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__________________________________________________________________________________________________

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET

__________________________________________________________________________________________________

– här är ett exempel:
Fråga 1

Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?
Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
varken bra
eller dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte
alls

Om Du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt
då ett kryss längst till höger på följande sätt:











Om Du tycker att påståendet stämmer ganska bra,
markerar Du så här:











Skulle Du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det
genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss
i rätt ruta på följande sätt:











Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför
om möjligt kryssen innanför rutorna.

Kryssa så här: 

Kryssa ej så här: 

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts

__________________________________________________________________________________________________

FORMULÄRETS INNEHÅLL

__________________________________________________________________________________________________

Frågenummer
1–4
5–25
26–30
31–34
35–39
40–45
46–51
52–58
59–64
65–70
71–80
81–100

Frågeområde
Nyheter
Politik och samhälle
Sveriges förhållande till omvärlden
Massmedier, Internet och teknikinnehav
Kunskap och samhälle
Samhälle och service
Industri och arbete
Miljö och klimat
Energi
Aktiviteter och intressen
Arbetsliv
Bakgrund

NYHETER
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 1

Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande program i radio och TV?
Dagligen
Lokalnyheter i radions P4

Ekonyheterna i riksradion

Nyheter i privat lokalradio


Aktuellt i SVT
Rapport i SVT
Regionala nyheter i SVT
Morgon-TV i SVT

5–6 ggr/
vecka




3–4 ggr/
vecka




1–2 ggr/
vecka




Mer
sällan




Aldrig


































Nyheterna i TV4
Lokala nyheter i TV4
Morgon-TV i TV4
TV3 Direkt

























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 2

Läser eller tittar Du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om JA, ange tidningens namn samt hur många gånger per vecka Du brukar läsa eller titta i den. Om Du
läser mer än en morgontidning, ange först den som Du betraktar som Din huvudtidning.
..................................................
(tidningens namn)

7 dagar 6 dagar



5 dagar


4 dagar


3 dagar


2 dagar


1 dag


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















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















(tidningens namn)
(tidningens namn)

 Nej, läser inte någon morgontidning minst en gång i veckan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3

Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning?
 Ja
 Nej  Om Du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har Du då tillgång till den?

 Läser hos bekant/granne
 Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)
 Lånar av bekant/granne
 Köper lösnummer
 Läser på arbetet/skolan
 Läser på Internet
 Läser på bibliotek
 Annat sätt: ................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 4

Hur ofta brukar Du läsa eller titta i följande tidningar?
7 dagar/
vecka






Aftonbladet
Expressen
GT
Kvällsposten
Metro
Annan gratistidning
eller lokalt annonsblad 

6 dagar/ 5 dagar/ 4 dagar/ 3 dagar/
vecka
vecka
vecka
vecka
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2 dagar/ 1 dag/
vecka vecka














Mer
sällan Aldrig














POLITIK OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 5

Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

Mycket
Ganska
Inte särskilt
Inte alls
intresserad
intresserad
intresserad
intresserad




____________________________________________________________________________________________________

Fråga 6

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

..........................................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 7

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





Ganska
stort
förtroende





Varken stort
eller litet
förtroende





Ganska
litet
förtroende





Mycket
litet
förtroende





Riksdagen
Bankerna
Dagspressen
De fackliga organisationerna


























Radio och TV
Grundskolan
Storföretagen
Svenska kyrkan


























Domstolarna
Kungahuset
Kommunstyrelserna
Universitet/högskolor


























Regeringen
Polisen
Sjukvården
Försvaret

De politiska partierna
EU-kommissionen
Europaparlamentet
Förenta Nationerna (FN)





















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 8

Ange också hur stort förtroende Du har för följande:

Försäkringskassan
Arbetslöshetskassan
Arbetsförmedlingen
Äldreomsorgen

Mycket
stort
förtroende





Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)
Säkerhetspolisen (SÄPO)
Riksdagsledamöter från Din valkrets
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Ganska
stort
förtroende





Varken stort
eller litet
förtroende





Ganska
litet
förtroende





Mycket
litet
förtroende





















Fråga 9

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

Mycket stort
Ganska stort
Ganska litet
Mycket litet
förtroende
förtroende
förtroende
förtroende




____________________________________________________________________________________________________

Fråga 10

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
Landstinget/regionen där Du bor
Den kommun där Du bor

Fråga 11

Vad tycker Du om den politik som bedrivs i Sverige på följande samhällsområden?
Mycket
bra
politik
Arbetslösheten

Jämställdheten mellan kvinnor och män 
Miljön

Äldreomsorgen

Skolan och utbildningen


Ganska
bra
politik






Varken bra
eller dålig
politik






Ganska
dålig
politik






Mycket
dålig
politik






Ingen
uppfattning






Företagens villkor
Flyktingar/invandring
Energi/kärnkraft
Lag och ordning































Barnomsorgen
Hälso- och sjukvården
Sveriges ekonomi
Skatterna































EU
EMU
Utrikes- och säkerhetsfrågor
Tillgången på bostäder

























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala.
Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster–högerskala?

Varken till vänster
Klart till vänster
Något till vänster
eller till höger
Något till höger
Klart till höger





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 13

Vilket parti tycker Du bäst om i dag?





Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet






Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Annat parti (v.g. ange vilket): ................................................

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

 Ja, något övertygad
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 Nej

Fråga 14

Vilket parti tycker Du näst bäst om?

 Vänsterpartiet
 Moderaterna
 Socialdemokraterna
 Kristdemokraterna
 Centerpartiet
 Miljöpartiet
 Folkpartiet
 Annat parti (v.g. ange vilket): ........................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 15

Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift?

Varken bra
Mycket bra
Ganska bra
eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 16

Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska
partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala?
Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt



-5








Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

-4








-3








-2








-1










0








+1








Gillar
starkt
+2








+3








+4










+5








Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera:
Personen
okänd
för mig
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
Maud Olofsson












Bo Lundgren












Gudrun Schyman












Lars Leijonborg












Göran Persson












Peter Eriksson












Maria Wetterstrand












Alf Svensson












____________________________________________________________________________________________________

Fråga 17

Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka politiska beslut i EU, i Sverige, i det
landsting/region respektive den kommun där Du bor?
Mycket
goda
möjligheter

EU
Sverige
Det landsting/region
där Du bor
Den kommun där Du bor




Ganska
Varken goda
Ganska
goda
eller dåliga
dåliga
möjligheter möjligheter möjligheter









Mycket
dåliga
möjligheter

Ingen
uppfattning



















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 18

Under de senaste 12 månaderna, har Du haft någon form av kontakt med någon riksdagsledamot?
Ja
Nej
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Fråga 19

Riksdagen har olika uppgifter. Hur bra eller dåligt anser Du att riksdagen och riksdagens
ledamöter uppfyller nedanstående uppgifter?

Fattar de avgörande besluten för samhällsutvecklingen i stort
Övervakar regeringens och statsrådens arbete
Är den centrala platsen för den politiska
debatten
Förutser framtida problem innan de blir akuta
Avspeglar åsiktsfördelningen i väljarkåren
Tar initiativ i frågor som inte uppmärksammas
av regeringen
Bevakar utvecklingen inom EU

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt


































































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 20

Hur viktiga anser Du att följande politiska frågor är?
Mycket
viktig
fråga
Sysselsättningen

Jämställdheten mellan kvinnor och män 
Miljön

Äldreomsorgen

Skolan och utbildningen


Ganska
viktig
fråga






Varken viktig
eller oviktig
fråga






Ganska
oviktig
fråga






Helt
oviktig
fråga






Företagens villkor
Flyktingar/invandring
Energi/kärnkraft
Lag och ordning


























Barnomsorgen
Hälso- och sjukvården
Sveriges ekonomi
Skatterna


























EU
EMU
Utrikes- och säkerhetsfrågor
Tillgången på bostäder
Regeringsfrågan


























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 21

Om Du ser till läget i dag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden?
Mycket
oroande




Ganska
oroande




Inte särskilt
oroande




Inte alls
oroande




Ökat antal flyktingar
Fattigdomen i tredje världen
Stor arbetslöshet

















Nynazism
Förändringar i jordens klimat
Organiserad brottslighet
Ett nytt världskrig





















Terrorism
Miljöförstöring
Ekonomisk kris
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Fråga 22

Vilka av följande metoder tycker Du bör kunna användas för att motverka hot mot Sveriges
nationella säkerhet?
Bör alltid
Bör kunna
Bör aldrig
kunna
användas men bara
kunna
användas
i undantagsfall
användas
Kameraövervakning av offentliga platser 



Telefonavlyssning
Åsiktsregistrering
Post- och paketkontroll
Censur i press, radio och TV
Förbud mot möten och demonstrationer

Ingen
uppfattning






























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 23

Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska 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













Låta privata företag svara för äldreomsorg
Satsa mer på friskolor
Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften


























Införa sextimmars arbetsdag
Sänka skatterna
Sverige bör bli medlem i EMU





















Stoppa privatbilismen i innerstäderna
Förhindra företag med vinstsyfte att driva
akutsjukhus
Höja kommunal-/landstingsskatten hellre än att
minska servicen
Införa språktest för att kunna bli svensk
medborgare































Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
mellan män och kvinnor






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 24

Vilket parti röstade Du på i valen 2002? Sätt ett kryss i vardera kolumn.
Riksdagsvalet
Landstings-/regionvalet
Kommunvalet
Vänsterpartiet



Socialdemokraterna



Centerpartiet



Folkpartiet



Moderaterna



Kristdemokraterna



Miljöpartiet



Annat parti (ange vilket):  ...........................
 ...........................
 ...........................
Röstade blankt







Röstade ej







Ej röstberättigad
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Fråga 25

Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på
valsedeln i:
Ja
Nej
Röstade ej
Ej röstberättigad




Riksdagsvalet
Landstings-/regionvalet 



Kommunvalet





____________________________________________________________________________________________________

SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 26

Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?
 I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU

 I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
 Har ingen bestämd åsikt i frågan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 27

Vad anser Du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige inom följande områden?

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen

Varken förIngen
Stor
Viss
bättring eller
Viss
Stor
uppförbättring förbättring försämring försämring försämring fattning



















Jordbruket

Sociala tryggheten

Jämställdheten mellan män och kvinnor 





















Den militära säkerheten
Den nationella självständigheten
Möjligheten att påverka utvecklingen
i EU































Prisnivån på livsmedel
Brottsbekämpningen
Företagens konkurrensmöjligheter

























Högre utbildning/forskning
Invandrare och flyktingar













____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28

Hur skulle Du rösta om det var folkomröstning i dag om ett svenskt medlemskap
i EMU (den ekonomiska och monetära unionen)?

 Ja till svenskt medlemskap i EMU
 Blankt
 Nej till svenskt medlemskap i EMU
 Vet ej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29

Hur ställer Du Dig till följande förslag som bland annat gäller svensk utrikes- och
säkerhetspolitik?

Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik,
syftande till neutralitet i krig
Sverige bör söka medlemskap i NATO
Minska u-hjälpen
Sverige bör politiskt stödja USA:s krig mot
terrorismen
7

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag




































Fråga 30

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

Helt felaktigt
påstående


0

Invandrares dåliga kunskaper i svenska är
det avgörande hindret för integrationen
Invandrarnas integration förhindras av att
svenskar och invandrare bor åtskilda

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

          
          

Och med hjälp av samma skala: Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande
påståenden om eventuella följder av att invandrare integreras i det svenska samhället?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

Sverige blir ett bättre land att leva i
Rasism och främlingsfientlighet kommer
att öka

          
____________________________________________________________________________________________________

MASSMEDIER, INTERNET OCH TEKNIKINNEHAV

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 31

Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler?

SVT1
SVT2
TV3
TV4

Har ej
tillgång





Tittar på kanalen:
5–6 ggr/
Dagligen
vecka









3–4 ggr/
vecka





1–2 ggr/
vecka





Mer
sällan





Aldrig





Kanal 5
ZTV
Filmkanal
BBC/CNN





























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 32

Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler?

P1 i Sveriges Radio
P2 i Sveriges Radio
P3 i Sveriges Radio
P4 i Sveriges Radio/Lokalradion
Privat lokalradio (Rix FM, Radio

Dagligen


5–6ggr/
vecka


3–4ggr/
vecka


1–2ggr/
vecka


Mer
sällan


Aldrig


















































City, NRJ, Mix Megapol)

Närradio







____________________________________________________________________________________________________

Fråga 33

Har Du tillgång till Internet? (Fler än ett kryss kan markeras.)
 Ja, i hemmet



...där jag har anslutning  ...med rörlig telefontaxa

 Ja, på arbets-

 ...med fast månadskostnad
plats/skola
 Ja, på annan plats: ................................................................................
 Nej, har inte tillgång till Internet
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Fråga 34

Vilka typer av utrustning etc. har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll?
 Telefon (fast anslutning)

 Bärbar mp3-spelare

 Mobiltelefon

 Fritidshus

 Text-TV

 Fritidsbåt

 Video

 om Du har mer än en bil, den Du använder mest:
 Bil

 Digital-TV/Set Top Box
 Persondator

märke: ..……...................….........

årsmodell:

 Skrivare
 Handdator

antal mil/år Din/hushållets bil körs, ca:

 DVD-spelare

 Vet ej

 Förmåns-/tjänstebil

 CD-spelare
 Körkort för personbil
____________________________________________________________________________________________________

KUNSKAP OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 35

Hur kunnig anser Du personligen att Du är inom följande områden?
Mycket
kunnig

Helt
okunnig



Hälsa/medicin
Matematik
Djur och natur
Samhällskunskap
Svenska språket
Historia
IT/data

0




1




2




3




4




5




6




7




8




9






10
















































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 36

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

Mycket
Ganska
Varken stort
Ganska
Mycket
stort
stort
eller litet
litet
litet
Ingen
förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning
Medicin






Naturvetenskap






Samhällsvetenskap






Teknik






Humaniora






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 37

Hur viktigt anser Du det vara att det i Sverige satsas på forskning på världsbästanivå inom
följande områden?

Energi
Transportteknik
Miljö
Cancer

Mycket
viktigt





Genteknik
Historia
Pedagogik/undervisning
Informationsteknologi (IT)

Ganska
viktigt





Inte särskilt
viktigt





Inte alls
viktigt





Ingen
uppfattning





























9

Fråga 38

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

Mycket
Något
Varken bättre
Något
Mycket
Ingen
bättre
bättre
eller sämre
sämre
sämre
uppfattning






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 39

I vilken utsträckning bedömer Du följande områden som vetenskapliga?
Inte alls
vetenskapligt



I högsta grad
vetenskapligt

Astronomi (studiet av himlakroppar)

2


3


4




Ingen

1


5


åsikt


Parapsykologi (studiet av fjärrskådning och
tankeöverföring)













Nationalekonomi (studiet av samhällens ekonomi)











Astrologi (studiet av stjärnteckens inverkan på
människors liv)













Teologi (studiet av gudstro och religion)













Biologi (studiet av levande organismer)







____________________________________________________________________________________________________

SAMHÄLLE OCH SERVICE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 40

Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter
sitt arbete?

Mycket
Ganska Varken stort Ganska
Mycket
Ingen
stort
stort
eller litet
litet
litet
uppförtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
Rikspolitiker






Landstingets/regionens politiker






Politiker i den kommun där Du bor







Sjukvårdens personal
Personal inom äldreomsorgen
Poliser

























Lärare i grundskola
Forskare
Journalister i dagspress
Journalister i radio/TV































PR-konsulter
Reklampersoner
Informatörer



















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 41

Vad anser Du om att man på följande områden anlitar konsulter för information och marknadsföring?
Mycket
bra
Näringslivet

Ideella organisationer

Myndigheter

Politiska partier

Fackliga organisationer


Ganska
bra
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Varken bra
eller dåligt






Ganska
dåligt






Mycket
dåligt






Ingen
uppfattning






Fråga 42

Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör:
Mycket
intresserad
Det landsting/den region där Du bor


Ganska
intresserad


Inte särskilt
intresserad


Inte alls
intresserad


Den kommun där Du bor




____________________________________________________________________________________________________
Fråga 43

Hur tycker Du att kommunstyrelsen i den kommun där Du bor sköter sin uppgift?

Varken bra
Ingen
Mycket bra
Ganska bra
eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
uppfattning






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 44

Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande områden:
Mycket
nöjd




Ganska
nöjd




Friskola
Barnavårdscentral
Vårdcentral
Sjukhusvård
Privatläkare



















Folktandvård
Privattandläkare
Äldreomsorg
Socialtjänst











Kollektivtrafik
Idrottsanläggningar
Bibliotek





Kulturaktiviteter
Fritidsverksamhet
Miljövård





Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola

Varken nöjd
Ganska
eller missnöjd missnöjd







Mycket
missnöjd




Vet
inte


















































































Tillgång på bostäder
Gator och vägar
Renhållning på allmänna platser
Möjligheten att få jobb

























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 45

Hur tycker Du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:

Den kommun där Du bor
Det landsting/den region där
Du bor

Mycket
bra


Ganska
bra


Varken bra
eller dåligt


Ganska
dåligt


Mycket
dåligt


Ingen
uppfattning
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INDUSTRI OCH ARBETE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 46

Vad är Din uppfattning om följande påståenden som man ibland hör om svensk industri?
Ange för vart ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är felaktigt eller riktigt.
Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående





Den svenska industrin är internationellt
konkurrenskraftig
Tempot i dagens arbetsliv är ett hot mot människors
liv och hälsa
Svenska företagsledare är väl värda sina löner
Invandringen till Sverige måste öka för att industrin
ska få den arbetskraft som behövs
Verkstadsarbete är inget framtidsyrke
Sverige har ett bra företagsklimat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          
          
          
          

          
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 47 Här är en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör
satsa på i framtiden. Ange för vart och ett av förslagen om Du anser att det är bra eller dåligt.
Mycket
bra
förslag

Satsa på ett samhälle med en fortsatt stor
industrisektor
Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi
Satsa på ett samhälle med färre anställda och
fler egna företagare
Satsa på ett samhälle med mindre andel industriarbete och fler arbetstillfällen inom tjänsteoch servicesektorn

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag




































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 48

Här finns ett antal påståenden som har förekommit i den svenska debatten om arbetsmarknad och arbetslöshet. Vilken är Din bedömning av vart och ett av dem?
Helt felaktigt
påstående


Den höga arbetslöshetsersättningen gör att
0
många undviker att söka jobb

Det är vanligt med bidragsfusk i Sverige

Kvinnor är ofta diskriminerade på den svenska
arbetsmarknaden

Regeringens politik har starkt bidragit till att
arbetslösheten minskat under senare år

Svenska arbetsgivare är ovilliga att anställa
invandrare

Tillgången på jobb är sämre i den del av landet
där jag bor än i Sverige i övrigt

Det är lätt att hitta ett arbete för den som vill 
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Helt riktigt
påstående



1 2 3 4 5 6 7 8
       

9 10
 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

Fråga 49

Nedan följer ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten på arbetsmarknadsområdet. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?

Sänka arbetslöshetsersättningen
Mjuka upp arbetsrätten
Ställa hårdare krav på arbetslösa att ta de jobb
som finns
Satsa mer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder
i AMS regi
Förkorta arbetstiden
Längre semester
Sänkt pensionsålder
Ställa hårdare krav på arbetslösa att flytta
dit jobben finns
Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige

Mycket
bra
förslag



Ganska
bra
förslag



Varken bra
eller dåligt
förslag



Ganska
dåligt
förslag



Mycket
dåligt
förslag































































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 50

Vilken siffra på den här skalan beskriver bäst hur Du ser på arbete (inkl. hushållsarbete
och skolarbete) i förhållande till fritid och avkoppling?
Det är fritid som gör livet
värt att leva, inte arbete

Det är arbete som gör livet
värt att leva, inte fritid





0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











____________________________________________________________________________________________________

Fråga 51

Här finns ett antal förslag som förekommer i debatten om arbetstidens längd. Vad föredrar
Du för egen del när förslagen ställs mot varandra på följande sätt? (Du som gått i pension
kan avstå från att besvara frågan.)
Längre semester
Kortare arbetsdag
Högre lön

1


2


3


4


5


6


7
















Kortare arbetsdag
Högre lön
Längre semester








____________________________________________________________________________________________________

MILJÖ OCH KLIMAT
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 52

Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 53

Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker?
Aldrig
Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 

Väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen
Väljer att åka med kollektivtrafiken istället för
att ta bilen
Sorterar hushållsavfall
Äter ekologiskt odlade grönsaker
Handlar miljömärkta varor
13

Ibland


Ganska Mycket
ofta
ofta



Alltid




















































Kör
aldrig bil


Fråga 54

Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige
anser Du att dessa problem är?
Mycket
stort hot

Mycket
litet hot



Utsläpp från industrier
Avgaser från biltrafiken
Oljeutsläpp vid kusterna
Utrotning av djur- och växtarter
Användandet av kemikalier i jordbruket
Uttunningen av ozonskiktet
Växthuseffekten
Hanteringen av kärnkraftens högaktiva avfall



1


2


3


4


5


6


7


8


9
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____________________________________________________________________________________________________

Fråga 55

En viktig orsak till de klimatförändringar som uppmärksammats under senare år anses
vara utsläppen av koldioxid (CO2) från bland annat bilismen. Vad anser Du om följande
förslag om att begränsa koldioxidutsläppen i Sverige?
Mycket
bra
förslag
Höja koldioxidskatten på bensin 

Sänka skatten på bränslen som
inte påverkar jordens klimat

Ganska
bra
förslag


Varken bra
eller
dåligt förslag


Ganska
dåligt
förslag


Mycket
dåligt
förslag


Ingen
uppfattning














Höja skatten på bilar med stora
motorer (stor cylindervolym) 











Ökad information om trafikens
effekter på klimatet













Bygga ut kollektivtrafiken







____________________________________________________________________________________________________

Fråga 56

Enligt Din bedömning, vad är effektivast när det gäller att påverka människors beteende i
miljövänlig riktning?
Ingen effekt
alls

Mycket stor
effekt





0
1
2
3
4
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Skatter











Rabatter/subventioner











Informationskampanjer











Lagstiftning











____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57

Hur anser Du att staten i första hand bör använda inkomster från miljöskatter? Välj ett av
nedanstående alternativ.
 Skattesänkningar
 Stärka statskassan
 Finansiera ytterligare miljöforskning
 Ingen åsikt
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Fråga 58

Om Sverige ska minska utsläppen av koldioxid från privatbilismen, hur anser Du att det i
första hand bör göras? Välj ett av nedanstående alternativ.
 Bilister med hög bensinkonsumtion ska beskattas mest
 Alla bilister ska beskattas lika
 Personer med störst behov av bil ska beskattas minst

 Ingen åsikt
____________________________________________________________________________________________________

ENERGI
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 59

Vad är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?
 Avveckla kärnkraften senast till år 2010
 Avveckla kärnkraften, men använd de kärnkraftsreaktorer vi har tills de har tjänat ut
 Använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler
 Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden

 Har ingen bestämd åsikt i frågan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 60

Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften?
Hur stor är risken för:
Mycket
liten risk

Mycket
stor risk





En större olycka med radioaktivt utsläpp
i ett kärnkraftverk i Sverige

1

2

3

4
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6
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Att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens högaktiva avfall
på ett säkert sätt





















Att kärnkraften leder till att allt fler länder
skaffar sig atomvapen




















Att länderna i Östeuropa inte kan hantera
sina kärnkraftverk och sitt kärnavfall på
ett säkert sätt


        
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 61

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

Miljöorganisationer
Kärnkraftsindustrin
Regeringen
Forskare

Mycket
stort
förtroende





Journalister
Statliga myndigheter på energiområdet
Kommunstyrelsen i den kommun där Du bor
Elbolagen
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Ganska
stort
förtroende





Ganska
litet
förtroende





Mycket
litet
förtroende




















Fråga 62

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

Satsa mer
än i dag





Satsa ungefär
som i dag





Satsa mindre
än i dag





Helt avstå från
energikällan





Ingen
åsikt





Biobränslen
Fossil-/naturgas
Kol
Olja





















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 63

Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i den kommun där Du bor?
Mycket
positiv




Oljeraffinaderi
Anläggning för miljöfarligt avfall
Kärnkraftverk

Ganska
positiv




Varken positiv
eller negativ




Ganska
negativ




Mycket
negativ




Vindkraftverk
Slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall
Gasnät för fossil-/naturgas
















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 64

I vilken utsträckning tycker Du att följande marknader/verksamheter bör vara offentligt
reglerade? Svara med hjälp av nedanstående skala.
Helt offentligt
reglerad

Inte alls offentligt
reglerad





Ingen

1
2
3
4
5
åsikt
Elmarknaden






Bostadsmarknaden






Arbetsmarknaden






Järnvägstransporter






Telefon/telekommunikation 





Posthantering






____________________________________________________________________________________________________

AKTIVITETER OCH INTRESSEN
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 65

Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa
föreningar.

Icke
medlem
Idrotts- eller friluftsförening

Miljöorganisation

Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) 
Facklig organisation

Hyres-, bostadsrätts- eller villaägareförening


Pensionärsorganisation

Humanitär hjälporganisation

Svenska kyrkan, frikyrka, religiöst samfund eller

religiös organisation
Annan förening
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Medlem, men Medlem och
har inte varit
har varit på
på möte under möte under
Medlem och
de senaste
de senaste
har någon typ
12 månaderna 12 månaderna av uppdrag

































Fråga 66

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

Sysslat med sport/idrott
Gått på bio
Spelat kort/sällskapsspel
Läst någon bok
Läst vecko-/månadstidning

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
















Någon
gång i
kvartalet






Någon
gång i
månaden






Någon
gång i
veckan






Flera
gånger i
veckan






Diskuterat politik
Umgåtts med vänner
Spelat på Tips, Lotto eller V75
Kört bil




































Bett till Gud
Åkt kollektivt (buss, tåg etc.)
Umgåtts med grannar
Använt Internet




































Rökt/snusat
Druckit sprit/vin/starköl
Arbetat övertid
Skänkt pengar eller på annat sätt
stött någon hjälporganisation




































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 67

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

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Inte särskilt nöjd
Inte alls nöjd




____________________________________________________________________________________________________

Fråga 68

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

Det går att lita på
människor i allmänhet
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____________________________________________________________________________________________________

Fråga 69

Här återfinns ett antal förslag hämtade från den svenska samhällsdebatten. Vilken är Din
åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag


Stärka djurens rätt
Tillåta homosexuella par att adoptera barn 
Tillåta aktiv dödshjälp i Sverige

Förbjuda alla former av pornografi

Begränsa rätten till fri abort
Tillåta försäljning av starköl, vin och sprit
i livsmedelsbutiker
Begränsa utvecklingen av genmodifierad
mat
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Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt dåligt
förslag
förslag
förslag




Mycket
dåligt
förslag


Ingen
uppfattning




































































Fråga 70

Man brukar ibland tala om att människor har både kvinnliga och manliga egenskaper.
I vilken utsträckning skulle Du säga att Du själv har kvinnliga respektive manliga
egenskaper? Svara med hjälp av de två skalorna nedan.
Jag har få
sådana egenskaper



Kvinnliga egenskaper
Manliga egenskaper

0


1


Jag har många
sådana egenskaper
2


3


4


5


6


7


8


9




10













____________________________________________________________________________________________________

ARBETSLIV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 71

Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande?
 Förvärvsarbetande (inkl. sjukskriven, föräldraledig)

 Ålderspensionär

 Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

 Förtidspensionär

 Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi

 Hemarbetande

 Arbetslös
 Studerande
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 72

Vilket yrke har/hade Du?
 .......................................................................................................................
(yrke/sysselsättning)

 Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 80.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 73

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till?
 Tjänsteman
 Tjänsteman med arbetsledande funktion
 Tjänsteman med företagsledande funktion

 Företagare: ingen anställd
 Företagare: 1–9 anställda
 Företagare: 10 eller fler anställda

 Arbetare
 Jordbrukare: ingen anställd
 Arbetare med arbetsledande funktion
 Jordbrukare: en eller flera anställda
 Egenanställd arbetare
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 74

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid?

 Heltid
 Deltid, minst 15 timmar i veckan
 Deltid, mindre än 15 timmar i veckan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 75

Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?

 Statlig
 Kommunal
 Landstingskommunal
 Privat
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 76

Du som för närvarande är anställd:
Har Du fast anställning (tillsvidareanställning)?
Har Du eget företag vid sidan om Din anställning?
Arbetar Du regelbundet med någonting annat vid sidan
om Din ordinarie anställning?
 Är ej anställd
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Ja



Nej







Fråga 77

Hur nöjd är/var Du med Ditt arbete?

Varken
Helt
Mycket
Ganska
nöjd eller
Ganska
Mycket
Helt
nöjd
nöjd
nöjd
missnöjd
missnöjd
missnöjd
missnöjd Vet ej








____________________________________________________________________________________________________

Fråga 78

Är Du medlem i någon fackförening?
Ja, förbund inom:
 LO (Landsorganisationen), v.g. ange vilket förbund: .......................................................................
 TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), v.g. ange vilket förbund: ................................................
 SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation), v.g. ange vilket förbund: ......................................
 Annan facklig organisation

 Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 79

Enligt Din mening, är tillgången på jobb sämre eller bättre i Ditt yrke/Din bransch än i de
flesta andra yrken/branscher i Sverige? Svara med hjälp av skalan.
Tillgången på jobb är mycket
sämre inom mitt yrke/bransch
än i andra yrken/branscher

Tillgången på jobb är mycket
bättre inom mitt yrke/bransch
än i andra yrken/branscher
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____________________________________________________________________________________________________

Fråga 80

Ange hur viktigt Du själv anser att var och en av följande saker är i ett arbete.
Mycket
viktigt




Anställningstrygghet
Hög inkomst
Goda karriärmöjligheter
God gemenskap med arbetskamrater
Ett arbete som har högt anseende bland
andra människor
Ett arbete som är nyttigt för samhället
Ett arbete där jag helt eller delvis kan jobba
hemifrån
Ett arbete där jag har möjlighet att vidareutbilda mig

Varken
Inte
viktigt eller särskilt
Viktigt oviktigt viktigt










Inte alls
viktigt




Vet ej




















































____________________________________________________________________________________________________

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren
i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 81

Är Du man eller kvinna?

 Man
 Kvinna
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 82

Vilket år är Du född?
Årtal:

19
19

Fråga 83

Är Du svensk medborgare?

 Ja
 Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 84

Vilket är Ditt civilstånd?

Ensamstående
Sambo
Gift



____________________________________________________________________________________________________

Fråga 85

Har Du egna barn?

Ja
Nej


____________________________________________________________________________________________________

Fråga 86

Delar Du Ditt hushåll med:
Vuxen/vuxna (personer 20 år eller äldre)
Barn

Ja

Nej







Om Du delar Ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
0–3 år
4–6 år
7–15 år
16–19 år 20 år eller äldre





____________________________________________________________________________________________________

Antal barn:

Fråga 87

...i åldrarna:

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 88

Var någonstans har Du, respektive Din far och Din mor, huvudsakligen vuxit upp?
Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö

Du själv





Din far





Din mor





Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa










____________________________________________________________________________________________________

Fråga 89

Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu?
 Har alltid bott här
 Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t. ex. studier på annan ort
 Inflyttad, har bott här mer än 10 år
 Inflyttad, har bott här 1 till 10 år
 Inflyttad, har bott här mindre än ett år
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Fråga 90

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 91

Hur bor Du för närvarande?

 I villa/radhus
 I lägenhet
 Annat boende: .........................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 92

Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?

 Hyr bostaden
 Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 93

Vilken skolutbildning har Du? Markera det alternativ som Du anser passa bäst in på Dig.
Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den Du genomgår för närvarande.
 Grundskola/folkskola/enhetsskola

 Treårigt gymnasium

 Folkhögskola

 Studier vid högskola/universitet

 Tvåårigt gymnasium/fackskola

 Examen från högskola/universitet

 Flickskola/realexamen
 Examen från forskarutbildning
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 94

Vilken inriktning har Din utbildning i huvudsak? Kryssa för det alternativ som bäst
stämmer in på Din utbildning.
 Ekonomi/handel/administration

 Media/journalistik/reklam

 Estetisk/design/hantverk

 Naturvetenskap/matematik/data

 Hotell/restaurang/service/skönhetsvård

 Pedagogik

 Hälso-/sjukvård

 Samhällsvetenskap/juridik

 Humaniora/kultur

 Socialt arbete/omsorg

 Jordbruk/skogsbruk/miljövård
 Teknik/byggteknik/industri/transport
 Annan: ........................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 95

Hur intresserad är Du för egen del av att satsa på mer utbildning?

Mycket
Ganska
Inte särskilt
Inte alls
intresserad
intresserad
intresserad
intresserad




____________________________________________________________________________________________________

Fråga 96

Har Du eller någon annan i Ditt hushåll haft någon form av kontakt med följande verksamheter under de senaste 12 månaderna?
Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetskassan
Försäkringskassan

Ja

Nej
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Fråga 97

Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel ska
räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).
 100 000 eller mindre

 401 000 – 500 000

 101 000 – 200 000

 501 000 – 600 000

 201 000 – 300 000

 601 000 – 700 000

 301 000 – 400 000
 Mer än 700 000
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 98

Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under
de senaste 12 månaderna?

Din egen ekonomiska situation
Ekonomin i Din kommun
Den svenska ekonomin

Förbättrats




Förblivit ungefär
densamma




Försämrats




Hur tror Du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?
Förbli ungefär
Förbättras
densamma
Försämras
Din egen ekonomiska situation



Ekonomin i Din kommun



Den svenska ekonomin



____________________________________________________________________________________________________

Fråga 99

Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala, där 0
motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.
Mycket dåligt

Mycket gott
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____________________________________________________________________________________________________

Fråga 100 Om Du tänker på de närmaste 5–10 årens utveckling, tror Du att det kommer att bli bättre
eller sämre ifråga om:

Din egen livssituation

Mycket
bättre


Något
bättre


Varken bättre
eller sämre


Något
sämre


Mycket
sämre


De flesta svenskars livssituation





____________________________________________________________________________________________________
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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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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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SAMHÄLLE
OPINION
MASSMEDIA
Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen
genomförs av SOM-institutet. SOM-institutet drivs gemensamt av Institutionen för journalistik
och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen samt Förvaltningshögskolan vid
Göteborgs universitet. SOM-undersökningen är en del av institutionernas forskning om
opinionsbildning i det svenska samhället i dag. Undersökningen genomförs i samarbete med
Kinnmark Information AB och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige.
Ansvariga för undersökningen är professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull.
Magnus Kinnmark är projektsamordnare och undersökningsledare är Åsa Nilsson.

Har Du frågor som rör Din medverkan i undersökningen, ring gärna
Kinnmark Information. Telefon: 020 – 28 28 30 (samtalet är gratis)
Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet:
Åsa Nilsson, telefon: 031-773 12 39, e-post: asa.nilsson@som.gu.se
Vill Du läsa mer om SOM-institutet finns vi på Internetadressen: www.som.gu.se

Denna streckkod är endast till för att
inkomna svar skall kunna prickas av
vid datorns optiska läsning. Då slipper
Du få påminnelse i onödan.

