journalist´11

		

så här fyller du i formuläret

		

		 Här är ett exempel:
Fråga 1

Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?

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

Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
varken bra
eller dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte
alls











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
1–2
3–13
14–15
16–20
21–23
24–27
28–37
38–39
40–59
60–72

Frågeområde
Kön-ålder
Arbetsplats och yrkessituation
Till dig som är anställd
Till dig som är frilans
Yrkesroll och yrkesetik
Frågor om sociala medier
Din syn på journalistik och medier
Om Journalistförbundet
Samhälle och politik
Bakgrundsfrågor



Fråga 1
		

Är du kvinna eller man?

 Kvinna



Man

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 2
		

Vilket år är du född?
Årtal:

19

_______________________________________________________________________________________________

ARBETSPLATS OCH YRKESSITUATION
Fråga 3
		

I vilken del av Sverige ligger din arbetsplats?





Stockholm
Annan ort i Svealand
Göteborg





Malmö
Annan ort i Götaland
Ort i Norrland



Utomlands

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 4

Hur många års sammanlagt yrkesarbete som journalist har du?

		

Antal år:

Fråga 5
		

Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? (Ange endast ett alternativ)

 Arbetsledare








(t ex chefredaktör, webbchef, nyhetschef)

 Reporter
 Redigerare
 Programledare
 Kolumnist/krönikör
Fråga 6
		

Fotograf
Ledarskribent
Researcher
Producent
Informatör
Annat – vad? .......................................

Vilket ämnesområde brukar du huvudsakligen arbeta med? (Ange högst två)

 Kultur
 Sport
 Politik/samhälle
 Ledare/kommentarer
 Ekonomi/arbetsmarknad
 Kriminal/rätt

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

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 7
		

Hur ofta brukar du arbeta med nyhetsrapportering om politik?

 Dagligen
 Flera gånger i veckan
 Mera sällan
 Aldrig
1

Fråga 8
		

Fråga 9
		

Hur ofta brukar du arbeta med samhällsjournalistik?

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

 Dagligen
 Flera gånger i veckan
 Mera sällan
 Aldrig

Fråga 10 Uppfattar du dig i huvudsak som... (Välj ett alternativ)
			
		
 Papperstidningsjournalist
 Radiojournalist
 TV-journalist
 Webbjournalist
 Multijournalist
 Annat – vad? .................................................................
_______________________________________________________________________________________________

Fråga 11
		

Fråga 12

Vilka olika plattformar jobbar du med? (Flera svar kan anges)

 Papperstidning
 Radio
 TV
 Webb-sajt
 Mobila enheter (mobil, läsplatta)
 Webb-radio
 Webb-TV
 Sociala medier
Vilken typ av anställning har du för närvarande?

 Fast anställning (tillsvidareanställning)
 Vikariat
 Annan form av tidsbegränsad anställning, t ex projektanställning
 Frilans – gå vidare till fråga 16–20
 Arbetssökande – gå vidare till fråga 21
___________________________________________________________________________________________

Fråga 13

Är du anställd av bemanningsföretag?

 Ja
 Nej

2

FRÅGOR TILL DIG SOM ÄR ANSTÄLLD (FRÅGA 14–15)
Fråga 14
		

I vilken typ av företag arbetar du?

 Sveriges Radio
 Kommersiellt radioföretag
(Stockholm, Göteborg, Malmö)
 Fristående radioproduktionsföretag
 Kvällstidning
 Sveriges Television
 Gratisdistribuerad tidning (ex. Metro)  TV4
 Populärtidning, veckotidning
 Annat kommersiellt TV-företag
 Fackpress
 Fristående TV-produktionsföretag
 Personaltidning på företag
 Nyhetsbyrå
 Statlig/kommunal information/tidning  Fristående tidningsproduktionsföretag
		
 Annan tidning/tidskrift
 Annat – vad?..................................................
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 15




Landsortstidning
Storstadsmorgontidning

Hur skulle du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där du arbetar?

		
			

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt
delvis knappast inte alls

Ingen
åsikt




































_______________________________________________________________________________________________
Mycket stressiga arbetsförhållanden
Hård styrning från ledningen
Bra sammanhållning bland arbetskamraterna
Hård konkurrens mellan enskilda personer
Gemensamma värderingar i viktiga yrkesfrågor
Goda möjligheter till avancemang
Svårt att få gehör för egna idéer

FRÅGOR TILL DIG SOM ÄR FRILANS (FRÅGA 16–20)
Fråga 16

Arbetar du...

Fråga 17

 I frilansgrupp
 I eget kontor utanför bostaden
 I bostaden
Fråga18

Arbetar du...

 I huvudsak med journalistik
 I huvudsak med information

Hur många år har du varit frilans?

		
Antal år:
______________________________________________________________________________________
Fråga 19

Hur många olika arbetsgivare har du haft under det senaste året?
1–2



3–5

6–9





Fler
		

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 20
		

Vilken typ av medium frilansar du huvudsakligen för? (Ange högst två)

 Radio
 TV
 Dagspress
 Fackpress/tidskrifter
 Organisationspress/facklig press
 Kund-/personaltidning

 Myndighetstidningar
 Nyhetsbyrå
 Populärpress
 Webbtjänst
 Annat – nämligen: .......................................................
3

YRKESROLL OCH YRKESETIK
Fråga 21 Här följer ett antal påståenden om journalistens yrkesroll. Vilken är din uppfattning om 		
			vart och ett av dem?
		
En journalist bör betrakta sig som...
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Ingen

			

...en kritiker av samhällets orättvisor
...en som förmår ge människor upplevelser
...en som kommenterar det som händer i samhället
...en neutral rapportör av det som sker i samhället
...en som speglar den allmänna opinionen
...en granskare av samhällets makthavare
...en som enkelt kan förklara komplicerade händelser
...en som skall stå helt fri gentemot alla intressen i
		samhället
...en som förmår ge människor förströelse
...en som låter olika opinioner i samhället komma fram
...en som objektivt förmedlar nyheter och information
...en som påverkar opinionsutvecklingen i samhället

helt

delvis





























knappast inte alls





























åsikt














...en som säger sanningen utan hänsyn till





		konsekvenserna
...ett språkrör för den lokala opinionen





______________________________________________________________________________________________
Fråga 22
		
		

Journalister måste använda olika metoder för att få tag på svåråtkomliga uppgifter. Vilken
bedömning gör du personligen av följande metoder när det gäller att få fram material för
publicering?

		

METODEN...

							
		
Är alltid Kan då och då Kan någon Kan aldrig
			
berättigad vara berättigad enstaka gång
vara
					
vara
berättigad
berättigad
Att betala för att komma över sekretess- 			

Ingen
åsikt











Att utge sig för att vara någon annan
















Att hota en uppgiftslämnare med ofördelaktig
publicitet











Att betala en intervjuperson för att framträda offentligt





















Att använda privat material, t ex brev eller
fotografier, utan tillåtelse från den berörde











Att lova en uppgiftslämnare att samtalet endast är
off-the-record men sedan ändå publicera det











belagda uppgifter

Att kopiera sekretessbelagda handlingar
utan tillåtelse

Att ta anställning för att därigenom komma åt
”inside information”
Att skapa påhittade identiteter i sociala medier

4

Fråga 23

Vilken är din åsikt om följande påståenden om medier och journalistik?

			
			

Instämmer Instämmer Delvis mot- Helt mot- Ingen upphelt
delvis
satt åsikt
satt åsikt
fattning

Vid tillsättning av arbetsledande personal bör
		 de anställda journalisterna ha det avgörande
inflytandet
Medierna bör driva och bilda opinion
		 även på nyhetsplats
En tidning som säljer bra är en bra tidning
Kändisjournalistik hör inte hemma i
		dagstidningar
En av mediernas viktigaste uppgifter
är att ge avkoppling och förströelse
En av mediernas viktigaste uppgifter är att
kritiskt granska det som händer i politiken
Medierna skall ge sin publik det publiken inte
vet om att den vill ha
Bloggar utgör ett positivt bidrag till den
		 politiska nyhetsrapporteringen
Medierna bör medverka till att stärka
		 gemenskapen i samhället






















































































_______________________________________________________________________________________________

FRÅGOR OM SOCIALA MEDIER
Fråga 24

Hur ofta använder du sociala medier, privat och i ditt arbete?

		
			

Privat
I arbetet

Aldrig




Någon gång Någon gång		
i månaden
i veckan
Dagligen










Hela
tiden




_______________________________________________________________________________________________

Fråga 25

Hur ofta gör du följande i sociala medier, privat eller i ditt arbete?

		
			

Twittrar själv
Läser tweets
Använder nätverkssajt,
t ex Facebook
Läser blogg
Bloggar själv

Aldrig







Någon gång Någon gång		
i månaden
i veckan
Dagligen






















5

Hela
tiden







Fråga 26

Om du använder sociala medier i ditt arbete: hur viktigt är följande för dig?

		
		

Inte alls
viktigt

















Hitta intervjupersoner
Bevaka diskussioner
Hitta uppslag/vinklar
Nätverkande
Redskap för research
Få feedback/synpunkter från publik/läsare
Få feedback/synpunkter från kollegor
Få hjälp av andra under arbetsprocessen
Trendspaning
Sprida eget journalistiskt material
Sprida andras journalistiska material
Skapa och stärka det personliga varumärket
Skapa och stärka redaktionens varumärke
Redaktionsledningen vill det

					
Inte särskilt
Ganska
Mycket
viktigt
viktigt
viktigt














































Jag använder aldrig sociala medier i mitt arbete
______________________________________________________________________________________________
Fråga 27

Vilken är din uppfattning om följande påståenden om sociala medier?

			
			

Instämmer Instämmer Delvis mot- Helt mot- Ingen upphelt
delvis
satt åsikt
satt åsikt
fattning

Det är viktigt att hålla isär privat och
		 professionell användning av sociala medier
Journalister bör följa pulicitetsreglerna också
		 när de använder sociala medier
Journalister kan göra bra journalistik utan att
		 använda sociala medier
Journalister lägger för stor vikt vid sociala
		medier
Sociala medier kan ersätta traditionella
medier som nyhetsförmedlare



















































DIN SYN PÅ JOURNALISTIK OCH MEDIER
Fråga 28
		

Hur viktigt anser du det vara att journalistkårens sociala sammansättning avspeglar
befolkningens i följande avseenden?

		
			

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

Mycket
viktigt
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Ganska
viktigt







Varken viktigt
eller oviktigt







Ganska
oviktigt







Helt
oviktigt







Fråga 29
		

Det finns en rad förhållanden som påverkar om en händelse kommer att tas upp i ett
nyhetsmedium. Vilken faktisk betydelse har enligt din erfarenhet följande faktorer?

		

FAKTISK BETYDELSE		
Ingen
alls



				

Mycket
stor



0

1

2

3

4



































































Att händelsen har konsekvenser för
		 människors vardagsliv













Att lämpliga medarbetare finns tillgängliga
		 på redaktionen

















































Att händelsen bedöms öka människors insikt
		 och kunskaper om omvärlden
Att det finns ett bra pressmeddelande
Att uppgifterna kommer från en officiell,
		 trovärdig nyhetskälla
Att händelsen handlar om viktiga personer
   

Att händelsen passar för flera plattformar
Att händelsen är sensationell och oväntad
Att händelsen gör människor medvetna om
missförhållanden i samhället
Att händelsen intresserar många människor

Att en enskild journalist är starkt engagerad
		 och kunnig i ämnet
Att det finns bra bildmaterial
Att händelsen intresserar redaktionsledningen
Att händelsen diskuteras i sociala medier/
		bloggar
Fråga 30
		

5		

Hur uppfattar du att följande drivkrafter inom journalistiken har utvecklats de senaste 5–10
åren?

		
			

Publicistiska/professionella
Ideologiska/politiska
Ekonomiska/marknadsmässiga
Tekniska drivkrafter

Blivit mycket Blivit något Varken svagare Blivit något Blivit mycket
svagare
svagare eller starkare
starkare
starkare
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Fråga 31
		

Om du tänker på hur det var att arbeta som journalist för 5–10 år sedan, har det då blivit...



Har inte så lång erfarenhet
Ingen
skillnad

		

mindre
											mer
självständigt      
     självständigt
sämre
kvalitet

											bättre

     

    

kvalitet

mindre 												mer
diskussion om
diskussion om
yrkesrollen      
     yrkesrollen
mindre
publikkontakt

     

    

mer
publikkontakt

mindre arbete 											mer arbete
utanför 												utanför
redaktionen      
     redaktionen
											mer

mindre
kommersiellt

     

mindre
politiskt

     

    

kommersiellt

											mer

    

politiskt

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 32
		

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

		
			
		

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

Mycket
mindre

Journalisterna





Mediernas ägare





Politikerna





Publiken





De stora intresseorganisationerna





Annonsörerna





Näringslivet





______________________________________________________________________________________________
Fråga 33
		

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

		

Mycket
stort

Enskilda journalister
Företagsledningen
Redaktionsledningen
Ansvarige utgivaren/programutgivaren
Ägaren/ägarna
Annonsavdelningen
Marknadsavdelningen
IT/Teknikavdelningen
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Ganska
stort










Ganska
litet










Mycket
litet










Inget
alls










Fråga 34

Hur stor frihet har du att välja de ämnen/händelser du ska arbeta med?
Mycket stor frihet



Ganska stor frihet

Ganska liten frihet





Mycket liten frihet
		

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 35

Hur stor frihet har du att välja vinkel på det ämne/händelse du ska arbeta med?
Mycket stor frihet



Ganska stor frihet

Ganska liten frihet





Mycket liten frihet
		

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 36

Vilken är din åsikt om följande påståenden om journalister och journalistik?

			
			

Instämmer Instämmer Delvis mot- Helt mot- Ingen upphelt
delvis
satt åsikt
satt åsikt
fattning

Journalister som arbetar med PR/information
		 sänker journalistikens trovärdighet











Journalister har ett mycket stort ansvar för
		 hur samhället lyckas hantera en kris




































Medieföretagens ökande fokusering på publik		 dialog gör att journalister i alltför stor
		 utsträckning utsätts för hot och kränkningar











Personligt varumärkesbyggande är inte
		 förenligt med seriös journalistik











Nätets och de sociala mediernas ökande
		 betydelse innebär att den traditionella
		 journalistrollen måste omprövas











Journalistiken blir bättre om redaktionen
		 samarbetar med marknadsavdelningen











Det är viktigt för journalister att bygga ett
		 personligt varumärke
Publikanpassning gör journalistiken bättre
Satsning på användarskapat innehåll är ett
		 hot mot en självständig journalistik

Fråga 37
		

Idag är det ofta möjligt att kommentera nyhetsartiklar på internet. Vilken är din bedömning av
följande påståenden?

		
		

Läsarna ska alltid ges möjlighet att
kommentera artiklar
Journalister ska kommentera läsarnas
inlägg
Läsarnas kommentarer gör nyheterna
intressantare
Kränkande inlägg ska alltid cencureras
Läsarnas inlägg har ofta dålig kvalitet
Alla artikelkommentarer bör förhandsmodereras

Helt
riktigt

Delvis
riktigt

Delvis
felaktigt

Helt
felaktigt

Ingen
uppfattning
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FRÅGOR OM JOURNALISTFÖRBUNDET
Fråga 38

Hur viktigt tycker du att det är att Journalistförbundet ägnar sig åt...

				
		
Oerhört
Mycket
		
viktigt
viktigt

Anställningsskydd







Politiska beslut om pensioner, arbetsskadeförsäkringar, sjukförmåner
och arbetslöshetsersättning





Centrala löneförhandlingar

Ganska
viktig




Inte särskilt Inte alls Har ingen
viktigt
viktigt uppfattning


















Solidaritet med förföljda								






journalister








Medbestämmande
Arbetsmiljöfrågor
Upphovsrättsfrågor
Yrkesetik
Utveckling av vidareutbildning
Jämställdhetsfrågor




































_______________________________________________________________________________________________

Fråga 39

I vilken utsträckning anser du att du själv kan påverka...

				
			
Mycket
			
hög grad

Lönesättningen på din arbetsplats
Arbetsorganisationen på din arbetsplats
Aktiviteterna i din egen journalistklubb
Din redaktions policy i pressetiska frågor
Förbundets inställning till de etiska
reglerna för press, radio och TV






Ganska
hög grad

Inte särskilt
hög grad

Inte alls
hög grad

Har ingen
uppfattning





















Kvaliteten i det arbete du själv utför
















SAMHÄLLE OCH POLITIK
Fråga 40

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad



Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad





Inte alls
intresserad
		

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 41

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

		

EU
Sverige
Den kommun där du bor

Mycket nöjd
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Ganska nöjd





Inte särskilt nöjd





Inte alls nöjd





Fråga 42
		

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

		

Mycket stort
inflytande











De stora intresseorganisationerna
Offentliga myndigheter
Journalister i press, radio och TV
De politiska partierna

					
Ganska stort Ganska litet Mycket litet
inflytande
inflytande
inflytande































Allmänheten
Riksdagen
Regering och departement
Näringslivet
Folkrörelserna
______________________________________________________________________________________________
Fråga 43
		

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

		

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

		

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

		
...................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________________
Fråga 44
		

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

		
		
		

Mycket
stort
förtroende















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

Ganska
stort
förtroende















Varken stort
eller litet
förtroende















Ganska
litet
förtroende















Mycket		
litet
förtroende















_______________________________________________________________________________________________

Fråga 45

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



Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende
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Mycket litet
förtroende
		

Fråga 46
		

Det finns olika uppfattningar om hur medborgarna på ett effektivt sätt kan påverka politiken.
Kan du med hjälp av nedanstående skala ange hur effektiva följande sätt att påverka är:

		

Inte alls 										
Mycket
effektivt 										
effektivt		
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10		

				

Arbeta i politiska partier













Arbeta i aktionsgrupper
Arbeta i fackliga organisationer
Rösta i valen		
Rösta i folkomröstningar
Ta personlig kontakt med politiker
Arbeta för att få uppmärksamhet i media
Samla in namn bland medborgare
Delta i demonstrationer
Delta i olagliga protestaktiviteter
Köpa/bojkotta varor av politiska skäl

























































































































_______________________________________________________________________________________________

Fråga 47
		

Två personer, A och B, har olika uppfattningar om hur den politiska demokratin i samhället
fungerar bäst. Håller du med person A eller B?

”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.”

”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 skall 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.”

A					
B

		
Håller på det hela
		
taget med
		
person A
		 

Håller något med
bägge men mest
med personA

Håller något med
bägge men mest
med person B





Håller på det hela
taget med
person B
		

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 48
		
		

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



I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning
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I mycket liten
utsträckning
		

Fråga 49
		

Det diskuteras om att anordna folkomröstningar i olika frågor. Vad är din åsikt om att anordna
folkomröstningar i nedanstående frågor?

		
		
		

Bäst att anordna
folkomröstning i
det här fallet

Kärnkraftens framtid som energikälla i Sverige
Svenskt medlemsskap i NATO
Svenskt medlemsskap i EMU
Flyktingpolitiken
Pensionssystemet

Fråga 50

				
Bättre om regering och
riksdag beslutar utan
folkomröstning













Om du ser till läget idag, vad upplever du som mest oroande inför framtiden?

		
		

Mycket
oroande












Terrorism
Miljöförstöring
Ekonomisk kris
Stor arbetslöshet
Organiserad brottslighet
Ökade sociala klyftor
Religiösa motsättningar
Globala epidemier
Utbredd korruption

					
Ganska
Inte särskilt
Inte alls
oroande
oroande
oroande


































Stor invandring
______________________________________________________________________________________________
Fråga 51

På det hela taget, vad anser du om nyhetsmediers rapportering om följande samhällsproblem?

		
		
		

Arbetslöshet
Organiserad brottslighet
Globala epidemier
Ekonomiska kriser
Miljöförstöring
Korruption
Fråga 52

Problemet
överdrivs
starkt








Problemet		Problemet
överdrivs
Rimlig
underdrivs
något
rapportering
något















Problemet			
underdrivs
Ingen
starkt
uppfattning








Hur allmänt förekommande tror du att mutor och korruption är i Sverige?

 Nästan inga offentliga myndighetspersoner ägnar sig åt det
 Några få gör det
 De flesta gör det
 Nästan alla offentliga myndighetspersoner gör det
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Fråga 53
		

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

				
		
		
			
			


0



1



Det går att lita på människor i allmänhet
2



3



4



5



6



7



8



9





10



		

Fråga 54
		

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

			
			
			

Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa mer på friskolor
Förbjuda alla former av pornografi
Stoppa privatbilismen i innerstäderna
Minska inkomstskillnaderna i samhället
Införa sextimmars arbetsdag
Sänka skatterna
Behålla kärnkraften
Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Införa republik i Sverige
Finansiera SVT och SR via skatten och inte
		 med mottagaravgift
Avveckla det statliga presstödet

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag












































































Låta SVT sända enbart smala program
		 och inte konkurrera med kommersiella





		kanaler
Behålla inriktningen på SVT som den är idag 




______________________________________________________________________________________________
Fråga 55

Vilken är din åsikt om det svenska medlemsskapet i EU?

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

Har du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är du mera tveksam?

 Bestämd uppfattning
 Mera tveksam
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Fråga 56
		

Man brukar ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas längs en
skala från vänster till höger. Var på skalan skulle du vilja placera dig själv?

Långt till
				vänster

				

		

Långt till
höger

									

				0



		

Varken vänster
eller höger
1



2



3



4



5



6

7





8





9

10





Var på skalan skulle du vilja placera journalistkåren i allmänhet?

				 Långt till
vänster

				
		
Fråga 57
		

Varken vänster
eller höger


0



Långt till
höger


1



2



3



4



5



		
6

7





8



9

10





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

Inte alls åt det
gröna hållet
				

				

									

				0



		

		

1



2



3



4



5



6

7





8



9





10



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

Inte alls åt det
				
gröna hållet

				
		


0



		
1



2



3



4



5



6

7





Fråga 58
		

Vilket parti tycker du bäst om idag?

		

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

		



 Vänsterpartiet
 Socialdemokraterna
 Centerpartiet
Ja, mycket övertygad

 Folkpartiet
 Moderaterna
 Kristdemokraterna


Ja, något övertygad

8



9



10



 Miljöpartiet
 Sverigedemokraterna
 Annat parti:..................................


Nej

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 59
		

Vilket parti tycker du näst bäst om?

 Vänsterpartiet
 Socialdemokraterna
 Centerpartiet

 Folkpartiet
 Moderaterna
 Kristdemokraterna
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 Miljöpartiet
 Sverigedemokraterna
 Annat parti:..................................

BAKGRUNDSFRÅGOR
Fråga 60

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående



Sambo



Gift/partnerskap Änka/änkling





_______________________________________________________________________________________________

Fråga 61
		

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

		
Antal vuxna :
personer
Antal barn/ungdomar under 16 år :
personer
______________________________________________________________________________________
Fråga 62
		

Hur bor du för närvarande?





I villa/radhus		
I lägenhet/flerbostadshus
Annat boende

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 63
		

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




Hyr bostaden		
Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 64

I vilken typ av område bor du?

 Storstad: centralt
 Storstad: ytterområde/förort
 Stad: centralt
 Stad: ytterområde





Större tätort			
Mindre tätort
Ren landsbygd

_______________________________________________________________________________________________

Fråga 65
		
		

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

Det hem du växte upp i:

 Arbetarhem
 Jordbrukarhem
 Tjänstemannahem
 Högre tjänstemannahem
 Företagarhem
 Akademikerhem
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Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Akademikerhem

Fråga 66

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

		

Du själv

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

Din far

















Din mor









______________________________________________________________________________________________
Fråga 67

Har du själv, någon av dina föräldrar eller make/maka invandrat till Sverige?

		

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







Nej

Om Ja, från vilket land?











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

gå vidare till fråga 70

Ja, gymnasium
Ja, folkhögskola
Ja, universitet/högskola

– vilka ämnen?.................................................................

Ja, annat – nämligen – ................................................................................................

Har du någon formell journalistutbildning ?



Ja



Nej



Fråga 69

Ja

Har Du någon utbildning utöver den obligatoriska skolan?


Fråga 68

Nej

gå vidare till fråga 70

Om JA, vilken eller vilka utbildningar har du?







Journalisthögskola/JMG/JMK/Mitthögskolan
Journalistutbildning vid annat svenskt universitet/högskola
Journalistutbildning vid folkhögskola
Utländsk journalistutbildning
Annan journalistutbildning

– Vad?.................................................................

17

Fråga 70

Arbetar/har någon i din familj/släkt arbetat som journalist? (Flera svar kan anges)








		
Fråga 71

Make/maka/sambo/partner
Föräldrar
Syskon
Barn
Annan släkting
Nej

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

			
						
		
Någon gång Någon
Någon			
		
		

Ingen
gång

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























under de
senaste 12
månaderna























gång i
halvåret























gång i
kvartalet























Någon
gång i
månaden























Någon
gång i
veckan























Flera
gånger i
veckan























_______________________________________________________________________________________________

Fråga 72

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
		

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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Journalist ´11
Journalist´11 är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut
till 2 500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.
Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället,
sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.
Journalist´11 är den sjätte undersökningen som genomförs vid JMG. Den första gjordes
1989. Resultaten från den senaste undersökningen Journalist´05 presenterades bland annat
i boken Den svenska journalistkåren. Undersökningsserien har även resulterat i ett flertal
doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.
Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i
grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram,
Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya
tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild
uppmärksamhet.
Det främsta syftet med Journalist´11 är att följa upp tidigare undersökningar och ge en
bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under de två senaste
decennierna. Många frågor i Journalist´11 är därför desamma som ställts i tidigare
undersökningar.
Likalydande frågor ställs också till allmänheten, och till riksdagsledamöter. Jämförelser
görs med SOM-institutets undersökning 2011 och med Riksdagsenkät 2010. Även i dessa
fall görs jämförelser bakåt i tiden med Journalist´89 som startpunkt.
Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande
undersökningsserie finns endast i USA.
Ansvarig för undersökningen är professor Kent Asp (Kent.Asp@jmg.gu.se) och
görs i samverkan med professor Lennart Weibull (Lennart.Weibull@jmg.gu.se).
Undersökningsledare är Ulrika Hedman (Ulrika.Hedman@jmg.gu.se), doktorand vid JMG.
Undersökningsledningen kan kontaktas via epostadresserna ovan eller per telefon 031-786
1228 (Kent Asp) och 031-786 6134 (Ulrika Hedman).

