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1 Statistikens sammanhang 
Statistiken ger kvantitativ information om partisympatiernas 
fördelning i såväl hela som delar av väljarkåren. Både situationen vid 
ett visst undersökningstillfälle och förändringar från tidigare 
undersökningar belyses. Dessutom redovisas resultat för ”om det 
vore riksdagsval idag” samt nettoflöden mellan olika partier jämfört 
både med senaste riksdagsval och föregående undersökning. Vidare 
skattas benägenhet att rösta i olika partigrupper.  

Genom att riksdagen anslagit medel till SCB har ett alternativ till de 
politiska undersökningar som mer eller mindre regelbundet 
genomförs och publiceras av privata undersökningsföretag skapats. 

I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av den 
undersökning som resulterar i statistik om 
partisympatiundersökningen. Under första kvartalet av 2020 började 
covid-19 spridas i Sverige och i världen. Det har inte påverkat 
framställningen av partisympatiundersökningen. 

Läs om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen som finns 
tillgänglig på www.scb.se/ME0201, under rubriken Dokumentation. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De statistiska målstorheter som primärt skattas är 
procentfördelningar av sympatier, exempel andelen partisympatisörer 
för riksdagspartier och övriga partier. 

2.2 Ramförfarande 
Ramen för undersökningen utgörs av Registret över totalbefolkningen 
(RTB) och rampopulationen består av folkbokförda svenska 
medborgare som fyller 18 år senast andra söndagen i september 
aktuellt undersökningsår.  

Denna undersökning mäter individers politiska åsikter och det är 
individerna själva som är bäst lämpade att besvara frågor kring 
dessa. Det innebär att observationsobjekt och uppgiftskälla är 
desamma, det vill säga individer. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

2.3.1 Urvalsförfarande 
Urvalet i PSU består av tre delar – paneler – som var och en är ett 
slumpmässigt urval från Registret över totalbefolkningen (RTB). Varje 
panel är med i tre på varandra följande undersökningar. Vid varje 
undersökningstillfälle är en panel med för första gången, en för andra 

http://www.scb.se/ME0201
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gången och en för sista gången. Två tredjedelar av urvalet är alltså 
gemensamt för två på varandra följande PSU.  

Varje panel väljs som ett systematiskt urval där alla i ramen har lika 
sannolikhet att väljas. Innan urvalen dras sorteras RTB efter län, 
kommun, fastighet, familjeidentitet och familjeställning. Varje panel 
består av cirka 3 000 individer. Inför majundersökningen 
kompletteras de kvarvarande panelerna med en ny årgång av 
”förstagångsväljare”. Urvalet är ett systematiskt urval om cirka 9 000 
individer vid varje undersökningstillfälle.  

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off) 
Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamling.  

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamling 
Insamling av data sker sedan 2015 via antingen datorstödda 
telefonintervjuer eller frågeformulär på webben. Metoden att 
använda både frågeformulär på webben och telefonintervju kallas för 
mixed mode och används för att underlätta för 
undersökningspersonerna att svara på undersökningen på det sätt 
som passar dem bäst samt av kostnadsskäl. 

Intervjuerna utförs enligt den intervjublankett och de instruktioner 
som fastställts för undersökningen. Samtliga deltagande intervjuare 
får instruktioner om undersökningen, antingen vid ett fysiskt möte 
eller vid ett möte på distans, genom datorn.  

De personer som tidigare inte varit med i undersökningens urval 
(den nya panelen samt ”nya förstagångsväljare”) erhåller inför 
insamlingsperioden ett introduktionsbrev om undersökningen där 
bland annat syfte och genomförande beskrivs. Breven innehåller även 
inloggningsuppgifter till frågeformuläret på webben. Av brevet 
framgår att SCB efter en vecka kommer att försöka nå dem per 
telefon om de inte svarar på webben. Det gäller även för de personer 
som tidigare varit med i undersökningen men då inte besvarat den.  

Personer som har deltagit tidigare kontaktas utifrån preferens. De har 
tidigare fått frågan om de kunde tänka sig att svara via webben vid 
kommande undersökning. De som svarat ja på frågan fick 
inloggningsuppgifter skickade till sig via e-post vid nästföljande 
insamlingsomgång. Samtliga personer som initialt gavs möjligheten 
att svara via webben bearbetades även per telefon senare under 
datainsamlingsperioden (förutsatt att de då inte redan svarat via 
webben). Under fältarbetsperioden skickas det ut påminnelser med 
inloggningsuppgifter och information om att vi även söker dem per 
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telefon. Påminnelsebreven skickas via epost eller brev beroende på 
vilken kontaktinformation vi har. 

Fältarbetsperioden för varje produktionsomgång är i regel ca fyra 
veckor under maj respektive november. I maj 2021 pågick 
insamlingen från den 28 april till och med den 26 maj. I 
novemberomgången pågick insamlingen från den 28 oktober till den 
25 november. 

Samtliga undersökningspersoner kan bearbetas under hela 
insamlingsperioden. För att garantera varje urvalsperson en viss 
bearbetning har en kontaktstrategi bestämts. Bearbetningen av 
urvalet ska ske på så sätt att varje urvalsenhet får kontaktförsök vid 
olika veckodagar och tider.  

För de urvalspersoner som deltagit i föregående omgång av PSU 
finns hjälpinformation om när och på vilket nummer urvalspersonen 
önskar bli kontaktad. Denna information beaktas vid bearbetningen. 
Varje urvalsenhet som kan ringas vid fältarbetets start (up:n med 
minst ett existerande telefonnummer) ska ha minst ett kontaktförsök 
under de första 10 fältarbetsdagarna. Innan en urvalsenhet får 
resultatkod 50 ”ej anträffad” ska 6 kontaktdagar göras. 

2.4.2 Mätning 
Frågeformuläret, se bilaga 1, består av frågor angående partisympati, 
röstningssympati samt EU- och eurosympati.  

Tidigare har frågor om blocksympati ställts till dem som inte anger 
partisympati och röstningssympati. På grund av det politiska läget 
ställs inte den frågan från och med maj 2019. Istället får dessa 
personer en fråga om vilket parti de skulle kunna överväga.  

Frågeformuläret består även av en del bakgrundsfrågor i synnerhet 
rörande yrke som sedan kodas om till socioekonomisk indelning 
(SEI) och standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) med hjälp av 
datorstöd. Intervju såväl som webbformuläret är programmerat så att 
hopp- och filterfrågor styrs automatiskt. 

Information om de slutliga observationsvariablerna och statistikens 
detaljerade innehåll finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla 
variabler och värdemängder m.m. Dokumentationen finns på 
www.metadata.scb.se under Partisympatiundersökningen (PSU).  

2.4.3 Bortfallsuppföljning 
För varje undersökningsomgång beräknas objektsbortfallet totalt. Det 
vill säga antalet objekt som inte svarar på undersökningen som en 
andel av urvalet. Bortfallet redovisas även efter kön, ålder, region, 
utbildning, inkomst, födelseland samt bakgrund i form av en tabell 
under Rapporter på www.scb.se/psu. 

http://www.metadata.scb.se/
http://www.scb.se/psu
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Mixed mode som beskrivs i 2.4.1 är en del av arbetet för att minska 
bortfallet. Dessutom gör vi systematiska påminnelser genom brev och 
e-postutskick för att minska bortfallet.  

2.5 Bearbetningar 
Frågor om partisvar är öppna och uppgiftslämnaren får ingen hjälp 
med partialternativ. I samband med intervju så kodar intervjuaren 
om partisvaret till en partikod parallellt med intervjun. I 
webbenkäten fyller uppgiftslämnaren i fritextsvar och dessa svar 
kodas sedan om till partikoder. Se avsnitt 2.6 Granskning för mer 
information. Information om den imputering som görs finns under 
2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter.   

2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under direktinsamlingen 
Granskning och rättning sker i huvudsak vid uppgiftsinsamlingen 
genom de logiska kontroller och värdekontroller som finns inbyggda 
i såväl intervju- som webbgränssnittet. I samband med laddning av 
svarsdata i tabeller sker ytterligare granskning.  
 
Medlyssning i realtid eller på inspelade intervjuer görs på ett urval av 
intervjuerna i enlighet med SCB:s rutiner och krav. Dessa har gjorts 
av SCB, vid behov har feedback getts till intervjuare. Inspelat material 
raderas inom fyra veckor och inspelningarna skyddas av 
offentlighets- och sekretesslagen samt EU:s dataskyddsförordning. 

2.6.2 Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden 
Efter avslutad insamling säkerställs att data inte innehåller dubbletter 
och ologiska svar. Även partiella intervjuer gås igenom. Vid 
dubbletter används senast inkommen data, vid partiella intervjuer 
görs bedömning om de ska räknas som intervju eller bortfall.  

Samtliga partisvar från webbenkäten står i fritext, varpå en 
omkodning görs av dessa. Dessa samt fritextsvar på övriga partier 
från intervjuer granskas för att säkerställa att de kodas på rätt sätt och 
inte innehåller svar på partier som har egna koder. Vid behov kodas 
dessa intervjuer om. Majoriteten av fritextsvaren från webbenkäten 
kodas om automatiskt, men för vissa fritextsvar krävs manuell 
granskning och kodning.  

2.6.3 Granskning av makrodata 
Efter att datamaterialet har kontrollerats skapas ett slutgiltigt 
observationsregister. I detta steg matchas bakgrundsvariabler från 
SCB:s register på intervjumaterialet och nya härledda variabler 
skapas.  
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Innan filen är färdig att analyseras tas det fram frekvenstabeller för 
alla frågor och härledda variabler för att kontrollera rimligheten och 
konsistens i resultaten. Dessutom granskas olika mått relaterat till 
modellantagandet exempelvis konsistens mellan svar, resultat av 
viktning och imputering samt valhandlingsminne. Se 
Kvalitetsdeklarationen för mer information.  

Vidare följer vi upp svarsmängdens representativitet gentemot 
populationen.  

2.6.4 Granskning av redovisning 
Inför publicering granskas det som publiceras. Rapport, 
statistiknyheten samt tabeller och Statistikdatabasen granskas mot de 
primära underlagen. Detta görs för att kontrollera att inga manuella 
bearbetningsfel har uppstått under redovisningsprocessen.  

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
Uppgiften om vilket parti man röstade på i senaste riksdagsval utgör 
hjälpinformation som används i skattningen av valresultat vid val 
idag, partisympati och eu- och eurosympati. Vid skattningen antas att 
de lämnade uppgifterna om röstning vid senaste riksdagsval inte 
innehåller systematiska fel. Uppgift om röstningsalternativ vid 
senaste riksdagsval inhämtas vid första intervjutillfället. 
 
Hjälpinformation används i skattningen, dels för att reducera för 
skevhet som kan uppkomma på grund av bortfall samt för att 
reducera skattningarnas varians. 
  

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Andelar, exempelvis andel som sympatiserar med ett specifikt parti, 
skattas enligt  

g

g
g

N
M

p ˆ
ˆ

100ˆ ×= , 

där, 

=gp̂  den skattade procentandelen personer i redovisningsgrupp g som 
har den studerade egenskapen,  

=gM̂  det skattade antalet personer i redovisningsgrupp g som har den 
studerade egenskapen, 

=gN̂  det skattade antalet personer i redovisningsgrupp g. 
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Skattningarna, gM̂  och gN̂  beräknas med hjälp av den generaliserade 
regressionsestimatorn, GREG, där följande information från den aktuella 
populationen används som hjälpvariabler: 

Antal i: 

Region  10 klasser  
Kön×Åldersklass 2×6=12 klasser 
Utbildning 2 klasser 
Utrikes/inrikes född 2 klasser 
 
Förutom variablerna ovan används också en uppgift från enkäten 

Partival vid senaste riksdagsval                         11 klasser 

 

För en utförlig beskrivning av GREG-estimatorn, se Särndal, C.-E., 
Swensson, B. och Wretman J. (1992)1. 

Uppgiften om partival i senaste riksdagsval inhämtas från första 
intervjutillfället som intervjupersonen deltagit i PSU, det vill säga det 
intervjutillfälle som ligger närmast senaste riksdagsval i tid. I de fall 
uppgift saknas om röstningsalternativ vid senaste riksdagsval sker en 
imputering med hjälp av en partifördelning. Vilken partifördelning 
som används beror på om personen har angett ett parti på frågan om 
partival om det vore val idag (val-idag) eller inte. Om det inte finns 
ett partisvar i val-idag beräknas partifördelningen per region (3 
regioner), utbildningsnivå och kön. Om partisvar finns i val-idag tas 
även hänsyn till parti i val-idag i fördelningen på ett liknande sätt 
som beskrivs nedan. 

Vid skattning av ”Val idag”-fördelningarna, det vill säga resultatet i 
ett hypotetiskt val vid undersökningstillfället tilldelas varje person i 
urvalet en ”röstningssannolikhet” som bestäms av svaret på en fråga 
om intentionen att delta i ett hypotetiskt val. En liknande fråga har 
ställts till ett urval strax före senaste riksdagsval där svaren sedan 
jämförts med det faktiska valdeltagandet enligt röstlängden.  

Personer som angett att de inte vet vilket parti de skulle rösta på vid 
val vid undersökningstillfället (röstningssympati) eller angett blankt 
antas i första hand komma att rösta på det parti de sagt att de lutar 
mot och i andra hand på det parti de sagt sig ha störst sympati för 
(partisympati – ”bästa parti”). För personer, för vilka uppgift 
fortfarande saknas om röstningsalternativ väljs ett parti 
slumpmässigt från en partifördelning. Partifördelningen beräknas 
med hjälp av svarande och de som redan har imputerats. 

 
1 Särndal, C.-E., Swensson, B. och Wretman J. (1992). Model Assisted Survey 
Sampling. New York: Springer-Verlag 
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Beräkningen av partifördelning görs per region, utbildningsnivå, kön 
och partival i senaste riksdagsval. Information om region, 
utbildningsnivå, kön och partival vid senaste riksdagsval används 
från individen som ska imputeras. 

Vid skattning av flöden från föregående riksdagsval samt från 
föregående undersökningsomgång används ett liknande 
viktningsförfarande som vid ”val idag”-skattningen, men inga 
imputeringar av val idag görs. Flödena syftar till att skatta 
nettoflöden i procent av hela väljarkåren. 

Vid skattningar av flöden från föregående riksdagsval anges 
signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av 
samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018, och 
dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj respektive 
november. 

Vid skattning av flöden från föregående undersökningsomgång 
anges signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av 
samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket 
parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Medelfelet för de skattade procentandelarna beräknas enligt teorin 
för GREG med de ovan nämnda hjälpvariablerna.  

2.7.4 Röjandekontroll 
Röjanderisken i Partisympatiundersökningen bedöms som mycket 
liten till obefintlig då det är en urvalsundersökning med små 
urvalsfraktioner. Dessutom är bortfallet inte oväsentligt vilket 
ytterligare minskar risken för röjande. Värden som baseras på färre 
än 200 observationer redovisas inte eftersom ett så litet antal 
observationer ger osäkra skattningar. Även om detta inte görs för att 
undvika röjande bidrar det ytterligare till en minskad risk för 
röjande. Ytterligare åtgärder för att minska risken för röjande anses 
inte nödvändiga. 
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3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Urvalet omfattade 9 216 personer i maj och 9 190 i november 2021. 

Objektbortfallet uppgick till 49,5 procent i maj och 53,0 i november 
2021. 

Undersöknings 
omgång 

Avböjd 
medverkan 

Förhindrad 
medverkan 

Ej  
anträffade 

Bortfall 
totalt 

Maj 2021 17,8 2,5 29,3 49,5 

November 2021 19,3 2,8 30,9 53,0 

 

Se Partisympatiundersökningen maj 2021  och 
Partisympatiundersökningen november 2021  under Rapporter på 
www.scb.se/psu för en mer detaljerad beskrivning av bortfallet. 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser har gjorts.  

 

 

  

http://www.scb.se/psu
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4 Bilaga 1. Frågeformulär från maj 2021 
 

 
Fråga 1 
 

1 
 

2 
8 
9 

 

 
Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de 
andra? 
 
JA  Gå till fråga 2 
 
NEJ  
VET EJ/TVEKSAM   Gå till fråga 3 
VÄGRAR  
 

 
Fråga 2 
 

01 
02 
04 
05 
06 
07 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
08 

 
 

88 
 

99 
Psymp 

 
Vilket parti är det? 
 
CENTERPARTIET (C)  
LIBERALERNA (L), TIDIGARE FOLKPARTIET (FP)  
KRISTDEMOKRATERNA (KD)  
MODERATERNA (M)                                                    Gå till fråga 4x 
SOCIALDEMOKRATERNA (S)  
VÄNSTERPARTIET (V)  
MILJÖPARTIET (MP)  
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)                                                                 
PIRATPARTIET (PP)                                                                                       
FEMINISTISKT INITIATIV (FI)  
ALTERNATIV FÖR SVERIGE 
MEDBORGERLIG SAMLING 
ANNAT PARTI. Vilket? ...........................................................         
 
 
VET EJ   Gå till fråga 3 
 
VÄGRAR  GÅ TILL FRÅGA 3 

 
 
Fråga 3 
 

01 
02 
04 
05 
06 
07 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
08 

 
10 
88 
99 

Psymp 

 
Men vilket parti har du störst sympati för? 
 
CENTERPARTIET (C)  
LIBERALERNA (L), TIDIGARE FOLKPARTIET (FP)  
KRISTDEMOKRATERNA (KD)   
MODERATERNA (M)                                                   Gå till fråga 4x 
SOCIALDEMOKRATERNA (S)  
VÄNSTERPARTIET (V)  
MILJÖPARTIET (MP)  
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)  
PIRATPARTIET (PP)                                                                                     
FEMINISTISKT INITIATIV (FI)  
ALTERNATIV FÖR SVERIGE 
MEDBORGERLIG SAMLING 
ANNAT PARTI. Vilket? ..........................................................  
 
INGET PARTI  
VET EJ   Gå till fråga 5 
VÄGRAR  
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Fråga 4x 
 

01 
02 
04 
05 
06 
07 
12 
13 
14 
15 
17 
18 

 
08 

 
10 
88 
99 

Pnbsymp 

 
Vilket parti tycker du näst bäst om? 
 
CENTERPARTIET (C)  
LIBERALERNA (L), TIDIGARE FOLKPARTIET (FP)  
KRISTDEMOKRATERNA (KD)   
MODERATERNA  (M)  
SOCIALDEMOKRATERNA (S)  
VÄNSTERPARTIET (V)  
MILJÖPARTIET DE GRÖNA (MP)  
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)  
PIRATPARTIET (PP) 
FEMINISTISKT INITIATIV (FI)  
ALTERNATIV FÖR SVERIGE 
MEDBORGERLIG SAMLING 
 
ANNAT PARTI. Vilket? .................................................................  
 
INGET PARTI  
VET EJ  
VÄGRAR  
 

 
Fråga 5 
 
 
 
 

1 
 

2 
8 
9 

valdrv_sen (fr5, reskont) 

 
(Denna fråga ställs inte till ungdomar födda 2000-09-10 eller senare utan fortsätt då med 
fråga 8.) 
 
Röstade du i senaste riksdagsvalet (2018)? 
 
JA   Gå till fråga 6 
 
NEJ  
VET EJ    Gå till fråga 8 
VÄGRAR  
 

 
Fråga 6 
 

01 
02 
04 
05 
06 
07 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
08 

 
11 

 
 

88 
99 

pvalrv_sen (fr6, valdrv_sen) 

 
Vilket parti röstade du på? 
 
CENTERPARTIET (C)  
LIBERALERNA (L), TIDIGARE FOLKPARTIET (FP)  
KRISTDEMOKRATERNA (KD)   
MODERATERNA (M)   Gå till fråga 8 
SOCIALDEMOKRATERNA (S)  
VÄNSTERPARTIET (V)  
MILJÖPARTIET (MP)  
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)                                       
PIRATPARTIET (PP)                                                            
FEMINISTISKT INITIATIV (FI)                                               
ALTERNATIV FÖR SVERIGE 
MEDBORGERLIG SAMLING 
ANNAT PARTI. Vilket?........................................................   
 
RÖSTADE BLANKT                                                           
 
 
VET EJ   Gå till fråga 8 
VÄGRAR  
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Fråga 8 
 
 

1 
2 

 
3 
8 
9 

Valdplan  (fr8, reskont) 

 
Om vi tänker oss att det vore riksdagsval någon av de närmaste 
dagarna: 
skulle du rösta, skulle du kanske rösta eller skulle du inte rösta? 
 
RÖSTAR    Gå till fråga 9 A 
RÖSTAR KANSKE  
 
RÖSTAR INTE  
VET EJ    Gå till fråga 9 B 
VÄGRAR  
 

 
Fråga 9 
 
 
 
 

01 
02 
04 
05 
06 
07 
12 
13 
14 
15 
17 
18 

 
08 

 
09 
10 

 
88 
99 

Pval_nu (fr9, reskont) 

 
A) Vilket parti skulle du rösta på? 
 
B) Om du trots allt bestämde dig för att rösta, vilket parti skulle du då 
rösta på? 
 
CENTERPARTIET (C)  
LIBERALERNA (L), TIDIGARE FOLKPARTIET (FP)  
KRISTDEMOKRATERNA (KD)  
MODERATERNA (M)   Gå till 
fråga 11 
SOCIALDEMOKRATERNA (S)  
VÄNSTERPARTIET (V)  
MILJÖPARTIET (MP)  
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)  
PIRATPARTIET (PP)                                                                                  
FEMINISTISKT INITIATIV (FI)                                                                    
ALTERNATIV FÖR SVERIGE 
MEDBORGERLIG SAMLING 
 
ANNAT PARTI. Vilket? ..........................................................  
 
SKULLE RÖSTA BLANKT                                    Gå till fråga  10_lut 
SKULLE INTE RÖSTA/INGET PARTI    Gå till fråga  11u 
 
VET EJ    Gå till fråga 10_lut 
VÄGRAR    Gå till fråga 11u 
 

Fråga 10_lut 
 
 

01 
02 
04 
05 
06 
07 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
08 

 
10 

 
88 
99 

Pval_lut) 

Finns det ändå något parti du skulle kunna överväga att rösta på? 
Vid behov om IP bara svarar Ja? Vilket parti är det? 
  
CENTERPARTIET (C)  
LIBERALERNA (L), TIDIGARE FOLKPARTIET (FP)  
KRISTDEMOKRATERNA (KD)  
MODERATERNA (M)                                      Gå till fråga 11u 
SOCIALDEMOKRATERNA (S)  
VÄNSTERPARTIET (V)  
MILJÖPARTIET (MP)  
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)  
PIRATPARTIET (PP)                                                                                  
FEMINISTISKT INITIATIV (FI)                                                                    
ALTERNATIV FÖR SVERIGE 
MEDBORGERLIG SAMLING                                                                      
ANNAT PARTI. Vilket? ..........................................................  
 
INGET PARTI     Gå till fråga  11u  
 
VET EJ           Gå till fråga 11u 
VÄGRAR  
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Fråga 11 
 
 

1 
2 
9 

 

 
Känner du dig helt säker eller tveksam på att du skulle rösta på ...... 
(nämn partiet i fråga 9)? 
 
HELT SÄKER  Gå till fråga  11u 
TVEKSAM  Gå till fråga  11u 
VÄGRAR   Gå till fråga  11u 
                                                        
 

11u 
 
 

1 

2 

3 

4 

 

8 

9 
 

Vad tycker du om den svenska strategin under coronapandemin? 
 

MYCKET BRA 

GANSKA BRA 

GANSKA DÅLIGT 

MYCKET DÅLIGT 

 

INGEN UPPFATTNING / VET INTE 

VÄGRAR  

 

 
  

  
Fråga 12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
2 
9 

 

 
Jag ska nu ställa några frågor om din sysselsättning 
 
Arbetade du något under förra veckan? Vi är intresserade av allt arbete, även 
om det bara var några få timmar?  
 
(Med arbete avses enbart arbete i inkomstbringande syfte.) 
Svara ja även om du var tillfälligt borta på grund av sjukdom, semester, 
tjänstledighet, konflikt eller liknande. 
 
 
JA  Gå till fråga 16 
NEJ  Gå till fråga 13 
VÄGRAR  Gå till fråga 27 
 



    
  

15 

 
Fråga 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
9 

 

 
Vad gjorde du förra veckan?  
Om yngre än 65 år: Var du t.ex. tjänstledig, studerande, arbetslös eller något 
annat? 
Om 65 år eller äldre: Var du t.ex. pensionerad, tjänstledig, arbetslös eller något 
annat? 
 
 
(Om flera alternativ är tillämpliga så markera det som huvudsakligen gällde – d.v.s. endast ett alternativ 
får anges.) 
 
TJÄNSTLEDIG (ÄVEN TJL. FÖR STUDIER OCH "BARNLEDIGHET")  Gå till fråga 16 
STUDERADE  Gå till fråga 27 
ARBETSLÖS, PERMITTERAD ELLER VÄNTADE PÅ ARBETE  Gå till fråga 15 
HJÄLPTE TILL I FAMILJEMEDLEMS LANTBRUK  Gå till fråga 27 
HJÄLPTE TILL I FAMILJEMEDLEMS FÖRETAG  Gå till fråga 22 
PENSIONERAD (Även förtids-, sjuk- och änkepension.)  Gå till fråga 14 
ARBETADE I EGET HUSHÅLL (Även sjukskriven hemmafru/-man.)  Gå till fråga 18 
ANNAT 
     Vad? .............................................................................  Gå till fråga 24 
VÄGRAR  Gå till fråga 27 
 

 
Fråga 14 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

 

 
Vad ägnade du dig huvudsakligen åt under din yrkesverksamma tid? Var du 
anställd, lantbrukare, företagare eller något annat? 
 

(Endast ett alternativ får anges.) 
 

HEMMAFRU/HEMMAMAN  Gå till fråga 18 
ANSTÄLLD  Gå till fråga 17 
LANTBRUKARE  Gå till fråga 27 
FÖRETAGARE  Gå till fråga 22 
EJ YRKESVERKSAM  Gå till fråga 18 
VÄGRAR  Gå till fråga 27 
 

 
Fråga 15 
 
 

1 
2 
9 

 

 
Har du varit arbetslös eller permitterad mer eller mindre än ett halvår? 
 
 
ETT HALVÅR ELLER MER  Gå till fråga 24 
MINDRE ÄN ETT HALVÅR  Gå till fråga 16 
VET EJ/VÄGRAR  Gå till fråga 24 
 

 
Fråga 16 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
9 

 

 
Är du (om arbetslös: Var du ...) anställd, eller lantbrukare, eller företagare? 
 
(Ange vad ip anser vara huvudsysselsättningen om flera alternativ gäller.) 
 
 
ANSTÄLLD  Gå till fråga 17 
LANTBRUKARE  Gå till fråga 27 
FÖRETAGARE  Gå till fråga 22 
ÖVRIGT, VAD?.........  Gå till fråga 24 
VÄGRAR  Gå till fråga 27 
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Fråga 17a 
 
 
 
 

8 
9 

 
 
 
 
 
Fråga 17 b 
 
 
  

 
Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete/det arbete du hade?  
 
 
................................................................................................................................ 
 
VET EJ    Gå till fråga 17b 
VÄGRAR                           Gå till fråga 17b 
 

Markera rätt yrke i listan och tryck enter  Gå till fråga 25  

Om yrket inte finns i listan, tryck 1 och enter och skriv yrket i klartext   Gå till fråga 17b 

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

  Gå till fråga 25 
 

 
Fråga 18 
 

1 
2 
9 

 

 
Är du gift, sambo eller ensamstående? 
 
GIFT/SAMBO  Gå till fråga 19 
ENSAMSTÅENDE  Gå till fråga 24 
VET EJ/VÄGRAR  Gå till fråga 27 
 

 
Fråga 19 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
9 

 

 
Är din make/maka/sambo anställd, lantbrukare eller företagare? 
 
(Om maken etc. är pensionerad så ange vad som huvudsakligen gällde under dennes yrkesverksamma 
tid.) 
 
ANSTÄLLD  Gå till fråga 20 
LANTBRUKARE  Gå till fråga 27 
FÖRETAGARE  Gå till fråga 22 
ÖVRIGT, VAD?.....  Gå till fråga 27 
VÄGRAR  Gå till fråga 27 
 

 
Fråga 20a 
 
 
 

8 
9 

 
 
 
 
 
Fråga 20b 

 
 

  

 
Till vilket yrke vill du räkna det arbete som din make/maka/sambo har/hade? 
 
................................................................................................................................ 
 
VET EJ    Gå till fråga 20b 
VÄGRAR                           Gå till fråga 20b 
 
Markera rätt yrke i listan och tryck enter  Gå till fråga 27  

Om yrket inte finns i listan, tryck 1 och enter och skriv yrket i klartext  Gå till fråga 20 b 

 
Vilka är/var din make/maka/sambos huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
................................................................................................................................ 

 Gå till fråga 27 
 

 
Fråga 22 
 

1 
2 
9 

 

 
Är/var det någon anställd i företaget? 
 
JA  Gå till fråga 23 
NEJ  Gå till fråga 24a 
VET EJ/VÄGRAR  Gå till fråga 24a 
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Fråga 23 
 

1 
2 
9 

 

 
Är/var det 10 eller fler anställda? 
 
EN TILL NIO ANSTÄLLDA  
10 ELLER FLER ANSTÄLLDA    Gå till fråga 24a 
VET EJ/VÄGRAR  
 

 
Fråga 24a 
 
 
 
  

8 
9 

 
 
 
 
Fråga 24b 

 
Till vilket yrke vill du räkna dig med tanke på din yrkeserfarenhet och din 
utbildning? 
 
.................................................................................................   
 
VET EJ    Gå till fråga 24b 
VÄGRAR                           Gå till fråga 24b 
Markera rätt yrke i listan och tryck enter  Gå till fråga 27  

Om yrket inte finns i listan, tryck 1 och enter och skriv yrket i klartext  Gå till fråga 24b 

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

Gå till fråga 27 
 

 
Fråga 25 
 

1 
2 
3 
4 
9 

 

 
Är/var du anställd i statlig, kommunal, regional eller i privat tjänst? 
 
STATLIG   
KOMMUNAL  
REGIONAL   Gå till fråga 26a (Pensionär – 6 i fråga 13 – går till fråga 27) 
PRIVAT/ENSKILD  
VET EJ/VÄGRAR  
 

 

Fråga 26 
 

1 
2 
9 

 

 

Är du fackligt ansluten? 
 
JA   
NEJ                                    Gå till fråga 27  
VET EJ/VÄGRAR               Gå till fråga 27  
 
Vilket förbund tillhör du? 
……………………………………………………………… 
 

 

Fråga 27 
 
 

 

1 
2 
3 
9 

 

 

I vilken typ av bostad bor du? Bor du i lägenhet eller i småhus?  
Förtydliga vid behov: Med småhus menar vi en- eller tvåfamiljshus, även 
hopbyggda till radhus eller kedjehus. 
 
SMÅHUS 
LÄGENHET 
ANNAT (T.EX. INSTITUTION) 
VET EJ/VÄGRAR 

 

Fråga 28 
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2 
3 
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9 

 

 

Äger eller hyr du bostaden eller har du bostadsrätt? 
 

ÄGANDERÄTT/ANDELSRÄTT/ARRENDE    
BOSTADSRÄTT - DVS MED INSATS TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
HYRESRÄTT 
ANNAT. ANGE VAD .................................................................... 
VET EJ/VÄGRAR 
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Till sist har jag ett par frågor som handlar om din inställning till euron och EU.  
 

Euro-sympati 
 

Fråga 29 
 
 
 

1 
2 
3 
 

4 
8 
9 

Euro_symp 

 

Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle 
du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige? 
 
SKULLE RÖSTA JA TILL EURON  
SKULLE RÖSTA NEJ TILL EURON  
SKULLE RÖSTA BLANKT  
  
SKULLE INTE RÖSTA  
VET EJ   
VÄGRAR   

 

EU-sympati 
 
Fråga 30 
 
 

1 
2 
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9 

EU_symp 

 
Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU (Europeiska 
Unionen) eller har du ingen bestämd åsikt?  
 
FÖR MEDLEMSKAPET  
MOT MEDLEMSKAPET  
INGEN BESTÄMD ÅSIKT     
VET EJ    
VÄGRAR   

 
 

Fråga 33 

 
Till UP med variabel Avslutning=1:     Tack för din medverkan! 
 
Till UP med variabel Avslutning=2: Vi kommer att kontakta dig igen i november… 
… skulle du då kunna tänka dig att svara på frågorna via en webbenkät istället för som nu, via en 
telefonintervju? 
1 Ja           GÅ TILL FRÅGA 34 
2 Nej          GÅ TILL AVSLUTNING C 
 
Till UP med variabel Avslutning=3: Vi kommer att kontakta dig igen i november… 
 
Vid förra undersökningen lämnade du en e-postadress som vi kunde kontakta dig på. Är det 
fortfarande E-POSTADRESS FRÅN FIL som gäller? 
1 Ja           Tack för din medverkan 
2 Nej, föredrar att svara via telefon i november   Gå till AVSLUTNING C 
4 Nej, fel e-post          Gå till FRÅGA 34 
 
Till UP med variabel Avslutning=4: Gå till avslutning A 
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Fråga 34. 
Till vilken e-postadress vill du att vi skickar inloggningsuppgifterna (till webbenkäten)? 
Ange UP:s svar (var noga med stavningen och be UP bokstavera  
om det behövs. Upprepa gärna det du skrivit ner för UP):  
 
…………………………………………………………….   GÅ TILL AVSLUTNING B 
 
 
AVSLUTNING 
A. Vi kommer att kontakta dig igen i november… 
B. Om vi ändå skulle behöva nå dig via telefon … 
C.   På vilket telefonnummer når vi dig säkrast då? 
  Bostaden ………………………………………………  
  Arbetet ………………………………………………… 
  Övrigt 1 ……………………………………………….. 
  Övrigt 2 ……………………………………………….. 
  Övrigt 3 ……………………………………………….. 
Om nytt nummer: Nytt nummer  ………………………………………… 
   
Om nytt nummer:  Är det ett telefonnummer hem till Dig, ett mobiltelefonnummer eller ett nummer till din  
  arbetsplats? 
  1  telefonnummer hem till dig 
  2  telefonnummer till arbetet 
  3 mobiltelefonnummer 
  4  övrigt 
 

   Vilken tid på dagen passar dig bäst? 
  1  FM 
  2  EM 
  3 Dagtid 
  4  Kväll, när som helst efter 17.00 
  5 Kväll, 17.00-19.00 
  6  Kväll, efter 19.00 
  7 När som helst på dagen eller kvällen 
 

  Är det någon särskild dag i veckan som du föredrar att bli kontaktad? 
  1  Måndag-Torsdag 
  2  Fredag-Söndag 
  3 Intervjupersonen vill boka en särskild dag ……………………………. 
  4  Ingen speciell dag 
 
Vi kan sms:a dig när det är dags för nästa intervju. Då kan du ringa till oss och bli intervjuad direkt eller boka en tid för 
intervju.  
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  Vill du ha ett sms inför nästa intervju? 

  1  Ja, till [mobilnummer] 

  2  Nej 

   
Anmärkning   
   
 Upplysningar av betydelse för nästa kontakt överförs till "UB" 
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