnadens kulturvärden haft krav på det
    

 Fråga 38 Finns det eller finns det inte idag personer som kan...
       Finns Finns inte 
       idag idag
 ... förutspå framtiden genom tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel?   
 ... samtala med döda personer?      
 ... förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser (ex. horoskop)  
 ... minnas vad som hänt i tidigare liv?     
 ... överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar?   
 ... uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan?   
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ARBETSLIV
 Fråga 44 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 42 Är du vaccinerad mot coronaviruset?
 Ja, har fått Ja, har fått Nej, men jag Nej, vill inte Nej, av annan  
	 flera	doser	 en	dos	 ska	ta	vaccinet	 ta	vaccinet	 anledning	
      

VALET 2022
 Fråga 43   Röstade du i valet 2022 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i varje kolumn.    
 

 Nej: Riksdag Region Kommun 
 Var ej röstberättigad         
 Röstade ej       

 Ja, jag röstade på:
 Vänsterpartiet       
 Socialdemokraterna       
 Centerpartiet       

 Liberalerna       
 Moderaterna       
 Kristdemokraterna       

 Miljöpartiet       
 Sverigedemokraterna       

 Annat parti (ange vilket)    .........................   .......................  .......................
 Röstade blankt      

 Fråga 41 Vad är din åsikt om följande påståenden om Systembolaget?

        
          
    1 2 3 4 5 
 Bidrar till att minska alkoholkonsumtionen         
  i Sverige       
 Motverkar att unga får tag på alkohol      
 Bidrar till att missbrukare har svårare         
  att få tag på alkohol      

 Har alltför generösa öppettider     
 Har ett alltför begränsat sortiment       
 Har för låga priser       

 Har för få butiker       
 Har marknadsföring och kundbemötande         
  som lockar till onödiga köp       

Helt felaktigt 
påstående

Helt riktigt 
påstående
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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 50 Är du:             

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

  
 Fråga 51 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:  

 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 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

 Fråga 46 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................ 

 Fråga 47 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 48 Är du medlem i något fackförbund?
             
  Ja: ............................................................................. (ange hela namnet)  Nej 
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 Fråga 56 Hur ser ditt hushåll ut?

  Jag bor ensam  Gå till fråga 57   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:    

 Fråga 57 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 55 I vilken typ av område bor du?

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

 Fråga 58   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 54 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?   

       
           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

Mycket dåligt Mycket gott

 Fråga 59 Hur bor du för närvarande?

  I villa/radhus 	 I	lägenhet/flerbostadshus	  Annat boende
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 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 60 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

     Äger bostaden (även bostadsrätt)   Hyr bostaden 

 Fråga 63 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 64 Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak?             

  Allmän  Lantbruk/skogsbruk/djurvård
  Administration/förvaltning  Naturvetenskap/matematik
  Ekonomi/management/logistik  Data/IT/systemvetenskap
  Personalvetenskap/HR  Pedagogik
  Inköp/försäljning/marknadsföring  Transport
  Estetisk/design/hantverk/konst  Teknik/tillverkning/industri
  Hotell/restaurang/service/skönhetsvård  Samhällsbyggnad/byggteknik
  Humaniora/kultur  Samhällsvetenskap/juridik
  Hälso-/sjukvård/medicin  Socialt arbete/omsorg/psykologi
  Media/journalistik/reklam/kommunikation 
  Miljövård/miljöskydd  Annan: .............................................................

 Fråga 61 Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt (pension, studiemedel,
  ersättningar etc. ska räknas in)?

  Mindre än 10 000 kronor  30 000 – 34 999 kronor  55 000 – 59 999 kronor
  10 000 – 14 999 kronor  35 000 – 39 999 kronor  60 000 – 64 999 kronor
  15 000 – 19 999 kronor  40 000 – 44 999 kronor  65 000 – 69 999 kronor
  20 000 – 24 999 kronor  45 000 – 49 999 kronor  70 000 – 74 999 kronor
  25 000 – 29 999 kronor  50 000 – 54 999 kronor  Mer än 75 000 kronor


