Fråga 1

Är Du kvinna eller man?
Kvinna

Man

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 2

Vilket år är Du född?
Årtal:

19

_________________________________________________________________________________________________________

ARBETSPLATS OCH YRKESSITUATION

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3

I vilken del av Sverige ligger Din arbetsplats?
Stockholm
Annan ort i Svealand
Göteborg

Malmö
Annan ort i Götaland
Ort i Norrland

Utomlands

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 4

Vilket år började Du arbeta som journalist?
Årtal:

___________________________________________________________________________________________________________

Fråga 5

Hur många års sammanlagt yrkesarbete som journalist har Du?
Antal år:

______________________________________________________________________________________________________

Fråga 6

Vilket ämnesområde brukar Du huvudsakligen arbeta med (ange högst två)?
Kultur
Sport
Politik/samhälle
Ledare/kommentarer
Ekonomi/arbetsmarknad
Kriminal/rätt

Familj
Nöje
Utrikes
Feature
Allmänt inriktad/har inget särskilt bevakningsområde
Annat - vad?.........................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 7

Hur ofta brukar Du arbeta med nyhetsrapportering om politik?
Dagligen
Flera gånger i veckan
Mera sällan
Aldrig

_______________________________________________________________________________________________________

Fråga 8

Hur ofta brukar Du arbeta med samhällsjournalistik?
Dagligen
Flera gånger i veckan
Mera sällan
Aldrig
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Fråga 9

Hur ofta brukar Du arbeta med ekonomijournalistik?
Dagligen
Flera gånger i veckan
Mera sällan
Aldrig

Fråga 10

Hur ofta brukar Du arbeta med elektronisk publicering? (Nättidning/sajt/nätversion)
Dagligen
Flera gånger i veckan
Mera sällan
Aldrig

Fråga 11 Vilken typ av anställning har Du för närvarande?
Fast anställning (tillsvidareanställning)
Vikariat
Annan form av tidsbegränsad anställning, t ex projektanställning
Frilans - gå vidare till fråga 17-20
Arbetssökande - gå vidare till fråga 21
________________________________________________________________________________________________________

FRÅGOR TILL DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

(FRÅGA 12-16)

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12

I vilken typ av företag arbetar Du?
Landsortstidning
Storstadsmorgontidning

Sveriges Radio
Kommersiellt radioföretag
Fristående radioproduktionsföretag
Sveriges Television
TV4
Annat kommersiellt TV-företag
Fristående TV-produktionsföretag
Nyhetsbyrå
Fristående internetnyhetsföretag
Annat - vad?..................................................

(Stockholm, Göteborg, Malmö)

Kvällstidning
Gratisdistribuerad tidning (ex. Metro)
Populärtidning, veckotidning
Fackpress
Personaltidning på företag
Statlig/kommunal information/tidning
Fristående tidningsproduktionsföretag
Annan tidning/tidskrift

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 13

På vilken typ av redaktion arbetar Du huvudsakligen? (Ange bara ett område.)
Allmän nyhetsredaktion (exklusive lokalredaktion)
Lokalredaktion
Annan redaktion - vilken? ............................................................................

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 14

Hur många år har Du varit på Din nuvarande arbetsplats?
Antal år:
2

Fråga 15

Vilken är Din huvudsakliga arbetsuppgift? (Ange endast ett alternativ)
Arbetsledare

Fotograf
Ledarskribent, kommentator
Researcher
Webredaktör
Korrekturläsare
Informatör
Annat - vad? .......................................

(t ex chefredaktör, red-chef, red-sekr, nyhetschef)

Reporter
Redigerare
Producent
Programledare

Fråga 16

Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar?
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt
delvis knappast inte alls

Ingen
åsikt

Mycket stressiga arbetsförhållanden
Hård styrning från ledningen
Bra sammanhållning bland arbetskamraterna
Hård konkurrens mellan enskilda personer
Gemensamma värderingar i viktiga yrkesfrågor
Goda möjligheter till avancemang
Svårt att få gehör för egna idéer
Gynnsam miljö för lärande och kompetensutveckling
Missunnsam och misstänksam
_________________________________________________________________________________________________________

FRÅGOR TILL DIG SOM ÄR FRILANS

(FRÅGA 17-20)

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 17

Arbetar Du...
i frilansgrupp
i eget kontor utanför bostaden
i bostaden

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga18

Hur många år har Du varit frilans?

Antal år:
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 19

Hur många olika uppdragsgivare har Du haft under det senaste året?
1-2

3-5

6-9

Fler

__________________________________________________________
Fråga 20

Vilken typ av medium frilansar Du huvudsakligen för (ange högst två)?
Radio
TV
Dagspress
Fackpress/tidskrifter
Organisationspress/facklig press

Myndighetstidningar
Nyhetsbyrå
Populärpress
Webtjänst
Annat - nämligen: .......................................................
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____________________________________________________________________________________________________

TIDIGARE YRKESERFARENHET

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 21

På vilken eller vilka typer av företag har Du tidigare arbetat? Ange endast de där Du
arbetat sammanhängande minst ett halvår.
Landsortstidning
Storstadsmorgontidning

Sveriges Radio
Kommersiellt radioföretag
Fristående radioproduktionsföretag
Sveriges Television
TV4
Annat kommersiellt TV-företag
Fristående TV-produktionsföretag
Nyhetsbyrå
Fristående internetnyhetsföretag
Annat, nämligen:............................................

(Stockholm, Göteborg, Malmö)

Kvällstidning
Gratisdistribuerad tidning (ex. Metro)
Populärtidning, veckotidning
Fackpress
Personaltidning på företag
Statlig/kommunal information/tidning
Fristående tidningsproduktionsföretag
Annan tidning/tidskrift

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 22

Om Du tänker på hur det var att arbeta som journalist för 5-10 år sedan, har det då blivit...
Har inte så lång erfarenhet
Ingen
skillnad

mindre
stressigt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

mer
stressigt

mindre
kreativt

mer
kreativt

sämre
kvalitet

bättre
kvalitet

mindre
diskussion om
yrkesrollen

mer
diskussion om
yrkesrollen

mindre
publikkontakt

mer
publikkontakt

mindre
självständigt

mer
självständigt

färre på
redaktionen

fler på
redaktionen

mindre arbete
utanför
redaktionen

mer arbete
utanför
redaktionen

mindre
kommersiellt
mindre
politiskt

mer
kommersiellt
mer
politiskt

____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

YRKESROLL OCH YRKESETIK

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 23

Här följer ett antal påståenden om journalistens yrkesroll. Vilken är Din uppfattning om
vart och ett av dem?
En journalist bör betrakta sig som...

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt
delvis knappast inte alls

Ingen
åsikt

...en kritiker av samhällets orättvisor
...en som förmår ge människor upplevelser
...en som stimulerar nya tankar och idéer
...en neutral rapportör av det som sker i samhället
...en som speglar den allmänna opinionen
...en granskare av samhällets makthavare
...en som enkelt kan förklara komplicerade händelser
...en som skall stå helt fri gentemot alla intressen i
samhället
...en som förmår ge människor förströelse
...en som låter olika opinioner i samhället komma fram
...en som objektivt förmedlar nyheter och information
...en som påverkar opinionsutvecklingen i samhället
...en som säger sanningen utan hänsyn till
konsekvenserna
...ett språkrör för den lokala opinionen
_________________________________________________________________________________________________
Fråga 24

Under de senaste åren har det pågått en debatt i vad mån det är rimligt att redovisa
enskilda personers namn när det gäller vissa typer av nyhetshändelser. Vilken är Din
bedömning vad gäller följande tänkta exempel?
Nyheten skall Nyheten skall
redovisas utan redovisas men
inskränkningar
utan namn

Barn och vuxna som omkommit i en bussolycka
En person som anhållits misstänkt för mord
En politiker som är åtalad för falskdeklaration
En känd idrottsman misstänkt för att ha tagit anabola
steroider
En företagsledare som åtalats för rattfylleri
En person som anhållits som misstänkt för
narkotikabrott
En förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist
En politiker som åtalats för rattfylleri
En företagsledare som är åtalad för falskdeklaration

5

Nyheten
skall inte
redovisas alls

Vet
inte

Fråga 25

Nedan presenteras de områden som de s k publicitetsreglerna täcker. Ange för varje område dels hur viktigt Du anser det vara att detta respekteras, dels hur viktigt Du anser det
vara att det finns nedskrivna regler på området.
a) Hur viktigt är det att området
respekteras i nyhetsrapporteringen?
Oerhört Mycket
viktig
viktig

Ganska
viktig

Inte
särskilt
viktig

Inte
alls
viktigt

b) Hur viktigt är det att det
finns nedskrivna regler på området?
Inte
Oerhört Mycket Ganska
viktig
viktig
viktig

Inte
särskilt
viktig

Inte
alls
viktigt

Ge korrekta nyheter
Ge plats åt bemötanden
Respektera personlig
integritet
Vara varsam med bilder
Inte döma någon ohörd
Vara försiktig med namn
Inte tala i egen sak
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 26

Hur väl anser Du att olika medier följer de uppställda reglerna?
Morgonpress
Inte
Mycket Ganska särskilt
väl
väl
väl

Kvällspress
Inte
alls
väl

Inte
Mycket Ganska särskilt
väl
väl
väl

Radio - TV
Inte
alls
väl

Inte
Mycket Ganska särskilt
väl
väl
väl

Inte
alls
väl

Ge korrekta nyheter
Ge plats åt bemötanden
Respektera personlig
integritet
Vara varsam med bilder
Inte döma någon ohörd
Vara försiktig med namn
Inte tala i egen sak

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 27

Anta att det till Din redaktions kännedom kommer bekräftade uppgifter om att en person
förskingrat 50 000 kronor från en föreningskassa. Anser Du att det med hänsyn till
allmänintresset är befogat att publicera namnet om gärningsmannen är:
Ja
absolut

Kommunpolitiker
VD för ett storföretag
Facklig förtroendeman
Rektor på en grundskola
Statsråd
Enskild riksdagsman
Ordförande i lokal idrottsförening
Lokal affärsman/småföretagare
Programledare i TV
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Ja
kanske

Nej
Nej
Vet
knappast absolut inte inte

____________________________________________________________________________________________________

DIN SYN PÅ JOURNALISTER, JOURNALISTIK OCH MEDIER

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28

Vilket är enligt Din mening det största problemet inom svensk journalistik?
Ange endast ett problemområde.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29

Här följer ett antal påståenden om journalister och journalistik. Vilken är Din åsikt om vart
och ett av dem?
Instämmer Instämmer Delvis mot- Helt mothelt
delvis
satt åsikt satt åsikt

Ingen uppfattning

Journalister tar för lite hänsyn till offer för
olyckor och brott
Journalister och allmänhet har som regel
samma syn på vad som är de viktigaste
samhällsfrågorna
Journalister är utsatta för så mycket påtryckningar att de måste hålla samman
som grupp
Det är ett problem för det fria ordet att så
få journalister vågar gå mot strömmen
Stora journalistiska avslöjanden beror mer på
att källor har läckt än på att journalister
grävt fram nyheten
Många journalister är medvetet ute efter att
skapa misstro mot politiker
Det är ytterst viktigt för en journalist att
spegla vad vanligt folk tycker och tänker
Journalistik är ett talangyrke som inte kan
läras ut på högskolor och universitet
God framställningsförmåga är viktigare än
specialkunskap i ett ämne
Journalister är i allmänhet mycket skickliga på
att bedöma vad publiken är intresserad av
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 30

Hur stor påverkan anser Du att mediernas bevakning i allmänhet har på vad som händer
inom följande områden i det svenska samhället? Ange Din bedömning på följande skala
mellan 0 och 10.
Ingen påverkan alls
0

1

Mycket stor
påverkan
2

Matvanor
Politiska val
Flyktingärenden
Utvecklingen på börsen
Miljöpolitiken

7

3

4

5

6

7

8

9

10

Fråga 31

Om Du tänker på utvecklingen inom de svenska medierna under de senaste tio åren, hur
bedömer Du att följande gruppers inflytande över det samlade svenska medieutbudet har
utvecklats?
Mycket
större

Inflytandet har blivit
Något
Samma som
Något
större för tio år sedan mindre

Mycket
mindre

Journalisterna
Mediernas ägare
Politikerna
Publiken
De stora intresseorganisationerna
Annonsörerna
Näringslivet
_________________________________________________________________________________________________
Fråga 32

Om Du tänker på vem som har inflytande över den redaktionella profilen inom det medium
där Du arbetar, hur skulle Du vilja bedöma nedanstående personers/gruppers inflytande?
Mycket
stort

Ganska
stort

Ganska
litet

Mycket
litet

Inget
alls

Enskilda journalister
Företagsledningen
Redaktionsledningen
Ansvarige utgivaren/programutgivaren
Ägaren/ägarna
Journalistklubben
Annonsavdelningen
Marknadsavdelningen
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 33

Om Du tänker på vem som har inflytande inom det medium där Du arbetar, hur skulle Du
vilja bedöma nedanstående personers/gruppers inflytande över det redaktionella innehållet
som det faktiskt ser ut en viss dag?
Mycket
stort

Ganska
stort

Ganska
litet

Mycket
litet

Inget
alls

Enskilda journalister
Företagsledningen
Redaktionsledningen
Ansvarige utgivaren/programutgivaren
Ägaren/ägarna
Journalistklubben
Annonsavdelningen
Marknadsavdelningen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 34

Anser Du att det år 2005 finns en större eller mindre mångfald i det samlade svenska
medieutbudet jämfört med för tio år sedan?
Mycket större

Något större

Samma som då
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Något mindre

Mycket mindre

Fråga 35

Vilken är Din åsikt om följande påståenden om massmedier och journalistik?
Instämmer Instämmer Delvis mot- Helt mothelt
delvis
satt åsikt satt åsikt

Ingen uppfattning

Vid tillsättning av arbetsledande personal bör
de anställda journalisterna ha det avgörande
inflytandet
Medierna bör driva och bilda opinion
även på nyhetsplats
Medierna skall ge sin publik valuta för
pengarna
En tidning som säljer bra är en bra tidning
Kändisjournalistik hör inte hemma i
dagstidningar
Massmedierna tar ofta upp väsentliga frågor
som gör politiker uppmärksamma på eftersatta områden
En av massmediernas viktigaste uppgifter
är att ge avkoppling och förströelse
En av massmediernas viktigaste uppgifter är
att kritiskt granska det som händer i politiken
Medierna skall ge sin publik det publiken inte
vet om att den vill ha
Bloggar utgör ett positivt bidrag till den politiska
nyhetsrapporteringen
De dagliga gratistidningarna har sänkt den
journalistiska kvalitén
Massmedier ger i regel en riktig bild av vilka
stämningar och åsikter som finns hos
vanligt folk
En tidningsägare måste få ha sista ordet
vid utformningen av tidningens policy
__________________________________________________________________________________________________________

Fråga 36

Här följer ett antal påståenden som förekommit i debatten om kön och journalistik. Ange
för vart och ett hur väl Du tycker att de stämmer.
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt
delvis knappast inte alls

Kvinnor har en fördel vid rekryteringen till
viktiga positioner
Män är bättre på att sälja in sina idéer till arbetsledningen
Det finns en könsuppdelning i bevakningsområden på
redaktionen
Kön har ingen betydelse i det dagliga arbetet
Manliga reportrar gynnas vid fördelningen av
nyhetsuppdragen
Kön har ingen betydelse för hur en chef utför sitt arbete
Redaktörer/nyhetschefer fördelar uppdrag på könsbasis
Jämställdhetsarbete tar för mycket tid och resurser
i förhållande till andra viktiga frågor
Redaktörens/nyhetschefens kön har ingen betydelse
för nyheternas innehåll
9

Ingen
åsikt

Fråga 37

Hur viktigt anser Du det vara att journalistkårens sociala sammansättning avspeglar
befolkningens i följande avseende?
Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Helt
oviktigt

Kvinnor och män
Olika åldersgrupper
Olika socialgrupper
Olika invandrargrupper
Olika geografiska områden i Sverige
_________________________________________________________________________________________________

Fråga 38

Det finns en rad förhållanden som påverkar om en händelse kommer att tas upp i ett
nyhetsmedium. Vilken faktisk betydelse har enligt Din erfarenhet följande faktorer? Och
vilken betydelse anser Du personligen att de bör ha?

FAKTISK BETYDELSE
Ingen
alls
1

2

3

Att händelsen bedöms öka
människors insikt och kunskaper
om omvärlden
Att det finns ett bra pressmeddelande
Att uppgifterna kommer från en
officiell, trovärdig nyhetskälla
Att händelsen handlar om viktiga
personer
Att händelsen fanns med på
redaktionens bevakningslista
Att händelsen är sensationell och
oväntad
Att händelsen gör människor
medvetna om missförhållanden i
samhället
Att händelsen intresserar många
människor
Att händelsen är dramatisk och
spännande
Att händelsen har konsekvenser
för människors vardagsliv
Att lämpliga medarbetare finns
tillgängliga på redaktionen
Att en enskild journalist är starkt
engagerad och kunnig i ämnet
Att det finns bra bildmaterial
Att händelsen intresserar
redaktionsledningen

10

4

BETYDELSEN BÖR VARA

Mycket
stor

Ingen
alls

5

1

Mycket
stor
2

3

4

5

Fråga 39

Vilket förtroende har Du för följande grupper som nyhetskällor?
Mycket
stort
förtroende

Ganska
Varken
Ganska
stort
stort eller
litet
förtroende litet förtroende förtroende

Mycket
litet
förtroende

Poliser
Åklagare
Advokater
Psykologer
Psykiatriker
Socionomer
Företagsledare
Fackliga ledare
Politiker
Tjänstemän i stat/kommun
Forskare
Vanligt folk

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 40

Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för nyhetsbyrån TT (Tidningarnas Telegrambyrå)?
Mycket stort
förtroende

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 41

Hur mycket tror Du att läsarna normalt sett läser av följande typer av innehåll i sin lokala
morgontidning?
Allt/i stort
sett allt

Ganska
mycket

Ledare och kommentarer
Lokala nyheter
Kulturartiklar
Insändare
Ekonominyheter
Riksdag och regering
Utrikesnyheter
Sport
Familjenyheter
Lokala affärsannonser
Radannonser
Radio- och TV-material
Nöjesartiklar
Olyckor och brott
Debattartiklar
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Inte särskilt
Ingenting/
mycket nästan ingenting

Fråga 42

Vilken uppfattning har Du om publikundersökningar? (Läsar-, lyssnar- och tittarundersökningar.)
Stämmer
helt

Stämmer
delvis

Stämmer
knappast

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

De tar för mycket tid och resurser
De har ingen betydelse i det dagliga arbetet
De är viktiga för det redaktionella
utvecklingsarbetet
De styr innehållet allt för mycket
De ger mig en tydlig bild av vem jag
skriver/gör program för
De är främst en fråga för redaktionsledningen
De är främst en fråga för marknads-/
annonsavdelningen
De är ett måste för att inte förlora publik
till konkurrenter
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 43

Vilken typ av TV-program föredrar Du att titta på? Svara med hjälp av nedanstående skala.
Inte alls intresserad av att titta på
0

1

Mycket intresserad av att titta på
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Informations- och faktaprogram
Förströelse- och underhållningsprogram

Och med hjälp av samma skala, vilken typ av TV-program tror Du att den svenska TVpubliken föredrar att titta på?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Informations- och faktaprogram
Förströelse- och underhållningsprogram

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 44

Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker?

Ingen
gång

Lyssnat på Ekot
Tittat på morgon-TV
Läst Metro/Stockholms City
Läst kvällstidning
Läst utländsk dagstidning/tidskrift
Deltagit i diskussions-chatgrupp på nätet
Tagit del av nyhetssajt (privat/på fritiden)
Besökt blogg
Gjort inlägg på blogg
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Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

_________________________________________________________________________________________________________

DIN SYN PÅ JOURNALISTFÖRBUNDET

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 45

Hur länge har Du varit medlem i Journalistförbundet?
Mindre än 1 år

1-5 år

6-10 år

Över 10 år

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 46

Om Du sökt information om vad Journalistförbundet gör, hur ofta har Du under det senaste
året vänt dig till...
Någon
gång
i veckan

Någon
gång
i månaden

Någon
gång
i kvartalet

Någon
gång
i halvåret

Mera
sällan

Aldrig

Förbundsstyrelsen
Förbundskansliet
Förbundets hemsida Internet
Distriktsrepresentant
Tidningen Journalisten
Lokal klubbtidning
Lokal klubbstyrelse
Anslagstavla på redaktionen
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 47

I det följande har angivits några principiella ställningstaganden som Journalistförbundet
gjort. Ange för vart och ett av dem i vilken utsträckning Du instämmer i förbundsstyrelsens
ståndpunkt:
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
knappast

Instämmer Har ingen
inte alls uppfattning

Ägarkoncentration skall begränsas
genom lagstiftning
Innehav av barnpornografi bör inte
vara kriminellt
Journalister skall vara högskoleutbildade
Yrkesetiken måste vara reglerad
och övervakad
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 48

Hur anser Du att Journalistförbundet fungerar när det gäller ...
Utmärkt

Mycket
bra

Förbundsstyrelsen
Förbundskansliet
Medlemsinformation
Medlemmarnas inflytande
Den lokala klubben
Förbundets förmåga att
påverka samhällsdebatten
Förmåga att driva medlemmarnas lönekrav
Yrkesetiska nämnden (YEN)
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Ganska
bra

Inte så
bra

Inte alls
bra

Ingen
uppfattning

Fråga 49

Hur viktigt tycker Du att det är att Journalistförbundet ägnar sig åt:
Oerhört
viktigt

Mycket
viktigt

Ganska
viktig

Inte särskilt Inte alls
viktigt
viktigt

Har ingen
uppfattning

Centrala löneförhandlingar
Anställningsskydd
Politiska beslut om pensioner, arbetsskadeförsäkringar, sjukförmåner
och arbetslöshetsersättning
Solidaritet med förföljda
journalister
Medbestämmande
Arbetsmiljöfrågor
Upphovsrättsfrågor
Yrkesetik
Utveckling av vidareutbildning
Jämställdhetsfrågor
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 50

I vilken utsträckning anser Du att Du själv kan påverka:
Mycket
hög grad

Ganska
hög grad

Inte särskilt
hög grad

Inte alls
hög grad

Har ingen
uppfattning

Lönesättningen på Din arbetsplats
Arbetsorganisationen på Din arbetsplats
Aktiviteterna i Din egen journalistklubb
Din redaktions policy i pressetiska frågor
Förbundets inställning till de etiska
reglerna för press, radio och TV
Kvaliteten i det arbete Du själv utför
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 51

Följande frågor rör Ditt fackliga engagemang. Markera med ett kryss det som
stämmer bäst in på Dig.
Fackligt intresserad
Fackligt ointresserad

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 52

Har Du, eller har Du någon gång haft fackliga förtroendeuppdrag?
Nej
Ja, har uppdrag nu
Ja, har haft uppdrag

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 53

Har Du genomgått någon facklig utbildning?
Nej

Ja
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Fråga 54

Tidningen Journalisten utkommer med 34 nummer per år. Ungefär hur många
nummer har Du läst de senaste 12 månaderna?
Alla

Nästan alla Omkring hälften Nästan inga

Ej läst något

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 55

Ungefär hur mycket brukar Du läsa i ett nummer av tidningen Journalisten?
Allt eller
nästan allt

Mer än
hälften

Ungefär
hälften

Enstaka
delar

Brukar aldrig
läsa något

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 56

Journalisten skall som Svenska Journalistförbundets tidning bland annat innehålla
information och debatt i fackliga frågor. Vilken är Din uppfattning om mängden
fackligt material i tidningen?
Alldeles för mycket

Varken för mycket
Något för mycket eller för lite

Något för lite

Alldeles för lite

____________________________________________________________________________________________________

SAMHÄLLE OCH POLITIK

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57

Hur intresserad är Du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 58

På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

EU
Sverige
Den kommun där Du bor
_________________________________________________________________________________________________
Fråga 59

Vilken eller vilka frågor/samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag?
Ange högst tre frågor/samhällsproblem.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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Fråga 60

Hur mycket inflytande har enligt Din mening följande grupper över den uppmärksamhet
som olika frågor får i den svenska politiska debatten?
Mycket stort
inflytande

Ganska stort Ganska litet
inflytande
inflytande

Mycket litet
inflytande

De stora intresseorganisationerna
Offentliga myndigheter
Journalister i press, radio och TV
De politiska partierna
Allmänheten
Riksdagen
Regering och departement
Näringslivet
Folkrörelserna
_________________________________________________________________________________________________
Fråga 61

Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper och samhällsinstitutioner sköter sitt arbete?
Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Varken stort
eller litet
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

Regeringen
Polisen
Sjukvården
Försvaret
Riksdagen
Bankerna
Dagspressen
De fackliga organisationerna
Radio och TV
Storföretagen
Domstolarna
Kungahuset
Universitet/högskolor

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 62

Allmänt sett, vilket förtroende har Du för den forskning som bedrivs i Sverige inom följande
områden?
Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Varken stort
eller litet
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
Ingen
förtroende uppfattning

Medicin
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik
Humaniora
Utbildningsvetenskap

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 63

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

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende
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Mycket litet
förtroende

Fråga 64

Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Svara med hjälp av nedanstående skala:
Det går inte att lita på
människor i allmänhet
0

1

Det går att lita på människor i allmänhet
2

3

4

5

6

7

8

9

10

_______________________________________________________________________________________________________________

Fråga 65

Här är ett antal förslag som förekommit i debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av
dem?
Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Låta människor med psykiska störningar leva
ute i samhället och inte vårdas på sjukhus
Förbjuda alla former av pornografi
Stoppa privatbilismen i innerstäderna
Även psykiskt sjuka skall kunna dömas till
fängelse för allvarliga brott
Införa sextimmars arbetsdag
Sänka skatterna
Behålla kärnkraften
Sverige bör bli medlem i EMU
Införa republik i Sverige
Införa reklam i Sveriges Television
Överföra en av SVT:s kanaler i privat regi
Avveckla det statliga presstödet
Tillåta statliga myndigheter att ingripa mot
ägarkoncentration inom medieområdet
Förbjuda dagstidningar att också äga radiooch TV-kanaler
_________________________________________________________________________________________________
Fråga 66

Om Du ser 10-15 år bakåt i tiden, hur uppfattar Du att Sverige har förändrats när det
gäller följande?
Förbättrats Förbättrats
kraftigt
något

Miljön
Ekonomisk levnadsstandard
Jämlikhet i människors inkomster
Individernas frihet
Den journalistiska etiken
Politikernas moral
”Medel-Svenssons” moral
Möjligheterna att bedriva kritisk
journalistik
Välfärdssystemet
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Är idag
Ingen
ungefär Försämrats Försämrats uppsom då
något
kraftigt fattning

Fråga 67

Man brukar ju ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas längs en
skala från vänster till höger. Var på skalan skulle Du vilja placera Dig själv?
Långt till
vänster
0

Varken vänster
eller höger
1

2

3

4

5

Långt till
höger
6

7

8

9

10

Var på skalan skulle Du vilja placera journalistkåren i allmänhet?
Långt till
vänster
0

Varken vänster
eller höger
1

2

3

4

5

Långt till
höger
6

7

8

9

10

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 68

Det talas också om en grön dimension i svensk politik. Var på skalan skulle Du vilja
placera Dig själv ?
Mycket långt
åt det gröna
hållet

Inte alls åt det
gröna hållet
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Var på skalan skulle Du vilja placera journalistkåren i allmänhet?
Mycket långt
åt det gröna
hållet

Inte alls åt det
gröna hållet
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_________________________________________________________________________________________________
Fråga 69

Allmänt sett, vilken inställning har Du till följande världsreligioner/trosuppfattningar?
Svara med hjälp av nedanstående skala?
Mycket
negativ
0

Mycket
positiv

Varken negativ
eller positiv
1

2

3

4

Kristendom
Islam
Buddism
Hinduism
Judendom
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5

6

7

8

9

10

Fråga 70

Anser Du att den vetenskapliga utvecklingen de senaste årtiondena har gjort livet bättre
eller sämre för vanliga människor?
Mycket
bättre

Något
bättre

Varken bättre
eller sämre

Något
sämre

Mycket
sämre

Ingen
uppfattning

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 71

Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påståenden om vad som hindrar att
invandrare integreras i det svenska samhället?
Helt felaktigt
påstående
0

1

Helt riktigt
påstående
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Invandrares dåliga kunskaper i svenska
Att svenskar och invandrare bor åtskilda
Diskrimineringen på arbetsmarknaden
Ointresset hos invandrarna själva hindrar
integrationen
Svenskarna negativa attityder mot invandrare
Invandrarnas bidragsberoende
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 72

Vilket parti tycker Du bäst om idag?
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet

Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Annat parti - vilket?................................................

Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti?
Ja, mycket övertygad

Ja, något övertygad

Nej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 73

Vilken är Din åsikt om det svenska medlemsskapet i EU?
I huvudsak för det svenska medlemsskapet i EU
I huvudsak emot det svenska medlemsskapet i EU
Har ingen bestämd åsikt i frågan
Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam?
Bestämd uppfattning
Mera tveksam
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_________________________________________________________________________________________________________

BAKGRUNDSFRÅGOR

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 74

Vilket är Ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo

Gift/partnerskap

Änka/änkling

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga 75

Hur många vuxna personer ingår i Ditt hushåll och hur många barn/ungdomar (räkna med
Dig själv)?

Antal vuxna :
personer
Antal barn/ungdomar under 16 år :
personer
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 76

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

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 77

Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?
Hyr bostaden
Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)

______________________________________________________________________________________________________

Fråga 78

I vilken typ av område bor Du?
Storstad, centralt
Storstad, ytterområde/förort
Stad eller större tätort, centralt
Stad eller större tätort, ytterområde
Mindre tätort
Ren landsbygd

______________________________________________________________________________________________________

Fråga 79

Om Du skulle beskriva Ditt nuvarande hem respektive det hem Du växte upp i, vilket av
nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Ditt nuvarande hem:
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemanna-/akademikerhem
Företagarhem

Det hem Du växte upp i:
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemanna-/akademikerhem
Företagarhem
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Fråga 80

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 81

Har Du själv, någon av Dina föräldrar eller make/maka invandrat till Sverige?
Nej

Ja

Du själv
Din far
Din mor
Din make/maka/sambo

Om Ja, från vilket land?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fråga 82

Har Du någon utbildning utöver den obligatoriska skolan?
Nej

gå vidare till fråga 85

Ja, gymnasium
Ja, folkhögskola
Ja, universitet/högskola

- vilka ämnen?.................................................................

Ja, annat - nämligen - ................................................................................................

Fråga 83

Har Du någon formell journalistutbildning ?
Ja

Nej

gå vidare till fråga 85

Om JA, vilken eller vilka utbildningar har Du?
Journalisthögskola/JMG/JMK/Mitthögskolan
Journalistutbildning vid annat svenskt universitet/högskola
Journalistutbildning vid folkhögskola
Journalistinstitut
Journalistskola, t ex Poppius
Utländsk journalistutbildning
Annan journalistutbildning

- Vad?.................................................................
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Fråga 84

Vilken utbildning bedömer Du att Du har haft störst nytta av i Ditt yrke som journalist?
Journalistutbildningen
Annan utbildning
Vet inte/kan ej avgöra

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 85

Har Du någon gång under de tre senaste åren genomgått någon form av vidareutbildning
bekostad av Din arbetsgivare/Ditt fackförbund?
Nej
Ja, inom...
Lagar och etik
Skrivande/berättande/språkvård
Redigering, design, grafik
Fotografering/rörlig bild
Övriga kunskapskurser i journalistik t ex
intervjuteknik, grävande
Administration och arbetsledning
Ämneskunskaper i ekonomi, politik, statistik etc
Främmande språk
Annat, nämligen........................................................

_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 86

Känner Du att Du i Ditt nuvarande arbete har behov av någon form av vidareutbildning?
Nej
Ja, inom...
Lagar och etik
Skrivande/berättande/språkvård
Redigering, design, grafik
Fotografering/rörlig bild
Övriga kunskapskurser i journalistik t ex
intervjuteknik, grävande
Administration och arbetsledning
Ämneskunskaper i ekonomi, politik, statistik etc
Främmande språk
Annat, nämligen........................................................

_________________________________________________________________________________________________________
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Fråga 87

Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker?

Ingen
gång

Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Motionerat/idkat friluftsliv
Gått på bio
Gått på teater
Läst skönlitteratur
Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid
Druckit sprit/vin/starköl
Rökt cigaretter/cigarrer/pipa
Diskuterat politik
Sysslat med trädgårdsarbete
Umgåtts med vänner
Arbetat övertid
Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Varit på föreningsmöte
Snickrat, tapetserat eller målat hemma
Kört bil
Åkt kollektivt
_________________________________________________________________________________________________________

Fråga 88

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

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

__________________________________________________________________________________________________________
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E TT

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !

Om Du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet
är vi tacksamma för att få ta del av dessa.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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