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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   Gå till fråga 6

   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      
 TV4      

 Utländsk nyhetstjänst       
 Annan nyhetstjänst       
 Sociala medier       
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 Fråga 6 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både   
 papperstidningar och digitala prenumerationer.  

     Ja, Ja, digital
    Nej papperstidning prenumeration
 Den lokala morgontidningen   
 Någon annan morgontidning   

 Fråga 9 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

 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
     

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI

 Fråga 7 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om svenska nyhetsmedier? 
         
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
   helt delvis knappast inte alls uppfattning
 Medierna är skickliga på att bedöma vilka        
  frågor vanligt folk är intresserade av      
 Det är mycket viktigt för mig att vara        
  informerad om nyheter och aktuella frågor     
 Mediernas rapportering om politik handlar för        
  mycket om det politiska spelet       
 Mediernas rapportering om politik handlar för        
  lite om politiska sakfrågor     

 En stor del av nyheterna är inte tillräckligt        
  viktiga för att jag ska orka ta del av dem      
 Innehållet i nyheterna får mig ofta att må dåligt     
 Svenska medier har ofta en politisk        
  agenda i sin nyhetsbevakning     
 Jag tar inte del av nyheter särskilt ofta, jag        
  får ändå veta vad som händer      

 Fråga 8 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmedier? 

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

 Fråga 5 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från alternativa medier? (t.ex. Fria Tider, Nyheter Idag,  
  Swebbtv)? 

  5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
 Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
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 Fråga 11 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 12 Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?

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

 Fråga 14 Tycker du att Sverige ska behålla eller avskaffa monarkin?

  Behålla monarkin 	 Avskaffa	monarkin	  Ingen åsikt

 Fråga 13 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 15 Vilken är din åsikt om följande förslag?
   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     förslag förslag förslag förslag förslag
 Vinstutdelning ska inte tillåtas inom 
	 	 skattefinansierad	vård,	skola	och	omsorg	     
	 Ta	emot	färre	flyktingar	i	Sverige		     
 Satsa mer på ett miljövänligt samhälle     

 Minska biståndet till utvecklingsländerna     
 Införa republik med vald president     
 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
  mellan kvinnor och män      

 Sverige bör utträda ur EU      
 Öka stödet till lokala morgontidningar för att        
  bevara den lokala journalistiken     
	 Utvidga	EU	med	fler	medlemsstater		     

 Fråga 16 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
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 Fråga 19 En del människor pratar gärna om frågor i samhället de tycker är viktiga. Hur ofta brukar du  
  själv uttrycka din åsikt i en samhällsfråga i följande sammanhang?

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

  I ett privat sammanhang (bland familj,        
   släkt eller vänner)      
	 	 I	ett	offentligt	sammanhang	(ex. på en        
   konferens, ett seminarium eller i media)     

  På min arbetsplats eller skola     
  I samband med ett engagemang i en ideell
   förening eller organisation      

  På internet (ex. sociala medier, blogg eller
   diskussionsforum)     
  I något annat sammanhang     

 Fråga 18   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    

 Fråga 17 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    

FÖRENINGSLIV & DELTAGANDE
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 Fråga 20 Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot, trakasserier eller våld i    
  samband med att du uttryckt en åsikt i en samhällsfråga i något av följande sammanhang?  
          
	 	 	 	 Nej,	ingen	 Ja,	någon	 Ja,	flera	 	 	
    gång gång gånger 
  I ett privat sammanhang (bland familj,       
   släkt eller vänner)    
	 	 I	ett	offentligt	sammanhang	(ex. på en       
   konferens, ett seminarium eller i media)   

  På min arbetsplats eller skola   
  I samband med ett engagemang i en ideell
   förening eller organisation    

  På internet (ex. sociala medier, blogg eller
   diskussionsforum)   
  I något annat sammanhang   

VANOR, FRITID & VÄRDERINGAR

 Fråga 21 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 
         
    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
    inte alls knappast delvis helt
 Jag känner mig som en del av det svenska samhället     
 Jag känner att jag behövs i det svenska samhället     

 Fråga 22    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 23 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar några europeiska
  kungligheter. 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
 Kung Carl XVI Gustaf            
 Kronprinsessan Victoria            
 Drottning Margrethe II            
 Kung Harald V            
 Drottning Elizabeth II            

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt

Gillar
starkt
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 Fråga 25 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   	    
  Besökt idrottsevenemang   	    

  Spelat dator-/mobil-/tv-spel     		    
  Spelat på tips/trav/lotteri etc.     		    
  Sett på film      		    
		 Umgåtts med vänner     		    

  Läst någon bok     		    
  Diskuterat politik     		    
  Bett till Gud     		    
  Skänkt pengar till hjälporganisation     		    

  Använt bil från bilpool     		    
  Åkt elsparkcykel     		    
  Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning     		    
  Sysslat med handarbete/hantverk     		    

	 	 Jagat/fiskat	     		    
  Arbetat övertid     		    
  Spelat teater, deltagit i lajv etc.     		    

  Gått på teater   	    
  Gått på klassisk konsert/opera   	    
  Gått på rock-/popkonsert   	    
  Gått på dansföreställning       

 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)        

 Köpt läkemedel       
 Köpt/beställt varor eller tjänster       
 Lyssnat på nyhetspoddar       
 Diskuterat politik i sociala medier       
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 Fråga 26 Och 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
  Tecknat/målat   	    
  Skrivit dagbok/poesi   	    
  Sjungit i kör   	    
  Spelat musikinstrument   	    

  Dansat   	     
	 	 Fotograferat/filmat	     		    
  Lyssnat på ljudbok/talbok     		    
  Lyssnat på musik     		    

  Besökt bibliotek     		    
  Gått på museum     		    
  Gått på konstutställning     		    
  Gått på bio     		    

  Läst någon e-bok     		    	

  Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet     		    	

  Besökt historisk sevärdhet/byggnad     		    	

  Besökt fornminne     		     

  Besökt naturreservat/nationalpark     		    	

		 Besökt arkiv     		   
  Sett föreställning/konsert digitalt     		   

 Fråga 27 Hur intresserad är du i allmänhet av hemslöjd och handarbete?
 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

 Fråga 29   Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
  Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
    

 Fråga 28 Hur nöjd är du med antalet besök på följande under de senaste 12 månaderna?   
   Har inte Har inte, Har besökt Har besökt,  Har besökt, 
   besökt och besökt men  och är men skulle men hade
   är nöjd skulle  nöjd med vilja besöka velat besökt
	 	 	 med	det	 vilja	besöka	 antalet	besök	 fler	gånger	 färre	gånger		
 Bibliotek     
 Bio     
 Museum     
 Konstutställning     
 Hemslöjdsmarknad/utställning     
 Konsert     
 Opera eller konsert med       
  klassisk musik     
 Teaterföreställning     
 Dansföreställning     
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KONSUMTION
 Fråga 31 En genomsnittlig månad, ungefär hur mycket pengar lägger du på följande varor? Räkna även  
  inköp via internet.
         Inga Upp till 501– 1 001– 2 001– 4 001– Mer än
   pengar 500 1 000 2 000 4 000 6 000 6 000
   alls kronor kronor kronor kronor kronor kronor
    Mat/livsmedel       
    Kläder/skor        
   Hemelektronik       
 Inredning/möbler       

 Fråga 32 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande? 

    Någon gång Någon Någon Någon Någon Flera
   Ingen de senaste gång i  gång i gång i gång i gånger i
   gång 12 mån halvåret kvartalet månaden veckan veckan
 Köpt kravmärkt mat/livsmedel       
 Köpt kläder till dig själv        
 Köpt mat till ditt hushåll       
 Handlat second hand/begagnat       
 Köpt hemelektronik       

 Köpt inredning/möbler       
 Köpt mer än du egentligen hade  
  råd med       
	 Tagit	dig	till	affären	med	bil	 
  när du handlat mat        
 Använt ny plastkasse från  
  butiken när du handlat mat       

 Lämnat in kläder eller prylar
  på reparation       
 Skjutit upp betalning av 
  vara/tjänst (köp nu betala sen)       
 Köpt present åt någon       
 Bunkrat mat och dagligvaror       

 Köpt/beställt mat/matkasse på 
  internet       
 Köpt/beställt kläder på internet       
 Köpt/beställt hemelektronik 
  på internet       
 Köpt/beställt inredning/möbler 
  på internet       

 Fråga 30 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

  
            
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            

Mycket dåligt Mycket gott
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VALET 2022

 Fråga 33   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 35 Hur stort förtroende har du för följande mediers nyhetsrapportering om valet 2022?

  Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen
  stort stort eller litet litet litet  upp-
  förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
   Sveriges Television (SVT)      
  Sveriges Radio (SR)      
 TV4      
 Aftonbladet      

 Expressen      
 Dagens nyheter      
 Svenska Dagbladet      
 Den lokala morgontidningen      

 Fråga 34  Hur stort förtroende har du för att genomförandet av demokratiska val i Sverige sker på ett
  korrekt sätt?

 Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket 
 stort stort eller litet litet litet Ingen
 förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning
      

 Fråga 36 Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på 
  valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?

  Ja
  Nej 
  Jag röstade inte i årets riksdagsval



10

 Fråga 42 Är du medlem i något fackförbund?
             
  Ja: ............................................................................. (ange hela namnet)  Nej 

 Fråga 44 Är du:             

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

 Fråga 41 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

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 40 Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?

 Statlig Kommunal Landstings-/Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 
     

 Fråga 38 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 42

 Fråga 39 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................ 

 Fråga 43 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 37 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
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 Fråga 48 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 45 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:  

 Fråga 49 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 50 Hur ser ditt hushåll ut?

  Jag bor ensam  Gå till fråga 51   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 46 Är du: 

   Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
   medborgare annat land och medborgare i annat land
     

 Fråga 47  Är du:
  
 Ensamstående/singel I ett förhållande Sambo Gift/i registrerat partnerskap Änka/änkling
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 Fråga 56 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 53 I vilken typ av område bor du?

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

 Fråga 57 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 51 Hur bor du för närvarande?

  I villa/radhus 	 I	lägenhet/flerbostadshus	  Annat boende

 Fråga 54 Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?             

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

 Fråga 52 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

     Äger bostaden (även bostadsrätt)   Hyr bostaden 

 Fråga 55 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


