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Specifikation av ”intressevariabler” av typen klass 3 
2020-11-06 
 
 
Filen med enkätsvaren är en textfil med fyra huvudfält separerade med semikolon. 
Den förnyas i sin helhet veckovis, dvs ny version ersätter helt äldre version. 
Namnsättning: YYYYMMDD.PS. Datumet avser söndagen i veckan. 
Svaren ska matchas mot panelspecifikationer av typen RP3 i det dagliga rådatat. 
Id-begreppen ”hushållsnummer – individnummer” ska användas vid matchningen. 
Observera att det kan finnas flera giltiga enkätrader, använd i så fall alltid den senaste. 
 

   
Innehåll: 
Fält a Hushållsnummer  

Fält b Individens nummer inom hushållet  

Fält c Datum för besvarandet 2020-11-06 och framåt. 2020-11-06 och framåt. 
Bortse från rader med äldre  
datum. 
Om det finns fler än en  
gällande enkät för samma  
individ, använd alltid det 
senaste datumet. 

Fält d Svar på 78 frågor I en följd utan separering 

 
78 frågor: 

1-37 Intressen 

48-49 Life values 

50-52 Life values - påståenden 

53-63 Produkter/tjänster – högfrekvens 

64-70 Produkter/tjänster – lågfrekvens 

71-78 Internetanvändning 

 

 
 Hur stort intresse har du för följande  

aktiviteter/ områden? 

Mycket 
stort 

Ganska 
stort 

Ganska 
litet 

Mkt litet/ 
inget alls 

 Markera med ett kryss per rad. 1 2 3 4 
1 Andra kulturer, folkliv, vanor     

2 Kulturfrågor, kulturdebatt      

3 Dans, dansa     
4 

Bilar, motorcyklar, motorsport, meka      

5 
Bygga, reparera, snickra, måla     

6 Båtar, segling, navigering, åka motorbåt     

7 Ny teknik/nya produkter      
8 Vetenskap     

9 Friluftsliv, djur och natur, äventyrsresor     
10 

Jakt, fiske     
11 

Vardags-/privatekonomi, vardagsjuridik, 
skattefrågor, värdepapper 

    

12 Näringsliv, samhällsekonomi     

13 Konst, foto     

14 Bio, film     
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15 
Historia     

16 Gå på restaurant, café, pub, prova nya rätter     
17 Matlagning, bakning, vin     

18 Gå på teater, musikal, konsert, show     

19 Heminredning     

20 Hälsa, friskvård, träna/idrotta     

21 Kungahuset, kungligheter     

22 Litteratur, läsa böcker/lyssna på ljudböcker     
23 

Lotteri, tips, poker, trav/galopp     

24 Miljö- och energifrågor     

25 
Mode, kläder, skönhet, hårvård     

26 Musik     
27 

Måla, teckna, pyssla, hantverk, handarbete     

28 Nöjesvärlden, artister, kändisar     

29 Ordna fester, träffa vänner, träffa nya människor     

30 
Politik, samhällsfrågor     

31 Religion, livsåskådning     

32 Resa inom Sverige på fritiden     

33 Resa utomlands på fritiden     

34 Sport, titta på sport, gå på 
matcher/sportevenemang, läsa om sport 

    

35 Titta på TV, följa TV-serier     

36 Trädgårdsarbete, växter, odling     

37 Spela data-, mobil-, och TV-spel     

      

 

 

Hur väl stämmer följande 

påståenden? 
 

     

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
knappast 

Varken eller Instämmer 
något 

Instämmer 
helt och 
hållet 

 

Markera med ett kryss per rad där  
 

1 2 3 4 5 

38 Att fullfölja sina plikter mot 
omgivningen är mer värt än att leva 
för det egna nöjets skull. 
 

     

39 Jag vill försöka nå så långt som 
möjligt i min karriär. 
 

     

40 Jag vill hellre få instruktioner om vad 
jag ska göra, än att ta eget ansvar. 
 

     

41 Jag tycker att jag är en människa med 
själsligt och andligt djup. 
 

     

42 Jag vill följa modet.  
 

     

43 Det är viktigt att kunna fortsätta se 
ung ut. 
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44 Det är viktigt att hålla fast vid 
traditionella vanor och uppfattningar.  
 

     

45 Barn bör ha rätt att fritt uttrycka sin 
personlighet och sina önskningar.  
 

     

46 Vi bör sträva efter jämlikhet för alla i 
samhället.  
 

     

47 Jag vill leva ett liv med utmaningar, 
nyheter och förändring.  
 

     

48 Jag är en risktagare. 
 

     

49 Jag tycker att jag är en kreativ 
människa.  
 

     

 

 
 

      

 Var skulle du placera dig 
själv på följande skala? 

     

 Markera med ett kryss per rad. 1 2 3 4 5 
50 

 

Jag tar oftast 
beslut baserat 
på logik och 
objektivitet 

   Jag tar 
oftast beslut 
baserat på 

känsla 
 

 

     

 
  1 2 3 4 5 
51 

 

Jag känner mig 
trygg i rutiner 

   Jag blir lätt 
uttråkad när 
jag inte får 
göra nya 

saker 
 

 

     

 
  1 2 3 4 5 
52 

 

Det går inte att 
lita på 

människor i 
allmänhet 

   Det går att 
lita på 

människor i 
allmänhet 

       
       

 

Produkter 

 

 
Hur ofta brukar du köpa följande 

produkter eller tjänster 

Varje 
dag/ 

nästan 
varje dag 

Några 
dagar i 
veckan 

Någon 
dag i 

veckan 

Någon 
gång i 

månaden 

Mer 
sällan el 

aldrig 

 Markera med ett kryss per rad.  1 2 3 4 5 

53 Livsmedel (t ex mat, dryck, godis)      

54 Kläder, skor, accessoarer      

55 
Hushållsprodukter (t ex tvättmedel, 
hushållspapper) 

     

56 
Hygienartiklar (t ex tandkräm, tvål, 
schampo, kosmetika, blöjor) 
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57 
Sjuk- hälso- eller friskvårdsartiklar 
(t ex plåster, värktabletter) 

     

58 
Sport och fritid (t ex sportartiklar, 
spel, leksaker, trädgårdsutr.) 

     

59 
Taxiresor eller andra 
transporttjänster 

     

60 
Böcker (t ex skönlitteratur, 
fackböcker) 

     

61 
Finansiella tjänster (t ex 
banktjänster, försäkringar) 

     

62 
Tillbehör, service och bensin till bil 
& mc 

     

63 Bio, teater, nöjen, restaurang      

 
 Hur ofta brukar du köpa följande 

produkter  Flera ggr 
per år Varje år 

Vartannat 
år 

Vart 
femte 

år 

Mer 
sällan el 

aldrig 

 Markera med ett kryss per rad. 1 2 3 4 5 

64 Möbler, heminredning      

65 Hushållsutrustning, vitvaror      

66 TV (inklusive tillbehör)      

67 Dator, surfplatta (inklusive tillbehör)      

68 
Smartphone/mobiltelefon (inklusive 
tillbehör) 

     

69 Resor (t ex flyg- eller tågresor, 
biluthyrning) 

     

70 Bil och mc-köp      

 

Internetanvändning 
 Hur ofta brukar du använda 

Internet privat för följande 

aktiviteter 

Varje 
dag/ 

nästan 
varje dag 

Några 
dagar i 
veckan 

Någon 
dag i 

veckan 

Någon 
gång i 

månaden 

Mer 
sällan el 

aldrig 

 Markera med ett kryss per rad. 1 2 3 4 5 

71 Beställa varor, handla      

72 
Socialt nätverkande, chatta eller delta 
i diskussionsgrupp 

     

73 
Följer influencers, bloggar, 
videobloggar alternativt skapar egna.   

     

74 Läsa någon tidning, tidskrift      

75 Onlinespel      

76 
Gambling, t.ex. sportsbetting, poker, 
casino  

     

77 Ta del av nyheter, nyhetstjänst      

78 
Streama TV-program, serier, filmer 
eller klipp 

     

 


