
Frågeformulär – Rapport Svenskarna och internet 2020 
 
För årets rapport har två mätningar genomförts, en i kvartal 1 (Q1) och en i kvartal 3 (Q3). I mångt 
och mycket är frågorna desamma med nya tillägg för Q3. I detta formulär finns de frågor som ingår 
från respektive mätning i årets rapport Svenskarna och internet 2020.  
 
De frågor vi även ställde till icke-användare av internet i kvartal 1 finns redovisade i såväl rapport 
som tabellbilaga under delrapporten Digitalt utanförskap 2020 Q1 som du finner här: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/digitalt-utanforskap-2020/ 
 
 

 
INNEHÅLL – Svenskarna och internet 2020 
 
1. Internetanvändande och skärmtid   (Q1 & Q3) 
2. Arbeta hemifrån    (Q3) 
3. Digitala vårdtjänster   (Q1 & Q3) 
4. Digitala betalningslösningar, nätbedrägerier & e-handel (Q3 – Betalningslösningar även i Q1) 
5. Digital integritet och källkritik  (Q1 & Q3) 
6. Mediekonsumtion – titta, lyssna, läsa  (Q3 – Strömmande tjänster även i Q1) 
7. Sociala medier   (Q1 & Q3) 
8. Digitala kommunikationstjänster  (Q1 & Q3) 
9. Digitala studier   (Q3) 
10. Digitala beteenden   (Q3) 
Bakgrundsfrågor    (Q1 & Q3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/digitalt-utanforskap-2020/


 
 

 

1. INTERNETANVÄNDANDE OCH SKÄRMTID 

 
INTERNETANVÄNDANDE UNDER PANDEMIN (ENDAST I Q3) 
 
Vi kommer i denna undersökning att ställa flera frågor som rör våra digitala beteenden under den 
så kallade coronapandemin. Den blev av Världshälsoorganisation WHO klassad som pandemi (dvs. 
att coronaviruset fått spridning över stora delar av världen och drabbat många individer) den 11 
mars.  
 
I Sverige blev alla som hade möjlighet rekommenderade att arbeta hemifrån från och med den 16 
mars.  
 
Från och med 18 mars rekommenderades alla Sveriges gymnasieskolor, kommunala 
vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att gå över till distansundervisning. 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Använde du internet före coronapandemin bröt ut? 
Ja 
Nej 
 
Bas: Nej, använde inte internet före coronapandemin 
Vad under coronapandemin fick dig att börja använda internet? 
ÖPPET SVAR - SKRIV IN 
 
 
Bas: Ja, använde internet före coronapandemin 
Har du börjat använda internet i högre eller lägre utsträckning under coronapandemin? 
I mycket högre utsträckning 
I något högre utsträckning 
Lika mycket som före pandemin 
I något lägre utsträckning 
I mycket lägre utsträckning 
 
  



 
SKÄRMTID (Q1 OCH Q3) 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Nu kommer några frågor om digital skärmtid. Med digital skärmtid avses den tid som tillbringas 
framför olika typer av digitala skärmar såsom dator, surfplatta, mobiltelefon och alltså inte tv. 
 
På din fritid, händer det att du upplever att dina nära och kära tillbringar för mycket tid framför en 
digital skärm än du skulle vilja att de gjorde? 
 
På din fritid, händer det att du upplever att du själv tillbringar för mycket tid framför en digital 
skärm än du skulle vilja att du gjorde?  
Ja, ofta 
Ja, ibland 
Ja, någon enstaka gång 
Nej, aldrig 
Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Händer det att du vaknar under natten och då tittar på din mobiltelefon? 
Ja, ofta 
Ja, ibland 
Ja, någon enstaka gång 
Nej, aldrig 
Vill ej svara 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Hur upplever du att din digitala skärmtid påverkar dig? Känner du dig mer social eller mer utanför? 
5=Känner mig mycket mer social 1=Känner mig mycket mer utanför 
Vill ej svara 
 
 
ENDAST I Q3 
Bas: Internetanvändare 16+ 
Upplever du att din inställning till digital skärmtid har förändrats under coronapandemin? 
Ja, mycket mer positiv 
Ja, något mer positiv 
Nej, lika positiv som tidigare 
Nej, lika negativ som tidigare 
Ja, något mer negativ 
Ja, mycket mer negativ 
 
 
  



 
 

 

2. ARBETA HEMIFRÅN (ENDAST I Q3) 

Nu kommer några frågor om att arbeta hemifrån. Med hemifrån avses ditt hem, sommarstuga eller 
annan plats som inte är arbetsrelaterad.  
 
Bas: Arbetar/Arbetssökande/Sjukskriven/Föräldraledig 
Arb1a Arbetade du hemifrån digitalt på distans före coronapandemin bröt ut?  
Ja, all tid/majoriteten av min tid 
Ja, ungefär hälften av min arbetstid 
Ja, någon dag då och då 
Nej, endast undantagsvis 
Nej, aldrig 
Arbetade inte före pandemin 
 
 
Bas: Arbetar/Arbetssökande/Sjukskriven/Föräldraledig 
Arb1b Har du arbetat hemifrån digitalt på distans på grund av coronapandemin?  
Ja, all tid/majoriteten av min tid 
Ja, ungefär hälften av min arbetstid 
Ja, någon dag då och då 
Nej, endast undantagsvis 
Nej, aldrig 
Har blivit arbetssökande pga av pandemin 
Arbetar inte 
 
 
Bas: Har arbetat hemifrån under pandemin 
Hur upplever du att ditt digitala distansarbete hemifrån under coronapandemin har fungerat? 
5. Mycket bra 
4. Ganska bra 
3. Varken eller 
2. Ganska dåligt 
1. Mycket dåligt 
 
Bas: Arbetar och har arbetat hemifrån under pandemin  
Under coronapandemin, har du överlag arbetat fler eller färre arbetstimmar per vecka? 
Fler arbetstimmar 
Samma antal arbetstimmar som tidigare 
Färre arbetstimmar (ej korttidspermitterad) 
Har blivit korttidspermitterad pga pandemin 
Har blivit arbetssökande pga pandemin 
Har i majoritet varit sjukskriven under pandemin 
Har i majoritet varit föräldraledig under pandemin 
 
 
 
 
 



 
Bas: Arbetar och har arbetat hemifrån under pandemin 
Ungefär hur stor del av dina arbetsuppgifter kan du genomföra hemifrån? 
Praktiskt taget alla 
En större del 
Ungefär hälften 
En mindre del 
Praktiskt taget inga 
Arbetar inte 
 
Bas: Arbetat hemifrån under pandemin 
Har du haft digitala videokonferensmöten i din yrkesroll sedan du började arbeta hemifrån under 
coronapandemin? 
Ja, för första gången 
Ja, i högre utsträckning än tidigare 
Ja, i samma utsträckning som tidigare 
Ja, i lägre utsträckning än tidigare 
Nej, har inte haft digitala videkonferensmöten 
 
 
Bas: Har haft digitala videokonferensmöten 
Hur upplever du att dessa digitala videokonferensmöten har fungerat? 
5. Mycket bra 
4. Ganska bra 
3. Varken eller 
2. Ganska dåligt 
1. Mycket dåligt 
 
Bas: Arbetat hemifrån under pandemin 
När coronapandemin är över, skulle du vilja fortsätta att arbeta hemifrån? 
Ja, all tid/majoriteten av min tid 
Ja, ungefär hälften av min arbetstid 
Ja, någon dag då och då 
Nej, endast undantagsvis 
Nej, aldrig 
 
Bas: Arbetat hemifrån under coronapandemin 
Har din arbetsgivare stöttat dig för att du ska kunna upprätthålla informationssäkerheten även när 
du arbetat hemifrån? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3. DIGITALA VÅRDTJÄNSTER (Q1 OCH Q3) 

 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Nuförtiden kan man utföra många samhällstjänster över internet, så kallade e-tjänster. När det 
gäller sjukvården, vilka e-tjänster har du använt? 
Vårdappar som ersätter vårdbesök (även privata aktörer som t.ex Kry, Min Doktor)  
Bokat tid online för ett fysiskt vårdbesök 
Fått provsvar online 
Tagit del av journal online 
Sett recept online 
Sökt info online vid sjukdom 
Annan e-tjänst inom sjukvården 
Har inte använt någon e-tjänst för sjukvården 
Vill ej svara 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4. DIGITALA BETALNINGSLÖSNINGAR, NÄTBEDRÄGERIER & E-HANDEL 

 
DIGITALA BETALNINGSLÖSNINGAR (Q1 OCH Q3) 
 
Bas: Internetanvändare 18+ år  
v25o Hur ofta använder du internet för…  
10  Mobilt BankID    
12 ..att betala med Swish     
0 Aldrig   
1 Någon gång   
2 Varje månad   
3 Varje vecka   
4 Dagligen   
5 Flera gånger dagligen  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar  
 
 
 
NÄTBEDRÄGERIER (ENDAST I Q3) 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år  
q8. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna … 
5 …blivit kontaktad av någon obehörig som bett dig att logga in med ditt bankid 
..blivit utsatt för att någon obehörig har använt dina kredit- och/eller kontokortsuppgifter 
..blivit utsatt för bedrägeriförsök på internet 
..köpt och betalat för en vara på en begagnatsajt som du sedan inte fått 
..fått e-post med hot om utpressning 
..fått samtal från en falsk kundsupport/helpdesk om problem med din dator 
Ja 
Nej 
Vet ej 
  



 
E-HANDEL (ENDAST I Q3) 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Har du e-handlat, dvs köpt något på nätet, sedan coronapandemin bröt ut? 
Ja, för första gången 
Ja, i högre utsträckning än tidigare 
Ja, i samma utsträckning som tidigare 
Ja, i lägre utsträckning än tidigare 
Nej, men har gjort det tidigare 
Nej, har inte e-handlat något någonsin 
 
Bas: Har e-handlat under pandemin 
I vilken utsträckning har du e-handlat något av följande sedan coronapandemin bröt ut?  
E-handlat för första gången 
E-handlat i högre utsträckning än tidigare 
E-handlat i samma utsträckning som tidigare 
E-handlat i lägre utsträckning än tidigare 
Inte någonsin e-handlat detta 
 
Livsmedel 
Läkemedel/apoteksvaror 
 
  



 

 

5. DIGITAL INTEGRITET OCH KÄLLKRITIK (Q1 OCH Q3) 

 
Bas: Internetanvändare 18+ år 
q201907 Hur väl stämmer följande påståenden för dig. 
2. Jag känner mig övervakad på internet   
5) Stämmer helt och hållet 
4) Stämmer ganska bra 
3) Varken eller 
2) Stämmer inte särskilt bra 
1) Stämmer inte alls 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 18+ år 
Q31. Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i följande påståenden om den personliga 
integriteten på internet.  
2 Jag är oroad att myndigheterna inkräktar på min personliga integritet på internet   
3 Jag är oroad att stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på 
internet 
5) Instämmer helt 
4) 
3) 
2) 
1) Instämmer inte alls 
Har ingen uppfattning 
 
 
 
KÄLLKRITIK 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
WIPQ15_9. Hur mycket instämmer du i följande, på en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte 
alls och 5 är instämmer helt och hållet? 
Jag kan avgöra om information på internet är sann eller falsk 
5) Instämmer helt och hållet 
4) 
3) 
2) 
1) Instämmer inte alls 
Vet ej 
 
 
 

 

  



 

 

6. MEDIEKONSUMTION – TITTA, LYSSNA, LÄSA  

(ENDAST I Q3 – med undantag för STRÖMMANDE TJÄNSTER som finns i både Q1 och Q3) 

 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
N1. Hur ofta ägnar du dig åt följande aktiviteter (ej på internet) 
4 Se på tv på tv-apparat (inte via dator eller internet)  
2 Lyssna på radio via radioapparat (inte via internet)  
1 Läsa dagstidningar i pappersformat   
3 Läsa böcker i pappersformat   
0 Aldrig   
1 Någon gång   
2 Varje månad   
3 Varje vecka   
4 Dagligen   
5 Flera gånger dagligen  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar  
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
q22 Hur ofta använder du internet för... 
8  ...att titta på tv-kanalernas playtjänster  
5 ...att lyssna på en digital radiostation  
14  …att läsa digitala dagstidningar     
17  ...att läsa e-böcker     
18  ...att lyssna på ljudböcker     
13  …att lyssna på poddar     
0 Aldrig   
1 Någon gång   
2 Varje månad   
3 Varje vecka   
4 Dagligen   
5 Flera gånger dagligen  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar    
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Hur ofta besöker du Youtube? 
0 Aldrig   
1 Någon gång   
2 Varje månad   
3 Varje vecka   
4 Dagligen   
5 Flera gånger dagligen  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   



STRÖMMANDE TJÄNSTER (Q1 & Q3) 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Hur ofta använder du någon strömmande tjänst (streamingtjänst) för.. 
1. Musik (Spotify, Apple Music etc.) 
2. Film/Serier (Netflix, HBO Nordic, Viaplay, C More etc.) 
0 Aldrig   
1 Någon gång   
2 Varje månad   
3 Varje vecka   
4 Dagligen   
5 Flera gånger dagligen  
-998 Vet ej -999 Ej svar    
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Betalar du för ett abonnemang för en eller flera strömmande tjänster (streamingtjänster) för 
musik? (t ex Spotify, Apple Music, Youtube Music) 
 
Betalar du för ett abonnemang för en eller flera strömmande tjänster (streamingtjänster) för film 
och serier? (t ex Netflix, HBO Nordic, Viaplay, C More) 
 
Ja, för en strömmande tjänst 
Ja, för två strömmande tjänster 
Ja, för tre strömmande tjänster 
Ja, för fyra strömmande tjänster eller fler 
Nej 
Vet ej 
 
  



 
ENDAST I Q3 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V21. Prenumererar ni på någon dagstidning hemma? 
1 Ja, enbart på papper   
2 Ja, både på papper och digitalt  
3 Ja, enbart digitalt   
0 Nej   
-998 Vet ej -999 Ej svar  
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Betalar du någon upphovsman (t.ex. journalist, poddare, youtubare) direkt för att stödja deras 
produktion av innehåll? 
Ja, 
- Via Swish 
- Via Patreon 
- På annat sätt 
Nej 
Vet ej 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Har du någon gång köpt en vara eller tjänst som en känd influencer på internet har 
rekommenderat?  
Ja 
Nej 
 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Vilken har varit din huvudsakliga källa för att hålla dig uppdaterad om coronaviruset?  
(Max 1-2 svar tillåtet.) 
Tv-kanal (SVT Nyheter, TV4 Nyheter etc.) 
Radiokanal 
Digitala tidningar/nyhetssajter 
Papperstidningar 
Myndigheters webbplatser 
Andra webbplatser 
Youtube 
Facebook 
Twitter 
Andra sociala medier 
Ingen av dessa 
Har inte velat ta del av nyheter om coronaviruset 
 
 
 
  



 

 

7. SOCIALA MEDIER (Q1 OCH Q3) 

 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V216C51. Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser (exempelvis Instagram, Snapchat eller 
Facebook)? 
Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V782. Hur ofta besöker du Facebook? 
Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V78. Hur ofta använder du följande sociala nätverksplatser? Om du inte känner till dem så svarar 
du "Aldrig". 
12  Instagram      
14  Snapchat      
3  Twitter      
13  LinkedIn      
42  TikTok      
41  Twitch      
18  Reddit  
22  Pinterest   
Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
N6. Vilka tjänster på Facebook använder du? 
Messenger  
Deltar i evenemang 
Skapar evenemang 



Deltar i grupper 
Lägger upp egna foton/bilder/videoklipp 
Skriver egna inlägg 
Delar andras inlägg 
Delar nyheter och artiklar 
Köpt eller sålt något via Marketplace 
Startat en egen välgörenhetsinsamling 
Skänkt pengar till en välgörenhetsinsamling 
Annat 
Vet ej 
 
 
  



 

8. DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER (Q1 OCH Q3) 

 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V78. Hur ofta använder du följande samtals- och kommunikationstjänster? Om du inte känner till 
dem så svarar du "Aldrig". 
45  Facebook Messenger  
21  Whatsapp      
20  Skype      
43  Signal 
44  Slack 
45  Discord 
 
 
OBS! NYA I Q3: 

Zoom 
Microsoft Teams 
Google Meet/Hangout 

 
Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Q20 Hur ofta använder du internet för ...? 
...att e-posta – dvs kontrollera, läsa eller skriva e-post?  
...att chatta - dvs skicka direktmeddelanden?   
…att ringa eller ta emot samtal med rörlig bild (videosamtal eller videochat)?  
Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
 
Bas: Chattar 16+ år 
Vilka tjänster använder du för att chatta, dvs skicka direktmeddelanden? 
Imessage (Iphone)  
SMS 
Snapchat 
Facebook Messenger 
Instagram 
LinkedIn 
Skype 



Signal 
Whatsapp 
Slack  
Discord 
Youtube 
Telegram messenger 
Annan tjänst: SKRIV IN 
Vill ej svara 
  



 

 

9. DIGITAL UTBILDNING (ENDAST Q3) 

Nu kommer några frågor om distansundervisning under coronapandemin. Med distansundervisning 
avser vi i detta fall interaktiv undervisning som bedrivs med digital teknik via internet. 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Sedan coronapandemin bröt ut, har du deltagit i undervisning på distans som egentligen var 
avsedd att ske i ett fysiskt klassrum eller motsvarande? (flera svar tillåtna) 
Ja, för studier på gymnasiet 
Ja, för studier på Komvux 
Ja, för studier på högskola/universitet eller motsvarande 
Ja, för studier kopplade till min arbetsgivare 
Ja, för egenbekostade studier kopplade till min karriär/yrkesroll 
Ja, för privata studier kopplat till min hobby/fritidsintresse 
Nej 
 
Bas: Har haft distansundervisning 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om distansundervisning? 
Jag föredrar undervisning på distans framför lektioner i ett fysiskt klassrum 
Jag har tillgång till digital utrustning som krävs för undervisning på distans.    
Min skola eller motsvarande har tillgång till teknik, som behövs för undervisning på distans. 
Mina lärare har förmåga att hålla lektioner på distans 
Mitt lärande fungerar lika bra vid undervisning på distans som i ett fysiskt klassrum. 
Undervisning på distans har medfört en större arbetsbörda 
Att göra digitala prov gör det lättare att fuska  
 
5) Instämmer helt och hållet 
4) 
3) 
2) 
1) Instämmer inte alls 
Ej aktuellt/Har ingen erfarenhet 
 
Bas: Gymnasiet 
Hur ofta använder du internet för skolarbete/studier under skoltid? 

Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
Bas: Gymnasiet 
Har du fått tillgång till en dator av din skola som du har som din egen? 
Har du fått tillgång till en surfplatta av din skola som du har som din egen? 
Ja 
Nej 
Vet ej 



 
Bas: Gymnasiet 
Använder du din egen mobiltelefon på lektionerna för att göra skolarbete? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Bas: Gymnasiet 
Hur ofta sedan coronapandemin bröt ut har ni i den digitala skolundervisningen fått arbeta 
med/lära er ...? 
1. ... hur ni kan skydda er mot kränkningar på nätet 
2. ... hur man kan ta reda på vad som är sant och falskt på nätet 
3. ... hur man får kopiera och sprida innehåll på internet 
4. ... programmering 
5. ... säker användning av nätet 
6. ... om säkra lösenord 
 
Flera gånger dagligen 
Dagligen 
Varje vecka 
Varje månad 
Någon gång 
Aldrig 
Vet ej 
 
 
Bas: Gymnasiet 
Hur mycket instämmer du i följande, på en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är 
instämmer helt och hållet? 
Jag kan installera och lägga till ett program på en dator som jag har tillgång till 
Jag kan värdera och ta ställning till den information som jag tar del av i sociala medier 
Jag vet hur jag kan skydda mig mot kränkningar på nätet 
 
5) Instämmer helt och hållet 
4) 
3) 
2) 
1) Instämmer inte alls 
Vet ej 
 
  



 

 

10. DIGITALA BETEENDEN (ENDAST I Q3) 

 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Har du under coronapandemin ägnat dig åt något av följande.. 
Spelat spel online (nöjesspel, ej gambling) 
Spel om pengar online (gambling) 
Haft en digital AW (after work)/social videoträff med kompisar/kollegor 
Haft en digital videoträff med familj/släktingar 
Deltagit digitalt på en fest/dop/bröllop eller högtid 
Tagit en del av livesändning på internet av kulturevenemang som t.ex. konsert/teaterpjäs 
Nätdejtat 
Tagit del av pornografiskt innehåll online 
 
Ja, för första gången 
Ja, i högre utsträckning än tidigare 
Ja, i samma utsträckning som tidigare 
Ja, i lägre utsträckning än tidigare 
Nej, men har gjort det tidigare 
Nej, har inte någonsin gjort det 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Vilka av följande digitala beteende kommer du att ta med dig efter coronapandemin? 
Jag kommer i högre utsträckning att… 
Arbeta hemifrån 
Gå en kurs eller utbildning online/på distans 
E-handla livsmedel 
E-handla läkemedel/apoteksvaror 
E-handla generellt (ej livsmedel/läkemedel/apoteksvaror) 
Besöka läkare digitalt 
Delta digitalt på en fest/dop/bröllop eller annan högtid 
Ha digitala AW (after work)/social videoträffar med kompisar/kollegor 
Ha digitala videoträffar med familj/släktingar 
Ta en del av livesändning på internet av kulturevenemang som t.ex. konsert/teaterpjäs 
Inget av dessa 
 
 
 
 
 
TILLÄGG FRÅN Q1 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
v216k (2018) Använder du någon nätdejtingsajt eller nätdejtingapp? 
Ja   
Nej, men har använt tidigare  
Nej, har aldrig använt  
999 Ej svar  
  



 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR (Q1 OCH Q3) 

 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
q25. KÖN: 

1. Man 
2. Kvinna 
3. Annat 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
q26. ÅLDER: 

NUMERISK 
 
 
ENDAST I Q3 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Har du någon gång sedan coronapandemin bröt ut varit korttidspermitterad från ditt arbete? 
Ja, är kortidspermitterad 
Ja, har varit korttidspermitterad men är ej det längre 
Nej, har ej varit permitterad från mitt arbete 
Har ej arbetat 
 
 
ENDAST I Q3 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
v217a. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 
Studerande 
Arbetar heltid 
Arbetar deltid (ej kortidspermitterad) 
Korttidspermitterad 
Föräldraledig 
Arbetssökande 
Sjukskriven 
Pensionär 
Förtidspensionär 
Annat 
 
ENDAST I Q1 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
v217a. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

Studerande         
Arbetar 
Pensionär         
Föräldraledig 
Arbetssökande         
Sjukskriven/Förtidspensionär        
Annat 
 



 
Bas: Arbetar 
V217c. Arbetar du inom offentlig, privat eller ideell sektor? 
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 
Vill ej ange 
  
Bas: Arbetar 
V217d. Hur stor andel av din arbetstid tillbringar du framför en dataskärm? 
Praktiskt taget all tid 
Runt tre fjärdedelar 
Ungefär hälften 
Runt en fjärdedel 
Praktiskt taget ingen tid 
 
Bas: Arbetar 
V217e. Skulle du säga att du är arbetare eller tjänsteman i din huvudsakliga yrkesroll? 
Arbetare 
Tjänsteman 
Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Q27. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 
Grundskola  
Gymnasium 
Högskola 
 - Påbörjat högskolestudier (ej examen) 
 - Högskoleexamen eller högre utbildning 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Q29A. Vilket är ditt civilstånd? 
Ensamstående/Singel 
Särbo 
Sammanboende 
Gift  
Bor hemma med förälder/föräldrar  
Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V221C. Skulle du säga att du bor i en storstad, stad eller på landsbygd? 
Stad 
 - Storstad – Stockholm, Göteborg, Malmö 
 - Annan stad 
Landsbygd 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
Q28. Ange er ungefärliga hushållsinkomst (svenska kronor) per år före skatt.  Med hushållsinkomst 
avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt. 
0 - 150 000 SEK 



150 001 - 300 000 SEK 
300 001 - 450 000 SEK 
450 001 - 600 000 SEK 
600 001 - 750 000 SEK 
Över 750 000 SEK 
Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 18+ år 
Q29B. Finns det hemmaboende barn i hushållet som inte har fyllt 18 år? 
Ja 
Nej 
Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V229. Var är du född? 
Sverige 
Utanför Sverige 
 - Norden, utanför Sverige 
 - Utanför Norden 
Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
V251C. Har du någon funktionsnedsättning/funktionsvariation? 
Ja (Skriv in – valfritt) 
Nej 
 
 
 


