Riks 5 2016-08-26
NYHETER & MEDIER
Fråga 1

Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?

				
			
Dagligen

Lokala nyheter från
		 Sveriges Radio (SR)
Ekonyheter från SR
P3 Nyheter från SR

5–6 dagar/
vecka

3–4 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

		

Aktuellt/Rapport från SVT
Regionala nyheter från SVT
TV4 Nyheterna
Fråga 2

Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på papper?
Jag läser aldrig någon morgontidning på papper

				
			
Dagligen

5–6 dagar/
vecka

3–4 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer
sällan

1–2 dagar/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

...................................................		
(morgontidningens namn)

...................................................		
Fråga 3

Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande?

			
		
Dagligen

5–6 dagar/
vecka

3–4 dagar/
vecka

Aftonbladet						
...på papper
		
...på internet
Expressen/GT/Kvällsposten						
...på papper
...på internet

Fråga 4
		

Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet?
Jag tar aldrig del av nyheter på internet

			
		
Dagligen

5–6 dagar/
vecka

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Någon lokal morgontidning
Annan lokal nyhetssajt
Sveriges Radio
Sveriges Television
Utländsk nyhetstjänst
Annan nyhetstjänst
Sociala medier

1

3–4 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Fråga 5

Hur intresserad är du av nyheter som handlar om:

		
		

Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls		
intresserad

Området där du bor
Den kommun där du bor
Sverige
Andra länder
Fråga 6
		

Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?
Ja

Nej

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI
Fråga 7

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

Fråga 8

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Om du ser till läget i Sverige idag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Fråga 9

Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
Mycket
nöjd

Fråga 10
		

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala.
Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?
Klart till
vänster

Fråga 11

Ganska
nöjd

Något till
vänster

Varken till vänster
eller till höger

Något till
höger

Klart till
höger

Vilket parti tycker du bäst om i dag?
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna

Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ
Annat parti: .............................

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?
Ja, mycket övertygad

Ja, något övertygad
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Nej

Fråga 12

Vilken är din åsikt om följande förslag?

			
			
			

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Höja skatterna
Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften
Låta privata företag svara för äldreomsorg
Omfördela mer resurser från rika till fattiga
		kommuner
Införa lägre ingångslöner för ungdomar
Genomföra en regionreform och skapa
		 storregioner i hela landet
Sverige bör utträda ur EU
Införa ett förbud mot tiggeri
Fråga 13

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort
förtroende

Fråga 14
		

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

Nedan finns ett antal förslag hämtade från debatten om den svenska bostadsmarknaden. 		
Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

		
			
			

Mycket
bra
förslag

Satsa offentliga medel på bostäder för
		låginkomsttagare

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Ingen
uppfattning

Höja bostadsbidragen
Införa marknadshyror på bostads		marknaden
Sälja kommunägda bostäder för att
finansiera byggandet av fler bostäder
Avskaffa vinstskatten vid försäljning
		 av bostäder
Återinföra fastighetsskatten
Fråga 15

Har du under de senaste 12 månaderna varit inne på någon av följande hemsidor på internet?

		
Hemsidan för:

Ingen
gång

Någon gång de
senaste 12 mån

Din kommun
Något politiskt parti
Någon riksdagsledamot
Någon lokalpolitiker
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Någon gång
i halvåret

Någon gång
i månaden

Någon/några		
gånger i veckan

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR
Fråga 16

Är du medlem i någon typ av förening/organisation?

					
		
Nej
Ja ...och jag har någon typ av uppdrag

Idrotts-/friluftsförening
Miljöorganisation
Politiskt parti/förbund
Facklig organisation
Kulturförening
Lokal samhällsförening, byalag
Pensionärsförening
Humanitär hjälporganisation
Annan typ av förening/organisation
Fråga 17

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

					 Någon gång Någon
					
under de gång i
				
Ingen senaste 12 halv				
gång månaderna året

		
		

Motionerat/tränat
Varit ute i naturen/friluftsliv

		

Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid
Åkt med kollektivtrafik

		
		

Kört bil
Cyklat

		
		

Spelat datorspel/tv-spel
Spelat på tips/trav/lotteri etc.

		
		

Sett på film
Läst någon bok

		

Lyssnat på musik
Sjungit i kör eller spelat musikinstrument

		
		

Umgåtts med vänner
Diskuterat politik

		
		

Bett till Gud
Besökt gudstjänst eller religiöst möte

		
		

Skänkt pengar till hjälporganisation
Arbetat ideellt/volontärarbetat

		
		

Besökt bibliotek
Läst högt ur bok/tidning för något barn

		

Druckit sprit/vin/starköl
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Någon
gång i Någon Någon
Flera
kvargång i gång i gånger i
talet månaden veckan veckan

Fråga 18

Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
Mycket nöjd

Fråga 19

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Det går att lita på
människor i allmänhet

Det går inte att lita på
människor i allmänhet
0

Fråga 20

Inte alls nöjd

										
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I vilken utsträckning känner du samhörighet med följande grupper i det svenska samhället?

			

Ingen

Människor som:
samhörighet
		 har helt annan ekonomi än jag
		 har helt annan etnisk bakgrund än jag

Inte särskilt stor Ganska stor
samhörighet
samhörighet

Mycket stor
samhörighet

		 kommer från en helt annan kultur än jag
		 har en helt annan utbildning än jag
		 har en annan sexuell läggning än jag
		 har helt andra politiska åsikter än jag
		 har en helt annan livsstil än jag
		 har en annan religion än jag
Fråga 21

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

				
				

Instämmer
inte alls

Instämmer
knappast

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Jag känner mig som en del av det svenska samhället
Jag känner att jag behövs i det svenska samhället

RELIGION & TRO
Fråga 22

Tillhör du någon kyrka, religiöst samfund eller religion?

			
			
		
Nej

Ja, men jag har inte varit på
gudstjänst/möte under de
senaste 12 månaderna

Svenska kyrkan
Annan kristen kyrka/samfund
Muslimsk förening/samfund
Religiös förening/samfund som
		 varken är kristen eller muslimsk
Fråga 23

Tror du på Gud?
Ja

Nej
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Ja, och jag har varit på
gudstjänst/möte under de
senaste 12 månaderna

Fråga 24

Tror du på något annat än Gud?
Ja

Fråga 25

Tror du på ett liv efter döden?
Ja

Fråga 26

Nej

Nej

Allmänt sett, vilken är din inställning till religion?
Mycket
positiv

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

RADIO & TV
Fråga 27
		
		

Granskningsnämnden för radio och tv granskar i efterhand om innehållet i radio och tv följer
de regler som gäller för sändningarna. Om du tänker tillbaka på de senaste 12 månaderna, har
du gjort något av följande?
Nej, ingen
gång

			

Ja, någon
gång

Ja, flera
gånger

Läst om granskningsnämndens beslut i
		 tidningar eller på internet
Hört/sett programföretag själva berätta att de
		 fällts av granskningsnämnden
Besökt granskningsnämndens hemsida
Själv anmält ett radio- eller tv-program
		 till granskningsnämnden
Fråga 28

Enligt din mening, vilket inflytande har följande grupper över innehållet i svensk radio och tv?

			
			

Mycket
stort
inflytande

Ganska Varken stort Ganska
stort
eller litet
litet
inflytande inflytande inflytande

Journalisterna
Mediernas ägare
Politikerna
Staten
De stora intresse		organisationerna
Annonsörerna
Näringslivet
Allmänheten
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Mycket
litet
inflytande

Ingen
uppfattning

NYHETSANVÄNDNING
Fråga 29 Människor föredrar olika sätt att hålla sig uppdaterade om vad som händer i samhället. Vad
			tycker du själv om följande sätt att ta del av nyheter?
			
			

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Att läsa nyheter (dvs. skriven text)
Att lyssna på nyheter (dvs. ljud)
Att titta på nyheter (dvs. rörlig bild)
Fråga 30

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om nyheter och medier?

			
			

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
knappast

Instämmer
inte alls

Ej
aktuellt

Jag har inga problem med att läsa längre							
		nyhetstexter
Jag har ibland svårt att förstå vad som sägs
		 i nyhetsprogram i radio
		
Jag tycker att det är svårt att följa med i 							
		 nyhetsprogram i tv/webb-tv

INTERNET
Fråga 31

Har du för närvarande tillgång till något av följande i ditt hushåll?

		

Ja

Nej		

Dator
Internet
Fråga 32

Ja

Nej

Smartphone
Surfplatta

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?
Ingen
gång

Någon gång Någon gång
de senaste 12 mån i halvåret

Någon gång
i månaden

Någon gång Flera gånger
i veckan
i veckan

Dagligen

Gå till fråga 33
Och hur ofta har du gjort följande på internet?
				 Någon gång Någon
Någon
			
Ingen de senaste gång i
gång i
			
gång
12 mån halvåret månaden

Skickat/tagit emot e-post
Tagit del av nyheter/nyhetstjänst
Sökt information/fakta
Använt sociala medier

(ex. Facebook, Instagram, Twitter)

Spelat onlinespel
Tittat på film/tv-serier
Gjort ärenden hos myndighet
Gjort biblioteksärenden
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Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan Dagligen

BÖCKER & BIBLIOTEK
Fråga 33

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna läst följande typer av böcker?

			
Någon gång Någon
			
under de
gång i
		
Ingen senaste 12 halvgång månaderna
året
Skönlitterär bok:

		
		
		

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

som tryckt bok
som ljudbok
som e-bok

Fackbok:
		 som tryckt bok
		 som ljudbok
		 som e-bok
Fråga 34

Hur tycker du på det hela taget att bibliotekens service fungerar i den kommun där du bor?
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Ingen
uppfattning

ENERGI & MILJÖ
Fråga 35

Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?
Mycket
intresserad

Fråga 36
		

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?
Markera endast ett av svarsalternativen.
Avveckla kärnkraften snarast
Avveckla kärnkraften, men utnyttja de 10 kärnkraftsreaktorer vi har tills de tjänat ut
Använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer
Använd kärnkraften och bygg fler reaktorer än nuvarande 10 i framtiden
Ingen uppfattning

Fråga 37

Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5–10 åren?

		
		

Satsa mer
än i dag

Satsa ungefär
som i dag

Vattenkraft
Vindkraft
Solenergi
Kärnkraft
Kol
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Satsa mindre
än i dag

Helt avstå från
energikällan

Ingen
uppfattning

Fråga 38

Allmänt sett, vilken är din inställning till följande energikällor? 			

		
		

Mycket
positiv

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Vattenkraft
Vindkraft
Kärnkraft
Fråga 39
		

Hur stort förtroende har du för följande grupper när det gäller information om energi
och kärnkraft?

		
		
		

Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket		
litet
förtroende

Miljöorganisationer
Kärnkraftsindustrin
Regeringen
Forskare
Journalister
Statliga myndigheter på energiområdet
Vattenfall
Fråga 40
		

Och hur stort förtroende har du för följande offentliga myndigheter när det gäller information
om energi?

		
		
		

Känner
Mycket
inte till
stort
myndigheten förtroende

Ganska
stort
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
Ingen
förtroende uppfattning

Energimyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Naturvårdsverket

ARBETSLIV
Fråga 41

Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

		

Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/
genomgår arbetsmarknadsutbildning
Arbetslös

Fråga 42
		

Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning
Studerande
Annat: ................................................

Vilket är/var ditt senaste yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt
senaste yrke.
......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)
Har aldrig yrkesarbetat

Fråga 43

Gå till fråga 46

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
................................................................................................................................................................
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Fråga 44

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman
Tjänsteman med arbetsledande funktion
Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion
Arbetare
Arbetare med arbetsledande funktion

Fråga 45

Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig

Fråga 46

Företagare: ingen anställd
Företagare: 1–9 anställda
Företagare: 10 eller fler anställda
Jordbrukare: ingen anställd
Jordbrukare: en eller flera anställda

Kommunal

Landstings-/regional

Privat

Ideell organisation/stiftelse

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

Fråga 47

Nej

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?
Nej
a) Hur länge sammantaget?

Ja

b) Är du sjukskriven för närvarande?

				

Upp till en vecka

Nej

				

Mellan en vecka och en månad

Ja

				

1–3 månader		

				

3–12 månader		

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När vi sammanställer resultaten från SOM-undersökningarna brukar vi presentera svaren i olika grupper.
Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.
Fråga 48

Är du:

		
Fråga 49
		
Fråga 50

Kvinna

Annat: ........................................

Vilket år är du född?
Årtal:
Är du:

			
			
			
Fråga 51

Man

Svensk
medborgare

Medborgare i
annat land

Både svensk medborgare
och medborgare i annat land

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo

Gift/partnerskap
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Änka/änkling

Fråga 52

Hur ser ditt hushåll ut?
Jag bor ensam
Gå till fråga 53			
Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:

			
			

Ja

Nej

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
					

Antal barn:
Fråga 53

0–3 år

4–6 år

7–15 år

16 år eller äldre

...i åldrarna:

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
Mycket dåligt

Mycket gott

		 										
		0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

		
Fråga 54
		

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av
nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Ditt nuvarande hem:

Det hem du växte upp i:

Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Fråga 55

Arbetarhem
Jordbrukarhem
		
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem

Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

		

Du själv

Din far

Din mor

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
Fråga 56

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt
Storstad: ytterområde/förort

Större tätort
Mindre tätort

Stad: centralt
Stad: ytterområde

Ren landsbygd
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Fråga 57

Hur bor du för närvarande?
I villa/radhus
I lägenhet/flerbostadshus
Annat boende

Fråga 58
		
		
Fråga 59
		

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)		
Hyr bostaden
Vilken skolutbildning har du? Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du
genomgår för närvarande.
Ej fullgjort grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Studier vid/examen från forskarutbildning

Fråga 60

Vilken inriktning har din utbildning i huvudsak?
Ekonomi/handel/administration
Estetisk/design/hantverk/konst
Hotell/restaurang/service/skönhetsvård
Hälso-/sjukvård/medicin
Humaniora/kultur
Jordbruk/skogsbruk/miljövård
Teknik/byggteknik/industri/transport

Fråga 61
		

Media/journalistik/reklam
Naturvetenskap/matematik/data
Pedagogik
Samhällsvetenskap/juridik
Socialt arbete/omsorg/psykologi
Annan: .........................................................

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt
hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)?
100 000 eller mindre

601 000 – 700 000

101 000 – 200 000

701 000 – 800 000

201 000 – 300 000

801 000 – 900 000

301 000 – 400 000

901 000 – 1 000 000

401 000 – 500 000

1 001 000 – 1 100 000

501 000 – 600 000

Mer än 1 100 000		
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