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Svenskarna och internet 2021 
 
 

 

FRÅGEFORMULÄR SVENSKARNA OCH INTERNET 2021 
 
 

 
Internetpenetrationsstudie 
 
Studie 1 
1. Internetanvändning och det uppkopplade hemmet 
2. Digitala samhällstjänster 
3. E-handel och digitala betalningslösningar 
4. Arbete på distans 
 
Studie 2 
1. Internetanvändning, digitala begrepp och skärmtid 
2. Sociala medier 
3. Digitala kommunikationstjänster 
4. Digitala och strömmande medietjänster 
5. Kulturevenemang, sociala evenemang och träning 
6. Dejting, spel och porr 
7. Digital integritet, källkritik och nätbrott 
 
Barnen och internet (BOI)  
 
Föräldrar och internet (FOI 
 
Omnibus 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
För urval och metod för respektive studie – se Om Svenskarna och internet – Metodbeskrivning. 
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INTERNETPENETRATIONSSTUDIE 
 
 

 
 
Bas: Samtliga 
ANV_FREK. Hur ofta använder du internet? Med internetanvändning avser vi all användning 
oavsett om det är på dator, surfplatta eller smartmobil (smart phone).  

1. Flera gånger dagligen 
2. Dagligen 
3. Varje vecka 
4. Varje månad 
5. Mer sällan 
6. Aldrig 

(Om inget svar så avbryt) 
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STUDIE 1 
 
 

 

1. INTERNETANVÄNDNING OCH DET UPPKOPPLADE HEMMET 

 
INTERNETANVÄNDANDE 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
ANV_NYA. Använde du internet för första gången under de senaste tre åren? 

1. Ja, efter pandemin bröt ut 
2. Ja, innan pandemin bröt ut, men för första gången de senaste tre åren 
3. Nej, har använt internet längre än tre år 

(Om inget svar så avbryt) 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
ANV_FREK. Hur ofta använder du internet? Med internetanvändning avser vi all användning 
oavsett om det är på dator, surfplatta eller smartmobil (smart phone).  

1. Flera gånger dagligen 
2. Dagligen 
3. Varje vecka 
4. Varje månad 
5. Mer sällan 

(Om inget svar så avbryt) 
 
Bas: Sällananvändare 16+ år (mer sällan än dagligen =not ’12’) 
ANV_SALLAN. Hur kommer det sig att du inte använder internet varje dag? Flera svar tillåtna. 
RANDOMISERA 1-14 

1. Har inget behov 
2. Har inte tid 
3. Vill minska min skärmtid/göra annat 
4. Har någon annan som sköter det som behövs göras på internet åt mig 
5. För krånglig teknik 
6. Har inte råd/för dyrt 
7. Internet känns otryggt/rädd för att bli lurad 
8. Fysisk begränsning – ser dåligt/sjukdom etc. 
9. Har en för dålig/ingen uppkoppling i hushållet 
10. Har för lite surf i mobilen 
11. Har en för gammal smartmobil/dåligt fungerande smartmobil 
12. Har ingen smartmobil 
13. Har en för gammal dator/dåligt fungerande dator 
14. Har ingen dator 
15. Annan anledning: SKRIV IN 

Vet ej 
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HUVUDSAKLIG UPPKOPPLING I HEMMET 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
ANV_UPPK. Vilken är din huvudsakliga internetanslutning i hemmet som du använder för privat 
bruk? Om du använder flera så ange den som du använder mest.  

1. ADSL (via telefonuttaget)         
2. Kabel-tv (via kabel-tv uttaget)       
3. Fiber (separat indraget uttag) 
4. Mobilt bredband, inte via mobiltelefon      
5. Mobilt bredband, via mobiltelefon       
6. Annan       
7. Har ingen internetanslutning i hemmet        

Vet inte vilken 
 
ENHETER 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
ANV_ENHET. Vilka av följande enheter använder du regelbundet? Flera svar tillåtna. 

1. Dator 
2. Surfplatta 
3. Smartmobil - Iphone 
4. Smartmobil - Android 
5. Mobiltelefon men inte smartmobil 

Vill ej uppge 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år  
ANV_SURF. Händer det att du i din vardag begränsar din internetanvändning på mobilen för att du 
inte har tillräckligt med surf?  

1. Ja, varje vecka 
2. Ja, varje månad 
3. Ja, mer sällan 
4. Nej, kan alltid surfa som jag vill 
5. Använder ej internet på smartmobilen 
6. Har ingen smartmobil 

Ingen uppfattning 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
ANV_MOB. Har du upplevt att du inte kan använda samhällsviktiga e-tjänster (t.ex. mobilt bank-id) 
för att du idag har en för gammal mobiltelefon? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Använder ej internet på smartmobilen 
4. Har ingen smartmobil 

Ingen uppfattning 
 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
ANV_DATOR. Har du upplevt att du inte kan ta del av olika digitala aktiviteter och tjänster för att 
du idag har en för gammal dator? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Har ingen dator 

Ingen uppfattning 
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DET UPPKOPPLADE HEMMET 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
UPP_PRYL. Vilka uppkopplade prylar har du tillgång till i ditt hem? Med uppkopplade prylar avses 
vardagsföremål (ej datorer, mobiltelefoner eller surfplattor) som har inbyggd elektronik och 
internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras via internet. Flera svar tillåtna.  
ROTERA 1-8 

1. Högtalare som går att styra med rösten, som t ex Google Home eller Alexa   
2. Elektroniskt lås till ytterdörren 
3. Uppkopplat larmsystem – som du styr från din mobil eller dator 
4. Uppkopplade strömbrytare – som du kan stänga av och på via t.ex. en app 
5. Smart armbandsur – som kan mäta t ex puls, steg, hur långt du sprungit, sömnmönster och 

som registreras online 
6. Smart tv-apparat – som är uppkopplad mot internet 
7. Uppkopplad bil – där du kan kontrollera lås, körjournaler, navigation, värme etc. med 

mobilen 
8. Uppkopplade hushållsapparater/vitvaror  
9. Annan uppkopplad pryl: SKRIV IN 
10. Har ingen uppkopplad pryl 

Vet ej 
 

 

HJÄLPBEHOV DEL 1 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
DKOMP1. Vad av följande har du gjort eller skulle du kunna göra på egen hand eller med hjälp av 
någon annan? (Även om det är något du ej är intresserad av ber vi dig svara på hur du tror att du 
skulle agera.) 
ROTERAS 
Installera en app på din mobiltelefon 
Skicka en bild/foto i din mobil till någon annan  
Registrera ett eget konto på sociala medier 
Genomföra ett videosamtal 
Använda molntjänster för att hantera filer (t.ex. Google Drive, Apple iCloud, Dropbox, OneDrive)  
Ändra mina inställningar för kakor (cookies) i min webbläsare 
Välja hur min platsinformation/platstjänster delas på mina digitala enheter 
Ta del av nyheter i en digital dagstidning/nyhetssajt 
 

1. Har gjort utan hjälp  
2. Har gjort men endast med hjälp  
3. Har inte gjort men skulle kunna göra det utan hjälp  
4. Har inte gjort och skulle behöva hjälp  
5. Känner inte till/Har inte hört talas om   

Vill ej uppge 
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2. DIGITALA SAMHÄLLSTJÄNSTER  

 
KARTLÄGGNING NYTTJANDE E-TJÄNSTER 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DSAM_ANV. Idag kan man utföra många samhällstjänster över internet, så kallade e-tjänster. 
Har du under de senaste 12 månaderna använt någon av följande e-tjänster? Markera de du har 
använt. Flera svar tillåtna. 
ROTERA 1-6 

1. E-vårdtjänster/e-tjänster för sjukvården (logga in på 1177.se, digitala vårdbesök, söka info vid 
sjukdom online etc.) 

2. Skatteverkets e-tjänster (t ex deklaration, personbevis, flyttanmälan) 
3. Digital brevlåda (t ex Kivra, Digimail, E-boks, Min Myndighetspost) 
4. E-tjänst för pension (t ex kontrollera framtida pension och göra pensionsval online) 
5. E-tjänst för kollektivtrafiken/tåg/allmänna transportmedel (t ex planera resa online eller 

köpa e-biljett) 
6. E-tjänst för bibliotek (t ex låna en digital bok) 
7. Annan digital samhällstjänst – Vänligen ange vilken: SKRIV IN 
8. Ej använt digitala samhällstjänster senaste 12 månaderna 

Vet ej 
 
 
ÖNSKEMÅL DIGITALA E-TJÄNSTER 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DSAM_WISH. Finns det några samhällstjänster som du skulle vilja kunna utföra digitalt men som 
det ännu inte finns digitala alternativ till? 

1. Ja, skriv in vilka: SKRIV IN 
2. Nej 

Vet ej 
 
ÖNSKEMÅL DIGITAL RÖSTNINGSMÖJLIGHE 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DSAM_VOTE. Skulle du vilja ha möjlighet att rösta via internet istället för att besöka en vallokal? 

1. Ja 
2. Nej 

Vet ej/Kan ej ta ställning 
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HJÄLPBEHOV  - DEL 2 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DKOMP2a. Vad av följande har du gjort eller skulle du kunna göra på egen hand eller med hjälp av 
någon annan? (Även om det är något du ej är intresserad av ber vi dig svara på hur du tror att du 
skulle agera.) 
ROTERA BLOCKEN SAMT INOM BLOCKEN 
Använda en vårdapp, dvs besöka en läkare digitalt via videosamtal 
Boka tid på nätet för ett fysiskt läkarbesök 
Besöka webbplatsen 1177 Vårdguiden för att läsa om hälsa, sjukdomar och var du kan hitta vård 
Logga in på 1177 Vårdguiden för att se recept, provsvar, journaler, inbokade läkartider etc. 
 
Söka resetidtabeller på nätet  
Resa med hjälp av en digital biljett i mobiltelefonen  
Betala parkeringsavgift via en app istället för p-automat 
 
Skaffa en digital brevlåda (ej e-post) för myndighetspost 
Besöka myndigheters webbplatser för samhällsinformation 
Besöka politiska partiers webbplatser för information 
 
Digitalt söka bidrag/a-kassa eller motsvarande 
Digitalt ansöka om ett jobb 
Logga in på ett bibliotek på nätet och låna en digital bok  
 

1. Har gjort utan hjälp  
2. Har gjort men endast med hjälp  
3. Har inte gjort men skulle kunna göra det utan hjälp  
4. Har inte gjort och skulle behöva hjälp  
5. Känner inte till/Har inte hört talas om   

Vill ej uppge 
 
 
Bas: Skulle behöva hjälp med… (resp ’24’) 18+ år 
DKOMP2b. Av vilken eller vilka anledningar skulle du behöva hjälp med att...  
Flera svar tillåtna. 
 
Använda en vårdapp, dvs besöka en läkare digitalt via videosamtal 
Logga in på 1177 Vårdguiden för att se recept, provsvar, journaler, inbokade läkartider etc. 
ROTERA 1-8 

1. Saknar bank-id/e-legitimation 
2. För krånglig teknik 
3. Vet inte hur man gör 
4. För tidsödande 
5. Har inte ork eller lust 
6. Oro för att det blir fel 
7. Osäker på hur mina personliga uppgifter används 
8. Någon annan gör det åt mig 

Annan anledning: SKRIV IN 
Vill ej uppge 
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E-TJÄNSTER UNDERLÄTTAR/FÖRSVÅRAR (JMF 2020 Q1) 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DSAM_EASY. Anser du att digitala samhällstjänster/e-tjänster generellt sett underlättar eller 

försvårar för dig?  

1 Underlättar inte alls/Försvårar 
2 
3    
4    
5 Underlättar mycket   
Vet ej 
 
E-TJÄNSTER SÄKERHETSASPEKT 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DSAM_SAKRA. Avstår du från att använda några digitala samhällstjänster för att du inte tycker att 
de är säkra att använda? Om ja, på vilket av följande sätt upplever du e-tjänsterna som osäkra? 
Flera svar tillåtna. 

1. Nej 
Ja,…  [2-6] 

2. … för risken att mina personuppgifter delas med eller förs vidare till andra myndigheter  
3. … för risken att appar i mobilen kan innebära att myndigheter kan följa hur jag fysiskt 

förflyttar mig  
4. … för risken att någon anställd inom en myndighet tar del av mina personuppgifter för andra 

syften än att utföra sitt arbete  
5. … risken för olagligt intrång där t ex ”hackare”, kriminella eller andra obehöriga kan komma 

åt mina personliga uppgifter som finns hos myndigheter  
6. … osäkra på annat sätt: SKRIV IN 

Vet ej  
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3. E-HANDEL OCH DIGITALA BETALNINGSLÖSNINGAR 

 
E-HANDEL 
 
NYA E-HANDLARE 

Bas: Internetanvändare 16+ år  
EH_NYA. Har du e-handlat, det vill säga köpt något på nätet, för första gången under de senaste tre 
åren? 

1. Ja, efter pandemin bröt ut 
2. Ja, innan pandemin bröt ut, men för första gången de senaste tre åren 
3. Nej, har e-handlat i mer än tre år 
4. Nej, har aldrig e-handlat 

Vet ej 
 

TREND - KÄNNEDOM LIVE SHOPPING 

Bas: Internetanvändare 16+ år  
EH_LIVE. Vad av följande stämmer in på dig vad gäller så kallad ”live shopping” på nätet, dvs när 
ett företag visar produkter via live-streaming på nätet (du har möjlighet att ställa frågor live och får 
svar direkt, ungefär som om du själv är i en fysisk butik). 

1. Har aldrig hört talas om 
2. Har endast hört talas om 
3. Känner till men ej deltagit i 
4. Har deltagit i men ej köpt något 
5. Har deltagit i och köpt något 

Vill ej uppge 
 
TREND - KÄNNEDOM SOCIAL SHOPPING) 

Bas: Internetanvändare 16+ år  
EH_SOC. Vad av följande stämmer in på dig vad gäller så kallad ”social shopping” på nätet, dvs att 
shoppa och betala direkt på en social medieplattform (t.ex. Instagram, Pinterest, Facebook) utan 
att lämna plattformen? 

1. Har aldrig hört talas om 
2. Har endast hört talas om 
3. Känner till men har ej köpt något 
4. Känner till och har köpt något 
5. Har shoppat på sociala medier men vet ej om det är ”social shopping” (dvs vet ej om jag 

lämnat plattform eller ej) 
Vill ej uppge 
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DIGITAL IDENTIFIKATION OCH BETALNINGSLÖSNINGAR 
 
NYTTJANDE E-BETALNINGSLÖSNINGAR 

Bas: Internetanvändare 18+ år  
DBET_ANV. Har du under de senaste 12 månaderna… Markera de du har använt/betalat med. Flera 
svar tillåtna. 
Vilka har du använt varje vecka? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VISAS I LISTA) 
Vilka har du använt dagligen? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VARJE VECKA VISAS I LISTA) 
ROTERA 1-7 I SAMMA ORDNING I ALLA TRE FRÅGOR 

1. …använt mobilt Bank-id  
2. …använt Freja eID 
3. …betalat med Swish     
4. ...betalat med Klarna 
5. ...betalat med Qliro 
6. …betalat med Paypal 
7. …betalat/”blippat” med mobilen 
8. Ingen av dessa 

Vet ej 
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HJÄLPBEHOV – DEL 3 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DKOMP3a. Vad av följande har du gjort eller skulle du kunna göra på egen hand eller med hjälp av 
någon annan?  
ROTERAS 
Betala räkningar på en internetbank 
Genomföra en betalning vid köp på nätet 
Installera mobilt bank-id 
Använda/legitimera mig med mobilt bank-id 
Betala med en app som t.ex. Swish 
 

1. Har gjort utan hjälp  
2. Har gjort men endast med hjälp  
3. Har inte gjort men skulle kunna göra det utan hjälp  
4. Har inte gjort och skulle behöva hjälp  
5. Känner inte till/Har inte hört talas om   

Vill ej uppge 
 
Bas: Skulle behöva hjälp med… (resp ’24’) 18+ år 
DKOMP3b. Av vilken eller vilka anledningar skulle du behöva hjälp med att…  
Flera svar tillåtna. 
  
Genomföra en betalning vid köp på nätet 
Installera mobilt bank-id 
Använda/legitimera mig med mobilt bank-id 
 
ROTERA 1-8 

1. Saknar bank-id/e-legitimation 
2. För krånglig teknik 
3. Vet inte hur man gör 
4. För tidsödande 
5. Har inte ork eller lust 
6. Oro för att det blir fel 
7. Osäker på hur mina personliga uppgifter används 
8. Någon annan gör det åt mig 

Annan anledning: SKRIV IN 
Vill ej uppge 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
DKOMP4. Vi har gått igenom många olika områden inom internetanvändning som man kan behöva 
hjälp med. Finns det för dig andra områden inom internetanvändning på mobiltelefon, surfplatta 
eller dator som du tycker är svårt, komplicerat och som du eventuellt skulle behöva hjälp med för 
att klara av?  
Ja, ange vilket/vilka (SKRIV IN) 
Nej 
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E-BETALNING SÄKERHETSASPEKT 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
DBET_TRYGG. Händer det att du vid betalning på nätet känner dig otrygg och osäker? 

Ja, 
…ofta 
…ibland 
Nej 
Betalar inget på nätet 

Ingen uppfattning 
 
 
E-BETALNING SÄKERHETSASPEKT MOTIVERING OTRYGGHET 

Bas: Internetanvändare 18+ år som är otrygga vid betalning på nätet (Ja=’12’) 
DBET_TRYGGMOT. Ange gärna vad som gör dig otrygg och osäker vid betalning på nätet. 
SKRIV IN 
Ingen uppfattning 
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4. ARBETA HEMIFRÅN 

 
ARBETA HEMIFRÅN  
 
Nu kommer några frågor om att arbeta hemifrån. Med hemifrån avses ditt hem, sommarstuga eller 
annan plats som inte är arbetsrelaterad.  
 
ARBETE HEMIFRÅN UNDER PANDEMIN - HELTIDSANSTÄLLDA 

Bas: Arbetar HELTID  
HARB_HEL1. Under de senaste 12 månaderna, hur många arbetsdagar per vecka har du i 
genomsnitt arbetat hemifrån digitalt? 
0. 0 dagar   
1. 1 dag   
2. 2 dagar   
3. 3 dagar   
4. 4 dagar   
5. 5 dagar   
Vill ej uppge 
 
ARBETE HEMIFRÅN EFTER PANDEMIN - HELTIDSANSTÄLLDA 

Bas: Arbetar HELTID 
HARB_HEL2. När pandemin är helt över och om du fick välja helt fritt, hur många arbetsdagar per 
vecka skulle du vilja arbeta hemifrån digitalt? 
0. 0 dagar  
1. 1 dag   
2. 2 dagar   
3. 3 dagar   
4. 4 dagar   
5. 5 dagar   
Vill ej uppge 
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ARBETE HEMIFRÅN UNDER PANDEMIN - DELTIDSANSTÄLLDA (NY) 

Bas: Arbetar DELTID 
HARB_DEL1. Under de senaste 12 månaderna, hur mycket per vecka har du i genomsnitt arbetat 
hemifrån digitalt? 

1. All arbetstid    
2. Mer än hälften av arbetstiden   
3. Hälften av arbetstiden   
4. Mindre än hälften av arbetstiden   
5. Ingen arbetstid    

Vill ej uppge 
 
ARBETE HEMIFRÅN EFTER PANDEMIN - DELTIDSANSTÄLLDA (NY) 

Bas: Arbetar DELTID 
HARB_DEL2. När pandemin är helt över och om du fick välja helt fritt, hur mycket tid per vecka 
skulle du vilja arbeta hemifrån digitalt? 

1. All arbetstid    
2. Mer än hälften av arbetstiden   
3. Hälften av arbetstiden   
4. Mindre än hälften av arbetstiden   
5. Ingen arbetstid   

Vill ej uppge 
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UPPLEVELSE AV ARBETE HEMIFRÅN (JMF 2020 Q3) 

Bas: Har arbetat hemifrån (alla utom 0%) HARB_HEL1 [1-5] + HARB_DEL1 [1-4] 
HARB_BETYG. Hur upplever du att ditt digitala distansarbete hemifrån fungerar? 
5. Mycket bra 
4. Ganska bra 
3. Varken eller 
2. Ganska dåligt 
1. Mycket dåligt 
Vill ej uppge 
 
 
UPPLEVELSE AV DIGITALA ARBETSRELATERADE AKTIVITER (NY) 

Bas: Har arbetat hemifrån (alla utom 0%)  
HARB_AKT. Hur upplever du att följande arbetsrelaterade aktiviteter fungerar för dig digitalt? 
ROTERA BLOCK 
Arbetsmöten – helt digitala 
Arbetsmöten – hybrid, dvs där några är på plats och några är med digitalt 
 
Konferenser – helt digitala 
Konferenser – hybrid, dvs där några är på plats och några är med digitalt 
 
Digital yrkesrelaterad utbildning/fortbildning 
Att digitalt delta i utvecklingssamtal/medarbetarsamtal eller motsvarande 
 
5. Mycket bra 
4. Ganska bra 
3. Varken eller 
2. Ganska dåligt 
1. Mycket dåligt 
Ingen erfarenhet 
Vill ej uppge 
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STUDIE 2 
 
 

 

1. INTERNETANVÄNDNING, DIGITALA BEGREPP & SKÄRMTID 

 

INTERNETANVÄNDNING 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
ANV_FREK. Hur ofta använder du internet? Med internetanvändning avser vi all användning 
oavsett om det är på dator, surfplatta eller smartmobil (smart phone).  

1. Flera gånger dagligen 
2. Dagligen 
3. Varje vecka 
4. Varje månad 
5. Mer sällan 

(Om inget svar så avbryt) 
 
 
DIGITALA BEGREPP 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
DKOMP_BEGREPP Hur bekant är du med följande begrepp? 
ROTERAS 
Digitalisering 
Molntjänst 
Mobilt bankid 
Strömmande tjänst (streamingtjänst) 
Att casta (t.ex. via chromecast) 
Fiber som internetuppkoppling 
5G (5:e generationens mobilnät/trådlösa system) 
Digital källkritik 
Artificiell intelligens (AI) 
Cybersäkerhet  
 

1. Känner till mycket väl, så pass att jag kan förklara för andra 
2. Känner till väl men skulle ha svårt att förklara för andra 
3. Känner till lite/endast i stora drag 
4. Har endast hört talas om men känner inte till 
5. Har inte hört talas om 

Vill ej svara 
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SKÄRMTID  
Bas: Internetanvändare 12+ år  
SKARMTID3 På din fritid, händer det att dina nära och kära upplever att du tillbringar för mycket 
tid framför en digital skärm? 
 
Bas: 8-11 år  
Händer det att dina föräldrar tycker att du har för mycket skärmtid, alltså att du sitter för mycket 
med en mobil, dator eller surfplatta? 
 

1. Ja 
2. Nej 

Vill ej svara 
 
 
Bas: Internetanvändare 12+ år 
SKARMTID_SOCIAL Hur upplever du att din digitala skärmtid på din fritid 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 
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2. SOCIALA MEDIER  

 

ANVÄNDNING SOCIALA MEDIER 

Bas: Internetanvändare 8+ år 
SOME_ANV Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? 
Vilka har du använt varje vecka? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VISAS I LISTA) 
Vilka har du använt dagligen? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VARJE VECKA VISAS I LISTA) 
ROTERAS - OBS! SAMMA ROTERADE ORDNING FÖR SAMTLIGA TRE 

1. Facebook 
2. Instagram      
3. Snapchat      
4. Twitter      
5. LinkedIn      
6. Youtube 
7. TikTok      
8. Twitch      
9. Reddit   
10. Pinterest    
11. Houseparty 
12. Clubhouse 
13. Flashback 
14. Familjeliv 
15. Annan: SKRIV IN 
16. Ingen social nätverksplats 

 Vill ej uppge 
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TIKTOK AKTIVITET 

Bas: Tiktokanvändare 8+ år 
TTOK_VIDEO Har du postat en egen video på Tiktok? 

1. Ja 
2. Nej 

Vill ej uppge 
 
YOUTUBE AKTIVITET 

Bas: Youtubeanvändare 8+ år 
YOUTUBE_TJANST Vad av följande brukar du göra på YouTube? 
ROTERA 1-11 

1. Prenumererar på kanal 
2. Titta på instruktionsfilmer i syfte att lära dig saker om sånt som intresserar dig 
3. Titta på olika typer av videos/filmer för nöje/underhållning 
4. Titta på nyheter/nyhetsinslag  
5. Titta på dokumentärer, vetenskap eller motsvarande 
6. Titta på seminarier/föreläsningar för allmänbildning/allmän inspiration 
7. Titta på kurser/kursmaterial för skola/studier/e-learning 
8. Titta på sport 
9. Lyssna/titta på musik0 
10. Skapa egna filmer och lägger upp 
11. Tar del av innehåll från någon av Youtubes premiumtjänster 
12. Annat: SKRIV IN 

Vet ej 
 
INSTAGRAM AKTIVITET 

Bas: Instagramanvändare 8+ år 
INSTA_TJANST Vilka tjänster på Instagram använder du? 
ROTERA EJ 

1. Flödet/Instagram post 
2. Stories 
3. IGTV (Titta på längre klipp) 
4. Instagram shopping 
5. Annat: SKRIV IN 

Vet ej 
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3. DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 

DIGITALA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER - ANVÄNDNING 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
DKOM_TJANSTER Vilka av följande digitala kommunikationstjänster har du använt de senaste 12 
månaderna? 
Vilka har du använt varje vecka? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VISAS I LISTA) 
Vilka har du använt dagligen? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VARJE VECKA VISAS I LISTA) 
ROTERA SVARSALTERNATIVEN 1-9. OBS! SAMMA ROTERADE ORDNING FÖR SAMTLIGA TRE 

1. Facebook Messenger  
2. Whatsapp      
3. Skype      
4. Signal (Signal Private Messenger) 
5. Slack 
6. Discord 
7. Zoom 
8. Microsoft Teams 
9. Google Meet 
10. Har inte använt någon av dessa digitala kommunikationstjänster 

Vill ej uppge 
 

 

VIDEOSAMTAL - ANVÄNDNING 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du haft videosamtal?  

1. Flera gånger dagligen 
2. Dagligen 
3. Varje vecka 
4. Varje månad 
5. Någon gång 
6. Aldrig 

Vet ej 
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TJÄNSTER CHATT 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
CHATT_ANV Vilka tjänster har du chattat på, dvs skicka direktmeddelanden, de senaste 12 
månaderna? 
Vilka har du chattat på varje vecka? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VISAS I LISTA) 
Vilka har du chattat på dagligen? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VARJE VECKA VISAS I LISTA) 
ROTERA SVARSALTERNATIVEN. OBS! SAMMA ROTERADE ORDNING FÖR SAMTLIGA TRE 

1. SMS 
2. Snapchat 
3. Facebook Messenger 
4. Instagram 
5. LinkedIn 
6. Skype 
7. Signal (Signal Private Messenger) 
8. Whatsapp 
9. Slack  
10. Discord 
11. Zoom 
12. Microsoft Teams 
13. Google Meet 
14. Tiktok 
15. Viber 
16. Kik 
17. Mumble 
18. Chattat på annan tjänst: SKRIV IN 
19. Har inte chattat 

Vill ej svara 
 
DIGITALA KOM-VERKTYG PSYKOSOCIAL ASPEKT (NY) 

Bas: Chattar 12+ år (dvs 1-18 ovan) 
CHATT_VS_IRL Vilket tycker du är lättast – att prata med dina vänner genom att chatta eller att 
prata ansikte mot ansikte i verkliga livet? 
VÄND SKALA VARANNAN GÅNG 

1. Lättare i verkliga livet  
2. Lika lätt eller svårt 
3. Lättare via chatt 

Vill ej svara 
 
DIGITALA KOM-VERKTYG SOCIAL ONLINE (NY) 

Bas: Chattar 12+ år 
CHATT_OKANDA Har du under de senaste 12 månaderna chattat socialt med människor (ej 
kundtjänst eller motsvarande) som du aldrig har träffat ansikte mot ansikte i verkliga livet? 

1. Ja 
2. Nej 

Vill ej uppge 
 
  



   
 

22 
 

 

 

4. DIGITALA OCH STRÖMMANDE MEDIETJÄNSTER 

 

ANVÄNDNING MEDIETJÄNSTER 

Bas: Internetanvändare 8+ år 
MEDIA_TJANST Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna? 
Vilka av följande medietjänster har du använt varje vecka? 
Vilka av följande medietjänster har du använt dagligen? 
ROTERA 1-16 

1. Tittat på tv på tv-apparat, dvs det som kanalerna visar där och då (ej playtjänst/strömmande 
tjänst - alltså ej via internet) 

2. Tittat på tv-kanals playtjänst (som är kostnadsfri t.ex. SVT Play eller TV4 Play) 
3. Tittat på strömmande tjänst (streamingtjänst) för film, tv-serier etc. (t.ex. Netflix, HBO, 

Disney+) 
4. Lyssnat på strömmande tjänst (streamingtjänst) för musik, poddar etc. (t.ex. Spotify, Apple 

Music) 
5. Lyssnat på radio i radioapparat (ej strömmad radio - alltså ej via internet) 
6. Lyssnat på digital radio (t.ex. sverigesradio.se eller mixmegapol.se) 
7. Lyssnat på poddar 
8. Läst dagstidningar i pappersformat 
9. Läst digitala dagstidningar (t.ex. dn.se eller svd.se) 
10. Läst vecko-/månadsmagasin i pappersformat 
11. Läst digitalt vecko-/månadsmagasin 
12. Läst böcker i pappersformat 
13. Lyssnat på ljudböcker 
14. Läst e-böcker 
15. Läst bloggar 
16. Tittat på vloggar (videoblogg) 
17. Ingen av dessa 

Vill ej uppge 
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BETALA OCH PRENUMERERA  
Bas: Internetanvändare 18+ år 
MEDIA_BETALA Vilka av följande medier/medietjänster har ditt hushåll betalat för under de senast 
12 månaderna? 
ROTERA 1-10 

1. Prenumeration på dagstidningar i pappersformat 
2. Prenumeration på digital dagstidning 
3. Prenumeration på vecko-/månadsmagasin i pappersformat 
4. Prenumeration på digitalt vecko-/månadsmagasin 
5. Pappersböcker 
6. Abonnemang för digitala böcker (ljudböcker/e-böcker t.ex. Storytel, Bookbeat) 
7. Abonnemang för strömmande tjänst (streamingtjänst) för musik/poddar etc. (t.ex. Spotify, 

Apple Music) 
8. Abonnemang för strömmande tjänst (streamingtjänst) för film/tv-serier etc. (t.ex. Netflix, 

HBO, Disney+) 
9. Tv-spelsabonnemang (t.ex. Playstation Now, Xbox Game pass, Apple Arcade) 
10. Direkt till upphovsman (t.ex. journalist, poddare, youtubare) för att stödja deras produktion 

av innehåll (via t.ex Patreon, Swish) 
11. Ingen av dessa 

Vill ej uppge 

 
NYHETSKONSUMTION  

Bas: Internetanvändare 8+ år 
DIGNEWS_KANAL På vilka appar eller webbplatser tar du del av nyheter om vad som händer i 

svenska samhället och runtom i världen?  

ROTERA INOM BLOCK 

1. Dagstidningars appar/webbplatser (t.ex. DN, SvD, GP) 

2. Kvällstidningars appar/webbplatser (t.ex. Aftonbladet, Expressen) 

3. Lokaltidningars appar/webbplatser 

4. Andra nyhetssajters/nyhetsmagasins appar/webbplatser: SKRIV IN  

5. Tv-kanalers (med nyheter) appar/webbplatser 

6. Radiokanalers (med nyheter) appar/webbplatser 

7. Myndigheters appar/webbplatser 

8. Youtube 

9. Facebook 

10. Twitter 

11. Andra sociala medier 

12. Annat ställe på nätet: SKRIV IN 

13. Läser inte nyheter på nätet 

Vill ej uppge  
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5. KULTUREVENEMANG, SOCIALA EVENT & E-TRÄNING 

 
DELTAGIT E-KULTUREVENEMANG (DELVIS JMF 2020 Q3) 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
DIGEVENT_LIVESAND Nu kommer en fråga som handlar om livesända kulturevenemang på internet 
(ej tv-sändning). Har du under de senaste 12 månaderna tagit en del av … 
ROTERA 1-7 

1. …en livesänd konsert 
2. …en livesänd teaterpjäs 
3. …en livesänd festival 
4. …en livesänd guidad tur/virtuell visning på ett museum 
5. …en livesänd guidad tur/virtuell vandring i stad/natur/historiska platser/byggnader  
6. …en livesänd vernissage 
7. …ett annat livesänt kulturevenemang: SKRIV IN 
8. Nej, inget livesänt kulturevenemang 

Vet ej 
 
DELTAGIT E-SOCIAL EVENT (DELVIS JMF 2020 Q3) 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
DIGEVENT_SOCIAL Nu kommer en fråga om det sociala livet på nätet. Har du under senaste 12 
månaderna deltagit digitalt på..? Flera svar tillåtna. 
ROTERA 1-10 

1. … en fest 
2. … ett dop 
3. … ett bröllop 
4. … ett helgfirande (t.ex. jul, påsk) 
5. … en gudstjänst 
6. … en begravning 
7. … en AW (after work)/middag med kompisar/kollegor 
8. ... en dryckesprovning (t.ex. vin, öl, champagne, alkoholfria alternativ) 
9. … en videoträff med familj/släktingar 
10. .. annat digitalt, socialt event: ANGE VILKET 
11. Nej, inget digitalt, socialt event 

Vet ej 
 
DELTAGIT E-TRÄNING 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
E-TRANING Nu kommer några frågor om fysisk träning digitalt. Har du under de senaste 12 
månaderna… 
ROTERA 1-2 

1. …tagit en del av livesändning på nätet av någon form av fysiskt träningspass 
2. … tränat hemma utifrån ett förinspelat fysiskt träningspass som du strömmat (streamat) på 

nätet (t.ex. via Youtube, playtjänst eller motsvarande) 
3. ...tränat fysiskt på annat digitalt sätt - Ange vilket: SKRIV IN 
4. Nej 

Vet ej  
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6. DEJTING, SPEL OCH PORR 

NYTTJANDE DIGITALA NÖJEN 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
DIG_NOJEN Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande? 
Nätdejtat 
Spelat om pengar online (gambling) 
Tagit del av pornografiskt innehåll online 

1. Ja 
2. Nej 

Vill ej svara (SKA KUNNA LÄMNAS BLANK) 
 
NÄTDEJTING 

Bas: Nätdejtar 16+ år 
DEJT_TJANST1 Vilka tjänster/platser på nätet har du använt/använder du för att nätdejta de 
senaste 12 månaderna? Flera svar tillåtna. (ROTERA EJ) 

1. Dejtingsajt/dejtingapp  
2. Sociala medier  
3. Internetforum  
4. Annat ställe på nätet 

Vill ej ange 
 
Bas: Nätdejtar 16+ år 
DEJT_TJANST2 Ange gärna vilka tjänster/platser på nätet du har använt/använder för att nätdejta 
de senaste 12 månaderna? (ROTERA EJ) 

1. Dejtingsajt/dejtingapp - SKRIV IN (om svarat dejtingsajt/dejtingapp på föregående fråga) 
2. Sociala medier - SKRIV IN (om svarat sociala medier på föregående fråga) 
3. Internetforum - SKRIV IN (om svarat internetforum på föregående fråga) 
4. Annat ställe på nätet - SKRIV IN (om svarat annat ställe på nätet på föregående fråga) 

Vill ej ange 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år, Gift/Sambo/Särbo + I relation (bor hemma) 
DEJT_HITRATE1 Träffade du din nuvarande partner via nätet? Endast ett svar tillåtet. (ROTERA EJ) 

1. Ja, via dejtingsajt/dejtingapp, SKRIV IN: 
2. Ja, via sociala medier, SKRIV IN: 
3. Ja, i ett internetforum, SKRIV IN: 
4. Ja, annat ställe på nätet, SKRIV IN: 
5. Nej, annat ställe (inte nätet), SKRIV IN: 

Vill ej ange 
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SPEL 

Bas: Internetanvändare 8+ år 
SPEL_FREK Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt något av följande?  

1. Spelat spel (ej om pengar) på mobil, surfplatta eller dator 
2. Tittat på andra som spelar spel på nätet (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar) 
3. Umgåtts med kompisar som du känner i verkliga livet på en digital spelplattform (t ex Roblox, 

Minecraft, Playstation online) 
4. Umgåtts med kompisar som du inte träffat i verkliga livet på en digital spelplattform (t ex 

Roblox, Minecraft, Playstation online) 
5. Inget av ovanstående 

Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 8+ år 
SPEL_BETALA Har du under det senaste året köpt och betalat för virtuella föremål eller valuta i spel 
på mobil, surfplatta eller dator? (T.ex. Roblox / Candy Crush / Pokemon Go, World of Warcraft, Call 
of Duty, Fortnite med mera) 

1. Ja, åt mig själv 
2. Ja, åt någon annan 
3. Nej 

Vill ej svara 
 
Bas: Internetanvändare 18+ år 
SPEL_KRYPTO Har du köpt eller sålt någon form av kryptovaluta (t.ex. Bitcoin) under de senaste 12 
månaderna? 

1. Ja  
2. Nej 

Vill ej svara 
 
 
PORNOGRAFI 
Bas: Internetanvändare 18+ år  
PORR_ATT Är du generellt sett positivt eller negativt inställd till att vuxna kan ta del av laglig 
pornografi på nätet? 
1=Mycket negativ 5= Mycket positiv  
Ingen uppfattning 
Vill ej svara 
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7. DIGITAL INTEGRITET KÄLLKRITIK, OCH NÄTBROTT 

 
INTEGRITET ORO 

Bas: Internetanvändare 16+ år 
INGR_ORO Vilken oro känner du för att… 
VÄND SKALA 
Mycket stor oro 
Ganska stor oro 
Viss oro 
Ingen oro 
Vill ej svara 
 
… din arbetsgivare övervakar dig på nätet (Bas: Arbetar) 
… storföretag som Google och Facebook samlar in och använder personlig data om dig och din 
internetanvändning  
... svenska myndigheter samlar in och använder personlig digital data om dig och din 
internetanvändning  
... utländska myndigheter samlar in och använder personlig digital data om dig och din 
internetanvändning 
… dina digitala vårdjournaler kan läsas av obehöriga  
… att du ska bli utsatt för bedrägeriförsök på nätet  
 
Bas: Internetanvändare 12+ år 
… att media som delas på nätet är så pass manipulerade (sk. deepfake) att du inte kan märka att 
de är falska (t.ex. att en aktör i ett filmklipp får någon annans ansikte) 
… att du ska bli utsatt för näthat eller kränkningar på nätet  
 
Bas: Internetanvändare 8+ år 
… det du läser på nätet inte är sant  
 
Bas: Internetanvändare 8-11 år 
… att du ska bli mobbad på nätet eller att någon ska skriva något elakt om dig som gör dig ledsen 
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DIGITAL KÄLLKRITIK 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
KKRITIK_AVGORA Tycker du att det är lätt eller svårt att avgöra om information på nätet är sann 
eller falsk? 
5=Mycket lätt 1=Mycket svårt 
Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 12+ år 
KKRITIK_ARTIKEL Händer det att du börjar läsa en artikel på nätet som du sedan upptäcker 
egentligen är en annons?  

1. Ja, ofta 
2. Ja, ibland 
3. Nej, aldrig 

Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 12+ år 
KKRITIK_SOME Händer det att du börjar läsa ett inlägg i sociala media som du sedan upptäcker 
egentligen är en annons? 

1. Ja, ofta 
2. Ja, ibland 
3. Nej, aldrig 
4. Använder inte sociala media 

Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 12+ år 
KKRITIK_DELA Har du under de senaste 12 månaderna uttryckt din åsikt genom att dela eller skicka 
vidare inlägg i sociala medier? Flera svar tillåtna. 

1. Ja, inlägg med åsikter från vänner 
2. Ja, inlägg med åsikter från vänners vänner 
3. Ja, inlägg med åsikter från kända personer/journalister/artister etc. jag följer 
4. Ja, inlägg med åsikter från grupper jag är med i 
5. Ja, redaktionella artiklar med åsikter 
6. Ja, andra inlägg med åsikter - vilka? SKRIV IN 
7. Nej 
8. Använder inte sociala media 

Vill ej svara 
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NÄTUTSATTHET 

Bas: Internetanvändare 12+ år 
UTSATTHET_ANDRA Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för något av följande…?  
Flera svar tillåtna. 
ROTERA INOM BLOCK 

1. Näthat eller att någon skrivit negativt om dig på internet 
2. Att samtalstonen i chattar varit stötande/obehaglig 
3. Oönskade kontaktförsök på nätet 
4. Att vänner/bekanta delat bilder på dig som du inte velat att de ska dela 
5. Fått stötande/obehagliga bilder skickade till dig av personer du känner 
6. Fått stötande/obehagliga bilder skickade till dig av personer du inte känner  
7. Inget av dessa 

Vill ej uppge 
 
Bas: Har utsatts för näthat 12+ år (alternativ 1 ovan) 
NATHAT_ALLVAR Hur allvarligt upplevde du näthatet/det negativa som skrevs om dig på internet? 

1. Mycket allvarligt 
2. Ganska allvarligt 
3. Inte särskilt allvarligt 

Vet ej 
 
Bas: Internetanvändare 12+ år 
UTSATTHET_SJALV Har du under de senaste 12 månaderna själv gjort något av följande på nätet?  
ROTERA 1-4 

1. Skrivit nedsättande kommentarer om någon person som du efteråt ångrat att du skrev 
2. Lagt upp en bild av dig själv på nätet som du ångrat efteråt 
3. Skrivit inlägg med åsikter om något i samhället som du efteråt ångrat att du skrev 
4. Delat någon annans inlägg på nätet som du sedan ångrade att du delade 
5. Inget av dessa 

Vill ej uppge 
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NÄTBROTT 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
NATBEDRAGERI Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av 
följande bedrägerier/bedrägeriförsök på internet? Flera svar tillåtna. 
ROTERA 1-7 

1. Att obehörig bett dig att logga in med ditt bankid 
2. Att obehörig bett dig om koder från din bankdosa 
3. Att obehörig har använt dina kredit- och/eller kontokortsuppgifter på nätet 
4. Att obehörig på nätet köper något eller tar ett lån i ditt namn/personnummer 
5. Att förbetalda varor som du köpt på nätet inte har levererats eller att ytterligare summor 

dragits från ditt kort 
6. Bluffmail/e-post med falsk avsändare som ser ut att komma från bank/myndighet/VD etc. 

och försöker lura av dig pengar/personuppgifter eller öppna/ladda hem bifogad fil  
7. Kontakt från falsk kundsupport/helpdesk om problem med din dator 
8. Annat nätbedrägeri/försök till nätbedrägeri – SKRIV IN 
9. Har ej utsatts bedrägeri/bedrägeriförsök på internet de senaste 12 månaderna 

Vill ej uppge 
 
 
Bas: Internetanvändare 16+ år 
NATHOT Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller utpressning 
på internet, t.ex. i sociala medier eller via e-post? Flera svar tillåtna 

1. Hot  
2. Utpressning (t.ex. för låst dator, pornografisk innehåll) 

Har ej utsatts för hot eller utpressning på internet de senaste 12 månaderna 
Vill ej uppge 
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BARNEN OCH INTERNET (BOI) 
 

 
SPECIFIKA FRÅGOR TILL BARN 8-19 år (STÄLLS ÄVEN TILL 16-19 ÅR I STUDIE 2) 

 

BARN - SKOLSTADIUM 
Bas: 8-19 år 
I vilken årskurs går du? 
Lågstadiet/årskurs 1-3 
Mellanstadiet/årskurs 4-6 
Högstadiet/årskurs 7-9 
Gymnasiet 
 

 

BARN – FÖRÄLDRAR INSATTA INTERNETANVÄNDNING 

Bas: Barn 8-19 år 
BOI_INSATT Vet dina föräldrar… (EJ ROTERA) 
… vad du gör på internet? 
… vilka användarkonton du har på internet, t.ex för olika spel, sociala media, streaming, olika 
appar med mera? 
… vilka du pratar/chattar med på internet? 
Ja, allt/alla 
Ja, men inte allt/alla 
Nej 
Vet ej 
Ej aktuellt 
 
 
BARN – FÖRÄLDRAR REGISTRERAT KONTON 

Bas: Barn 8-19 år 
BOI_KONTO Har dina föräldrar hjälpt dig att registrera användarkonton på internet, t.ex för olika 
spel, sociala media, streaming, olika appar med mera? 
Ja, alla 
Ja, vissa 
Nej, har gjort själv  
Har inga konton 
Vet ej 
 
BARN – FÖRÄLDRAR REGLER INTERNETANVÄNDNING 

Bas: Barn 8-19 år 
BOI_REGEL Har dina föräldrar satt upp regler för din internetanvändning? (EJ ROTERA) 
Ja, för skärmtid 
Ja, vilka spel som får spelas 
Ja, vilka sociala medier som får användas 
Ja, vilka jag får prata/chatta med (okända eller ej) 
Ja, för om konton på sociala medier ska vara öppna eller privata 
Ja, andra regler för internetanvändning: SKRIV IN 
Nej, inga regler för internetanvändning 
Vet ej 
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BARN – FÖLJER INFLUENCERS/STREAMERS (NY) 

Bas: Barn 8-19 år 
BOI_FOLJER1 Följer du idag några influencers, youtubers eller streamers på internet? 
Ja 
Nej 
Vill ej uppge  
 
 
Bas: Barn 8-19 år, OM JA PÅ BOI_FOLJER1 
BOI_FOLJER2 Ange gärna vilka tre influencers, youtubers eller streamers som är dina favoriter: 
SKRIV IN 
Vill ej ange 
 
 
BARN – DISTANSSTUDIER 

Bas: Barn i högstadiet/gymnasiet 
BOI_DIST Har du haft skollektioner på distans under de senaste 12 månaderna? 
Ja 
Nej 
Vill ej uppge  
 
Bas: Barn i högstadiet, gymnasiet som har haft distansundervisning 
BOI_LEKTION Vid jämförelse mellan distanslektioner och fysiska lektioner… 
…vilken undervisning föredrar du?  
…vilken undervisning ger dig bäst lärande? 
VÄND ORDNING 
Fysiska lektioner  
Likvärdiga 
Distanslektioner 
Vet ej 
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FÖRÄLDRAR OCH INTERNET (FOI) 
 

 

FÖRÄLDRAFRÅGOR – INTERNETANVÄNDNING 

FÖRLÄDRAR - SKOLSTADIUM 
Bas: Föräldrar 
I vilken årskurs går ditt barn? 
Lågstadiet/årskurs 1-3 
Mellanstadiet/årskurs 4-6 
Högstadiet/årskurs 7-9 
Gymnasiet 
 

FÖRÄLDER - BARNETS INTERNETANVÄNDNING  

Bas: Föräldrar 
FBOI_INET Använder barnet internet? Med internetanvändning avser vi all användning oavsett om 
det är på dator, surfplatta eller smartmobil (smart phone). 
Ja 
Nej 
Vill ej uppge 
 
FÖRÄLDER – INSATT BARNETS INTERNETANVÄNDNING 

Bas: Föräldrar till barn som använder internet 
FBOI_INSATT Känner du att du är tillräckligt insatt i… (EJ ROTERA) 
… vad ditt barn gör på internet? 
… vilka registrerade användarkonton ditt barn har på internet? (t.ex spel, sociala medier, 
streaming, appar) 
… vilka ditt barn kommunicerar med på internet? 
Ja, känner mig tillräckligt insatt 
Nej, skulle vilja vara mer insatt 
Vet ej 
 
FÖRÄLDER – REGISTRERAT KONTON ÅT BARN 

Bas: Föräldrar till barn som använder internet 
FBOI_KONTO Har du hjälpt ditt barn att registrera användarkonton på internet? (t.ex. spel, sociala 
medier, streaming, appar) 
Ja, alla 

Ja, vissa 

Nej, barnet har gjort själv 

Nej, barnet har inga konton 

Vet ej 
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FÖRÄLDER – REGLER BARNETS INTERNETANVÄNDNING 

Bas: Föräldrar till barn som använder internet 
FBOI_INET Har ni satt upp regler för barnets internetanvändning? (EJ ROTERA) 
Ja, för skärmtid 
Ja, vilka spel som får spelas 
Ja, vilka sociala medier som får användas 
Ja, vilka barnet får kommunicera med (okända eller ej) 
Ja, för om konton på sociala medier ska vara öppna eller privata 
Ja, andra regler för internetanvändning: SKRIV IN 
Nej, inga regler för internetanvändning 
 
FÖRÄLDER – HÖGSTADIE-/GYMNASIEBARN DISTANSSTUDIER  

Bas: Föräldrar till hemmaboende barn i högstadiet, gymnasiet 
FBOI_DIST Har ditt barn haft skollektioner på distans under de senaste 12 månaderna? 
Ja 
Nej 
Vill ej uppge  
 
FÖRÄLDER – DISTANSSTUDIER 

Bas: Föräldrar till hemmaboende barn i högstadiet, gymnasiet som har haft distansundervisning 
FBOI_LEKTION Vid jämförelse mellan distanslektioner och fysiska lektioner… 
…vilken undervisning upplever du barnet föredrar?  
…vilken undervisning upplever du ger barnet bäst lärande? 
VÄND ORDNING 
Fysiska lektioner  
Likvärdiga 
Distanslektioner 
Vet ej 
 
FÖRÄLDER – DISTANSSTUDIER SKOLENHETER (ATT JÄMFÖRAS INTERNATIONELLT WIP) 

Bas: Föräldrar till hemmaboende barn i högstadiet, gymnasiet som har haft distansundervisning 
FBOI_SKOLENHET  
När ditt barn får undervisning på distans, vilka av följande enheter från skolan använder barnet? 
Fler svar tillåtna. 
Dator från skolan 
Surfplatta från skolan 
Skolan har varken tillhandahållit dator eller surfplatta 
Vet ej 
 
Bas: Föräldrar till hemmaboende barn i högstadiet, gymnasiet som har haft distansundervisning 
FBOI_HEMENHET Vilka av följande digitala enheter som tillhör hushållet har ditt barn använt 
utöver eventuella skolenheter för skollektioner på distans? Flera svar tillåtna. (EJ ROTERA) 
Egen dator 
Dator i hushållet (ej barnets egen) 
Egen surfplatta 
Surfplatta i hushållet (ej barnets egen) 
Egen smartmobil 
Smartmobil i hushållet (ej barnets egen) 
Ingen av dessa digitala enheter i hushållet 
Vill ej uppge  
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OMNIBUS 
 
 

 

Bas: Internetanvändare 18+ år 
Alltfler samhällsviktiga tjänster blir digitala och ”Digital kompetens” finns med i skolans läroplan 
sedan 2018.  
 
Hur säkerställer vi att alla medborgare både blir och vill bli delaktiga i vårt digitala samhälle och 
inte hamnar utanför? I synnerhet de som inte fått denna kompetens via skolan. Vilka är dina 
tankar? (ÖPPEN FRÅGA – VALFRI ATT BESVARA) 
SKRIV IN 
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BAKGRUNDSFRÅGOR  

 

KÖN 
Bas: Samtliga 8+ år 
KÖN: 

1. Man 
2. Kvinna 
3. Annat 
 
ÅLDER 
Bas: Samtliga 8+ år 
ÅLDER: 

NUMERISK 
 
SYSSELSÄTTNING 
Bas: Samtliga 16-17 år 
Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

Studerande  => AUTOCODAS SOM STUDERANDE FÖR 8-15 ÅR 
Arbetar heltid 
Arbetar deltid 
Arbetssökande         
Annat 
Vill ej uppge 
 

Bas: Samtliga 18+ år 

Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

Studerande         
Arbetar heltid 
Arbetar deltid 
Pensionär         
Föräldraledig 
Arbetssökande         
Sjukskriven 
Förtidspensionär        
Annat 
Vill ej uppge 
 
Bas: Arbetar heltid eller deltid  
Arbetar du inom offentlig, privat eller ideell sektor? 
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 
Vill ej uppge 
 
Bas: Arbetar heltid eller deltid 
Skulle du säga att du är arbetare eller tjänsteman i din huvudsakliga yrkesroll? 
Arbetare 
Tjänsteman 
Vill ej uppge 
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(ENDAST STUDIE 2) 
Bas: Arbetar heltid eller deltid 
Har du arbetat hemifrån under de senaste 12 månaderna? 
Ja 
Nej 
 
 
UTBILDNINGSNIVÅ 
Bas: Samtliga 16+ år 
Ange din högsta avslutade utbildning: 
Grundskola eller motsvarande 
Gymnasium eller motsvarande 
Universitet/högskola 
Ingen avslutad 
 
CIVILSTÅND 
Bas: Samtliga 16+ år 
Vilket är ditt civilstånd? 
Ensamstående/Singel 
Särbo 
Sammanboende 
Gift/Partnerskap 
Bor hemma med förälder/föräldrar =>AUTOCODAS SOM BOR HEMMA FÖR 8-15 ÅR 
Vill ej uppge 
 
(ENDAST STUDIE 2) 
Bas: Bor hemma med föräldrar 16+ år 
Är du singel eller i en relation? 
Singel 
I en relation 
Vill ej uppge 
 
BARN I HUSHÅLL 
Bas: Samtliga 16+ år 
Finns det hemmaboende barn i hushållet? 
Ja 
Nej 
 
GEOGRAFI 
Bas: Samtliga 8+ år (BOI – anges av godkännande målsman) 
Vänligen ange ditt postnummer: 
NUMERISK 
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HUSHÅLLSINKOMST 
Bas: Samtliga 8+ år (BOI – anges av godkännande målsman) 
Ungefär hur stor är ditt hushålls sammanlagda årsinkomst innan skatten är dragen? 
Under 200.000 kr/år 
200.000 – 299. 999 kr/år 
300.000 – 399. 999 kr/år 
400.000 – 499. 999 kr/år 
500.000 – 599. 999 kr/år 
600.000 – 699. 999 kr/år 
700.000 – 799. 999 kr/år 
800.000 – 899. 999 kr/år 
900.000 kr/år eller mer 
Vill ej uppge 
Vet ej 
 
FÖDELSELAND 
Bas: Samtliga 8+ år 
I vilket land är du född?  
Sverige 
Annat land i Norden (Norge, Danmark, Finland & Island) 
Annat land i Europa (ej Norden) 
Land utanför Europa 
 
FUNKTIONSVARIATION 
Bas: Samtliga 16+ år 
Har du någon funktionsnedsättning/funktionsvariation? 
Ja  
Nej 
Vill ej svara 
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