SVERIGE I

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET
Ett exempel:
Fråga 1

Hur intresserad är du av väderprognoser?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Om du är mycket intresserad av väderprognoser,
sätt ett kryss längst till vänster på följande sätt:









Om du inte alls är intresserad av väderprognoser,
sätt ett kryss längst till höger på följande sätt:









Skulle du råka sätta ett kryss i fel ruta, stryk bara över
hela rutan och sätt därefter kryss i rätt ruta – så här:









Formuläret läses optiskt av en dator.
Kryssa därför om möjligt helt innanför rutorna. Kryssa så här:



Kryssa ej så här:

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts.
Tack!
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NYHETER & MEDIER
Fråga 1

Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram?
Dagligen

5–6 ggr/
vecka

3–4 ggr/
vecka

1–2 ggr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Lokalnyheter i radions P4
Ekonyheterna i radion
Nyheter i privat lokalradio

 
 
 





 
 
 





Aktuellt/Rapport i SVT
Regionala nyheter i SVT
SVT:s morgonnyheter

 
 
 





 
 
 





TV4 Nyheterna
 

 

Lokala nyheter i TV4
 

 

Nyhetsmorgon i TV4
 

 

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 2

Läser eller tittar du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om du läser mer än en
morgontidning, ange först den som du betraktar som din huvudtidning. Frågan gäller inte
läsning på internet.
7 dgr/
vecka

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

6 dgr/
vecka

5 dgr/
vecka

4 dgr/
vecka

3 dgr/
vecka

2 dgr/
vecka

1 dag/
vecka

Mer
sällan


  
  


(morgontidningens namn)

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


  
  


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


  
  


 Jag läser aldrig någon morgontidning på papper
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 3

Läser eller tittar du regelbundet i någon eller några morgontidningar på internet?
7 dgr/
vecka

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

6 dgr/
vecka

5 dgr/
vecka

4 dgr/
vecka

3 dgr/
vecka

2 dgr/
vecka

1 dag/
vecka

Mer
sällan


  
  


(morgontidningens namn)

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


  
  


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


  
  


 Jag läser aldrig någon morgontidning på internet
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 4

Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?


Ja
 Nej
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 5

Brukar du läsa eller titta i någon av gratistidningarna Metro, City, Extra Östergötland
eller 18 minuter?
Minst 5 dagar/
vecka



3–4 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka




1

Mer sällan



Aldrig



Fråga 6

Brukar du läsa eller titta i följande tidningar?
Aftonbladet
...på papper
...på internet

6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Expressen
...på papper
...på internet
GT eller Kvällsposten
...på papper
...på internet
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 7

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

→

Någon gång
de senaste 12 mån

Någon gång
i halvåret

Någon gång
i månaden

Någon gång
i veckan

Flera gånger
i veckan
Dagligen

Gå till fråga 8.

Och hur ofta har du gjort följande på internet?
Ingen
gång

Någon gång Någon
de senaste gång i
12 mån halvåret

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Dagligen

Skickat/tagit emot e-post
Använt sociala medier (ex. MSN,
Facebook, MySpace, Twitter)

Tagit del av nyheter/nyhetstjänst
Sökt information/fakta
Skrivit egen blogg
Diskuterat politik i debattforum
Gjort bankärenden
Gjort ärenden hos myndighet
Spelat onlinespel
Använt musiktjänst
(ex. Spotify, Last.fm)

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 8

I vilken utsträckning har du tagit del av följande i medierna under år 2010?
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I liten
utsträckning

Fotbolls-VM
Melodifestivalen
Kronprinsessan Victorias bröllop
Valrörelsen 2010
Opinionsundersökningar om
politik och samhälle

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI
Fråga 9

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad
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Inte alls
intresserad

Inte alls

Fråga 10

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

............................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 11

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper 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
Grundskolan
Storföretagen
Svenska kyrkan


























Domstolarna
Riksbanken
Kungahuset
Kommunstyrelserna
Universitet/högskolor































De politiska partierna










EU-kommissionen





Europaparlamentet





Förenta Nationerna (FN)
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 12

Ange också hur stort förtroende du har för följande institutioner:
Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Varken stort
eller litet
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

Säkerhetspolisen (Säpo)
 

 
Arbetsförmedlingen
 

 

Försäkringskassan
 

 
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 13

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

EU
Sverige
Landstinget/regionen där du bor
Den kommun där du bor

Ganska
nöjd





3






Inte särskilt
nöjd






Inte alls
nöjd






Fråga 14

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

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende







Mycket litet
förtroende



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 15

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

Något till
vänster

Varken till vänster
eller till höger

Något till
höger

Klart till
höger











_______________________________________________________________________________________________
Fråga 16

Vilket parti tycker du bäst om i dag?











Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet

 Feministiskt initiativ
 Piratpartiet

Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

 Annat parti: ................................

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

 Ja, mycket övertygad

 Ja, något övertygad

 Nej

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 17

Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?
Mycket
bra



Ganska
bra



Varken bra
eller dåligt



Ganska
dåligt



Mycket
dåligt



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 18

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

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

  
  







  





Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)
Satsa mer på friskolor
Satsa mer på ett miljövänligt samhälle

  
  
  









Bedriva mer av sjukvården i privat regi
  


Sänka skatterna
  


Införa sextimmars arbetsdag
  



Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften   


_______________________________________________________________________________________________
Fråga 19

Under de senaste 12 månaderna, har du haft någon form av kontakt med någon riksdagsledamot?

 Ja
 Nej
4

Fråga 20

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?
Ogillar
starkt

-5
-4

Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Piratpartiet























-3

-2

Varken gillar
eller ogillar

-1
0
+1
























































+2

+3

Gillar
starkt

+4 +5













































Om du skulle använda samma skala också för några partiledare, var skulle du placera:
Personen
är okänd
för mig

Ogillar
starkt

-5
-4

-3

-2

Varken gillar
eller ogillar

-1
0
+1

+2

+3

Gillar
starkt

+4 +5

Maud Olofsson

          
Fredrik Reinfeldt

          
Lars Ohly

          
Jan Björklund

          
Mona Sahlin

          
Peter Eriksson

          
Maria Wetterstrand 
          
Göran Hägglund

          
Jimmie Åkesson

          
Gudrun Schyman

          
Rick Falkvinge

          
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 21

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

Återinföra den allmänna värnplikten
    
Öka det ekonomiska stödet till glesbygden     
Höja skatten på alkohol
    

Sälja statliga bolag som bedriver affärsverksamhet
    
Förhindra företag med vinstsyfte att driva
sjukhus
    
Införa republik med vald president
    
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 22

I dag diskuteras den geografiska indelningen av Sverige när det gäller ansvar för bland annat
hälso-/sjukvård och regional utveckling. Anser du att den region/det län där du bor bör vara:
Större än nu

Samma som nu

Mindre än nu

Ingen uppfattning
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Fråga 23

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

Hemsidan för:

Någon gång de
senaste 12 mån

Någon gång
i halvåret

Någon gång
i månaden

Någon/några
gånger i veckan

Din kommun
    
   
Ditt landsting/din region 
    
Riksdagen
    
Något politiskt parti
Någon riksdagsledamot
    
Någon lokalpolitiker
    
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 24

Röstade du i valen 2010 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i vardera kolumn.
Riksdagsvalet

Landstings-/regionvalet

Kommunvalet




















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












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












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


Nej:
Var inte röstberättigad
Röstade ej
Ja, jag röstade på:
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Piratpartiet
Annat parti (ange vilket):

Röstade blankt
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 25

Utnyttjade du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på
valsedeln i:
Ja

Nej

Röstade blankt/röstade ej/ej röstberättigad

Riksdagsvalet



Landstings-/regionvalet



Kommunvalet



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 26

A

Två personer, A och B, har olika uppfattningar om hur den politiska demokratin i samhället
fungerar bäst. Håller du med person A eller person B?
Medborgarna bör främst påverka politiken
genom att rösta på partier och politiker.
Därför är det viktigt att väljarna, särskilt
inför valen, får veta vad partierna står för.
Mellan valen är det de folkvalda politikerna
som ska sköta beslutsfattandet. Naturligtvis
ska politikerna lyssna på medborgarna även
mellan valen, men då på hela opinionen
och inte enbart på de som ropar högt om
problem som berör dem själva.

Håller på det
hela taget med
person A



Medborgarna ska delta i val och rösta på
partier och politiker. Men medborgarna
bör vara aktiva även mellan valen. Därför
är det bra med många folkomröstningar.
Dessutom är det viktigt att olika grupper
kontinuerligt för fram sina uppfattningar
via namninsamlingar, uppvaktningar,
aktioner och demonstrationer.

Håller något med
bägge men mest
med person A

Håller något med
bägge men mest
med person B
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Håller på det
hela taget med
person B



B
Ingen
uppfattning



Fråga 27

I vilken utsträckning uppfattar du att medborgarna försöker påverka politiken mellan valen
genom sådant som folkomröstningar, namninsamlingar, uppvaktningar, aktioner och demon strationer?
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I mycket liten
utsträckning

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 28

När du tar ställning i politiska frågor, hur viktigt är följande för dig?
Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Inte särskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

Min ideologiska övertygelse till vänster
eller höger
Min religiösa eller icke-religiösa övertygelse
Livsstil och traditioner där jag bor
Min lokala eller regionala identitet
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 29

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

Terrorism
Miljöförstöring
Ekonomisk kris
Ökat antal flyktingar
Stor arbetslöshet
Förändringar i jordens klimat
Organiserad brottslighet
Naturkatastrofer
Försvagad demokrati
Ökade sociala klyftor
Försämrad havsmiljö

RADIO & TV
Fråga 30

Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler?
Dagligen

5–6 dgr/
vecka

P1 i Sveriges Radio
P2 i Sveriges Radio
P3 i Sveriges Radio
P4 i Sveriges Radio/Lokalradion
Rix FM
Mix Megapol
Rockklassiker
Annan privat lokalradio
Närradiokanal
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3–4 dgr/
vecka

1–2 dgr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Fråga 31

Hur ofta brukar du titta på program i följande tv-kanaler?
Har ej
tillgång

5–6 dgr/
vecka

Dagligen

3–4 dgr/
vecka

1–2 dgr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

      
      
      
      

SVT1/SVT2
TV3
TV4
Kanal 5

Filmkanal/-er
      
Sportkanal/-er
      
BBC eller CNN       
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 32

Hur ofta brukar du titta på följande typer av tv-program?
Flera gånger
i veckan

Någon gång
i veckan

Mer sällan

Aldrig

Nyhetsprogram
Samhällsprogram
Sportprogram

















Kulturprogram
Underhållningsprogram
Långfilmer

















Drama/serier
Dokusåpor/reality-tv
Djur- och naturprogram

















SAMHÄLLE & SERVICE
Fråga 33

Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete?
Känner ej till
myndigheten
Arbetsförmedlingen



Mycket
bra

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt dåligt

 
 
 





Mycket
dåligt









Ingen
uppfattning





Polisen
Skatteverket
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
    

Försäkringskassan
    

Valmyndigheten
    

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 34

Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden i det landsting/
region eller kommun där du bor?
Känner ej till
verksamheten



Grundskolan
Sjukvården
Äldreomsorgen
Räddningstjänsten






Mycket
bra

Ganska
bra
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Varken bra
eller dåligt






Ganska
dåligt






Mycket
dåligt






Ingen
uppfattning






Fråga 35

Hur tycker du på det hela taget att den offentliga servicen har fungerat under de senaste 12
månaderna i:
Mycket
Ganska Varken bra Ganska
Mycket
Ingen
bra

bra

eller dåligt

dåligt

dåligt

uppfattning

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

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 36

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

Rikspolitiker
Ekonomer
Ingenjörer
Läkare
Poliser
Domare

Ganska
stort
förtroende











Varken stort
eller litet
förtroende











Ganska
litet
förtroende











Mycket
litet
förtroende











Ingen
uppfattning





















Forskare
Journalister
Lärare i grundskola
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 37

Nedan följer några frågor som rör din tilltro till det svenska rättsväsendet. Vad anser du om
följande påståenden om svenska domstolar?
Helt felaktigt
påstående

Svenska domstolar...
Utdömer straff som är rimliga för de
brott som begåtts


0

1

Helt riktigt
påstående
2

3

4

5

6

7

8

9


10

Ingen uppfattning

         
 

Utdömer mycket olika straff för samma
slags brott

         
 
Utdömer alltid straff på sakliga grunder          
 
Utdömer lindrigare straff till personer
med hög status

         
 

Utdömer hårdare straff till personer
         
 
som är födda utomlands
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 38

Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning kan följande handlingar vara acceptabla?
Aldrig
acceptabelt

Alltid
acceptabelt





1

En offentliganställd erbjuder en närstående jobb trots
att personen saknar de rätta kvalifikationerna

2

3

4

5

6

Ingen
7 uppfattning












En offentliganställd begär en avgift för att utföra en tjänst
som egentligen ingår i hans/hennes arbetsuppgifter 










En offentliganställd läkare låter en vän eller nära släkting
gå före i vårdkön












En privatpraktiserande läkare låter en vän eller nära
släkting gå före i vårdkön












En företagare erbjuder en gåva eller tjänst till en offentliganställd tjänsteman i samband med en upphandling 
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Fråga 39

Enligt din bedömning, i ungefär vilken utsträckning är följande yrkesgrupper i Sverige
inblandade i någon typ av korruption?
I mycket
stor utsträcknig

6
7

Inte alls

1

Politiker
Offentliga tjänstemän
Företagare

2

3

4

5

Ingen
uppfattning

      
      
      





SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN
Fråga 40

Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?

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

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 41

Vad anser du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Sverige inom följande områden?
Stor
förbättring

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen
Den sociala tryggheten
Prisnivån på livsmedel
Den nationella självständigheten
Möjligheten att påverka
utvecklingen i EU

Varken förViss
bättring eller
Viss
förbättring försämring försämring



















Stor
försämring













    


Brottsbekämpningen

Högre utbildning/forskning 
Invandrare och flyktingar






















Ingen
uppfattning












_______________________________________________________________________________________________
Fråga 42

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



Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ





Ganska
negativ

Mycket
negativ



Ingen
uppfattning





_______________________________________________________________________________________________
Fråga 43

Hur ställer du dig till följande förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitik?
Mycket
bra
förslag

Minska försvarsutgifterna
Minska det svenska biståndet till utvecklingsländerna
Sverige bör söka medlemskap i NATO
Sverige bör införa euro som valuta

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

    

    
    
    
Sverige bör delta i försvarssamarbetet inom EU     
Sverige bör utträda ur EU
    
Turkiet bör ges medlemskap i EU
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Fråga 44

Och vilken är din åsikt när det gäller följande förslag i utrikesdebatten?

De nordiska länderna bör gå
samman och bilda en förbundsstat

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Ingen
uppfattning



Sverige bör verka för att EU utvecklas
till ett Europas förenta stater



Avbryta Sveriges deltagande i
FN:s militära insats i Afghanistan



MILJÖ
Fråga 45

Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad



Inte särskilt
intresserad



Inte alls
intresserad





_______________________________________________________________________________________________
Fråga 46 Hur ofta gör du personligen nedanstående saker av miljöskäl?
Aldrig

Ibland

Ganska
ofta

Mycket
ofta

Alltid

Sorterar hushållsavfall
    
Handlar miljömärkta varor
    
Handlar närproducerad mat
     Har
ingen bil
Väljer att gå, cykla eller åka
kollektivt i stället för att ta bilen      
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 47

Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser du att följande miljöproblem är?
Mycket litet hot
Mycket stort hot
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Utsläpp från industrier
         
Avgaser från biltrafiken
         
Oljeutsläpp vid kusterna
         

Användandet av kemikalier i jordbruket
         
Uttunningen av ozonskiktet
         
Hanteringen av kärnkraftens högaktiva avfall          
Klimatförändringar
         
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 48

Det har diskuterats hur man kan motverka globala klimatförändringar genom att minska
koldioxidutsläppen. Enligt din uppfattning, hur viktigt anser du att det är att begränsa
omfattningen av följande utsläppskällor?
Mycket
viktigt

Flygtrafiken
Lastbilstransporterna
Privatbilismen
Industrins energianvändning
Hushållens energianvändning
Köttproduktionen

Ganska
viktigt
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Inte särskilt
viktigt















Inte alls
viktigt








Ingen
uppfatting








Fråga 49

Hur allvarliga hot mot havsmiljön i Sverige anser du att följande är?
Mycket
allvarligt
hot

Övergödning i jordbruk och skogsbruk
Giftiga båtbottenfärger
Giftutsläpp från industrin
Utfiskning
Läkemedelsrester i avloppsvattnet
Algblomning

Ganska
allvarligt
hot








Inte särskilt
allvarligt
hot








Inte alls
allvarligt
hot








Ingen
uppfattning















Spridning av främmande växt- och
djurarter
    
Vindkraftverk i havet/havsbandet
    
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 50

Vad anser du om följande djurstammars storlek i Sverige i dag?
Stammen är
alldeles
för liten

Stammen är
något
för liten

Stammen
är
lagom

Stammen är
något
för stor

Stammen är
alldeles
för stor

Ingen
uppfattning

Älg
Lodjur
Varg
Björn
Vildsvin





































Säl
Ål
Torsk

























ENERGI
Fråga 51

Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?
Markera endast ett av svarsalternativen.


Avveckla kärnkraften snarast
 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 uppfattning i frågan

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 52

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

Vattenkraft
Vindkraft
Solenergi
Kärnkraft
Biobränslen
Olja
Vågkraft

Satsa mer
än i dag

Satsa ungefär
som i dag

Satsa mindre
än i dag

Helt avstå från
energikällan

Ingen
åsikt
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Fråga 53

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

Ganska
stort
förtroende



Kärnkraftsindustrin
Regeringen


Forskare

Journalister
Statliga myndigheter på energiområdet 
Elbolagen


Ganska
litet
förtroende









Miljöorganisationer

Mycket
litet
fötroende

















_______________________________________________________________________________________________
Fråga 54

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

Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

Ingen
uppfattning

    
Kärnkraftsinspektionen (SKI)     
Naturvårdsverket
    
Energimyndigheten





_______________________________________________________________________________________________
Fråga 55

Vilken är din uppfattning om följande påståenden som man ibland hör om vindkraft? Ange
för var och ett av påståendena om det enligt din uppfattning är felaktigt eller riktigt.
Helt felaktigt
påstående

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Helt riktigt
påstående
 Ingen upp9 10
fattning

Vindkraftverk är bullriga

         
 

Vindkraft är miljövänlig

         
 

El producerad med hjälp av
vindkraft blir dyr

         
 

Vindkraft innebär mycket små risker
för människors liv och hälsa

         
 

Vindkraftverk förfular landskapet
         
 
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 56

Hur ställer du dig till en etablering av vindkraftverk i närheten av:
Mycket
positiv

Din fasta bostad
Din fritidsbostad

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Har ingen

     fritidsbostad
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KUNSKAP & SAMHÄLLE
Fråga 57

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
förtroende

Ingen
uppfattning

Medicin
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik
Humaniora
Utbildningsvetenskap
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 58

Hur viktigt anser du det är att det i Sverige satsas på forskning på världsbästanivå inom
följande områden?
Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Inte särskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

Ingen
uppfattning

Energi
Cancer
Transportteknik
Miljö
Nationalekonomi
Genteknik
IT
Historia
Reumatiska sjukdomar

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR
Fråga 59

Är du medlem i någon typ av förening/organisation?
Nej

Ja

...och jag har någon typ av uppdrag

Idrotts-/friluftsförening
Miljöorganisation
Politiskt parti/förbund
Facklig organisation
Kulturförening
Lokal samhällsförening, byalag
Hembygdsförening
Invandrarförening
Humanitär hjälporganisation
Organisation för jägare
Annan typ av förening/organisation
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 60

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

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd
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Inte alls nöjd

Fråga 61

Tillhör du någon kyrka, religiöst samfund eller religion?
Ja, men jag har inte varit på
gudstjänst/möte under de
senaste 12 månaderna

Nej

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

Svenska kyrkan



Annan kristen kyrka/samfund



Jag är muslim



Jag tillhör en annan religion som
varken är kristen eller muslimsk 


_______________________________________________________________________________________________
Fråga 62

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
















































Gått på bio

Gått på teater

Gått på klassisk konsert, opera

Gått på rock-/popkonsert

Kört bil

Åkt med kollektivtrafik

Åkt flyg

Åkt tåg

Umgåtts med vänner

Umgåtts med grannar

Spelat dator-/tv-spel

Diskuterat politik

Deltagit i demonstration

Varit på tjänsteresa

Handlat med aktier

Fiskat

Jagat

Tecknat/målat

Skrivit dagbok/poesi

Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 
Läst skönlitteratur

Läst facklitteratur

Skänkt pengar till hjälporganisation 
Bett till Gud






















































































































































































Sysslat med sport/idrott
Tränat på gym (styrketräning,
aerobics etc.)
Motionerat/idkat friluftsliv
Spelat på tips/trav/lotteri etc.
Gått på restaurang/bar/pub på
kvällstid
Ätit kött
Druckit sprit/vin/starköl
Rökt cigaretter/cigarr/pipa
Snusat
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Fråga 63

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


Om du skulle använda samma skala, i vilken utsträckning anser du att det går att lita på
människor i det område där du bor?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 64

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala:
Mycket dåligt

0

1

Mycket gott
2

3

4

5

6

7

8


10

9



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 65

Hur lång är du och hur mycket väger du?
Längd (i cm):

 Vill avstå från att svara

Vikt (i kg):

ARBETSLIV
Fråga 66

Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

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






Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning



Studerande

 Arbetslös
Annat: ................................................
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 67

Vilket är/var ditt senaste yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt
senaste yrke.

 ......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)

→

 Har aldrig yrkesarbetat
Gå till fråga 72.
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 68

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 69

Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstings-/regional eller privat tjänst?
Statlig



Kommunal

Landstings-/regional
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Privat

Ideell organisation/stiftelse





Fråga 70



Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

 Tjänsteman
 Företagare: ingen anställd
 Tjänsteman med arbetsledande funktion
 Företagare: 1–9 anställda

 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  Företagare: 10 eller fler anställda
 Arbetare
 Arbetare med arbetsledande funktion

 Jordbrukare: ingen anställd
 Jordbrukare: en eller flera anställda

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 71

Vilken är/var din normala veckoarbetstid?
1–19 timmar

20–34 timmar



35–40 timmar



41–50 timmar



51 timmar eller mer





_______________________________________________________________________________________________
Fråga 72

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?

 Nej
 Ja

→ Hur länge sammantaget?





Upp till en vecka
Mellan 1 vecka och 1 månad
1–3 månader

3–12 månader

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 73

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, v.g. ange vilket förbund: .....................................................................
 Nej
Är du medlem i någon arbetsgivarorganisation?

 Nej

 Ja: ..................................................................

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 74

Är du medlem i någon arbetslöshetskassa (a-kassa)?

 Ja
 Nej, men har varit medlem tidigare
 Nej, har aldrig varit medlem

Vet inte
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 75

Var förvärvsarbetar/studerar du för närvarande?

 Jag förvärvsarbetar/studerar inte för närvarande
 I huvudsak i den kommun där jag bor
 I huvudsak i annan kommun än där jag bor
Ungefär hur lång resväg respektive restid har du normalt till arbetet/skolan?
Antal kilometer:

Antal minuter:
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TILL SIST NÅGRA AVSLUTANDE FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela
upp svaren i olika grupper. Vi behöver därför dina svar på dessa avslutande frågor.
Fråga 76

Är du kvinna eller man?

 Kvinna
 Man
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 77

Vilket år är du född?
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Årtal:
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 78

Är du svensk medborgare?

 Svensk medborgare
 Medborgare i annat land
 Både svensk medborgare och medborgare i annat land
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 79

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo



Gift/partnerskap





Änka/änkling



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 80

Har du egna barn?

 Ja
 Nej
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 81

Hur ser ditt hushåll ut?

→

 Jag bor ensam
Gå till fråga 82.
 Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:



→



Ja

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Nej





Om du regelbundet 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 år eller äldre

Antal barn:
...i åldrarna:




_______________________________________________________________________________________________
Fråga 82



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

b) Det hem du växte upp i:
 Arbetarhem











Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
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Jordbrukarhem

Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem



Fråga 83

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 84

Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu?

 Har alltid bott här
 Har alltid bott här bortsett från kortare perioder,






Inflyttad, har bott här mer än 10 år
Inflyttad, har bott här 4–10 år
Inflyttad, har bott här 1–3 år
Inflyttad, har bott här mindre än 1 år

t. ex. studier på annan ort
 Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt
boende på annan ort
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 85

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 86

Hur bor du för närvarande?

 I villa/radhus
 I lägenhet/flerbostadshus
 Annat boende

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 87

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

 Äger bostaden (även bostadsrätt)
 Hyr bostaden
Hyr du i andra hand?
 Nej
 Ja, jag hyr i andra hand

→

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 88

Har du/ditt hushåll:
Nej

Ja


Fritidsbåt  

Motorbåt/vattenskoter
 
a) Bilmärke:
Bil
Fritidshus

→
→


Segelbåt


Roddbåt/eka/kanot
Årsmodell:

...............................................................
(den bil du/ditt hushåll använder mest)
b) Har du/ditt hushåll en s. k. miljöbil?


Ja


Nej
19


Vet inte

Fråga 89

Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

 Svenska
 Nationellt minoritetsspråk (finska, tornedalsfinska, samiska, romani chib eller jiddisch)
 Annat språk: .....................................................................
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 90

Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig.
Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.










Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola
Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola
Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande
Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Studier vid/examen från forskarutbildning
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 91

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/konst

Naturvetenskap/matematik/data
Hotell/restaurang/service/skönhetsvård

Pedagogik
Hälso-/sjukvård

Samhällsvetenskap/juridik
Humaniora/kultur

Socialt arbete/omsorg/psykologi
Jordbruk/skogsbruk/miljövård

Teknik/byggteknik/industri/transport

Annan: .............................................................
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 92

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

 100 000 eller mindre
 101 000 – 200 000
 201 000 – 300 000


301 000 – 400 000

401 000 – 500 000

501 000 – 600 000

 601 000 – 700 000
 701 000 – 800 000
 Mer än 800 000

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 93

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?

Din egen ekonomiska situation
Ekonomin i din kommun
Den svenska ekonomin

Förbättras

Förbli ungefär
densamma

Försämras
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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.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Detta är några av de böcker som SOM-institutet har gett ut baserade på resultaten från de
senaste årens SOM-undersökningar:

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida: www.som.gu.se
Där kan du också beställa våra böcker eller läsa enskilda kapitel.

Vill du kontakta oss är du mycket välkommen att göra det!
Telefon: 031-786 61 34
E-post: info@som.gu.se
1

SVERIGE I

Samhälle Opinion Medier (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genomförs av SOM-institutet vid
Göteborgs universitet. SOM-institutets verksamhet är knuten
till forskningen vid tre institutioner: Institutionen för journa
listik, medier och kommunikation (JMG), Statsvetenskapliga
institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor
(CEFOS). SOM-institutets undersökningar utgör ett viktigt
bidrag till svensk forskning om opinions-bildning och demokrati i dagens Sverige. Den nationella SOM-undersökningen
2010 går ut till totalt 9 000 slumpmässigt utvalda personer
boende i Sverige och genomförs i samarbete med Kinnmark
Information AB.
Ansvariga för undersökningen är professor Sören Holmberg
och professor Lennart Weibull. Undersökningsledare är bitr.
forskare Åsa Nilsson.
Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen är
du välkommen att kontakta Kinnmark Information AB som
ansvarar för utskick och insamling av enkäterna.
Tel: 020-28 28 30 (kostar endast uppkopplingsavgiften)
Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet som
gärna besvarar eventuella frågor om studien.
Kontakta:
Åsa Nilsson (undersökningsledare)
Tel: 031-786 12 39, e-post: asa.nilsson@som.gu.se
Frida Vernersdotter (biträdande undersökningsledare)
Tel: 031-786 49 96, e-post: frida.vernersdotter@som.gu.se
Du kan läsa mer om SOM-institutet på internet.
www.som.gu.se
När du besvarat enkäten lägger du den på brevlådan i det
bifogade svarskuvertet (portot är betalt).

SOM-instutet
Seminariegatan 1B | Box 710, 405 30 Göteborg | Telefon: 031-786 12 17
Fax: 031-786 47 80 | E-post: info@som.gu.se | Hemsida: 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.

