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Frågornas numrering i detta formulär motsvarar variablerna i
datamängden
För att säkerställa respondenternas anonymitet har vissa variabler utgått
ur datamängden. Bland annat uppgift partitillhörighet (om ledamoten
företräder ett lokalt parti). Öppna frågor har också utgått av samma skäl.
Vilka kommuner som ledamöterna verkar inom går inte att utläsa ur
datamängden. Datamängden har kompletterats med uppgifter från
Valmyndigheten om kön och ålder (grupperat), samt uppgift om huruvida
respondenten tillhör ett parti i den styrande majoriteten eller oppositionen
i kommunen respektive landstinget. Observera att vissa frågor endast
besvarades av kommunpolitiker, andra endast av landstingspolitiker och
att ledamöter med dubbla uppdrag svarade på samtliga frågor. Kodboken
utgörs av det formulär som besvarades av dubbelledamöter.

Används data från KOLFU 2012 anges alltid:
Källa: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012
Referens: Karlsson, David och Mikael Gilljam (red) (2014): Svenska
politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommune. Stockholm:
Santérus förlag.

Primärforskare:
Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan (Kontaktperson)
Huvudman: Göteborgs universitet
Syfte: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) genomförds för att
undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.
Sammanfattning: KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga
fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500
personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008 och andrag
gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Antalet faktiska respondenter 2012 - exklusive bortfallet var 10,491 .
KOLFU 2012 genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet medan företaget Detector
AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Svenska
politiker. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson
(projektsamordnare). I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter
i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna
kommunen och landstinget.
Restriktioner: Den som vill använda material ur undersökningen måste inkomma med en
förfrågan där syftet med användningen och vilka variabler som är aktuella att använda skall
framgå. Vid användning av datamaterialet gäller följande restriktioner:
1. Användaren åtar sig att endast använda datamängden för den typ av analyser som
presenterats i förfrågan.
2. Användaren får inte sprida datamängden vidare.
3. Användaren åtar sig att inte publicera resultat där det på något sätt framgår hur enskilda
personer har svarat på frågorna i undersökningen.
4. Användaren åtar sig att inte publicera resultat från undersökningen utan att redogöra för
källan och referera till Karlsson och Gilljam (2014).

Välkommen till Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012. Studien är den andra i sitt slag
som vänder sig till samtliga fullmäktigeledamöter i kommuner, landsting och regioner. Den första genomfördes 2008 och blev mycket uppmärksammad och framgångsrik tack vare den höga svarsfrekvensen.
Ditt svar är viktigt i detta unika projekt. Ju fler som svarar desto bättre bild får vi av vad ni som är fullmäktigeledamöter tycker i viktiga samhällsfrågor. Vi är därför mycket tacksamma om du kan hjälpa oss
genom att besvara enkätens frågor. Dina svar är givetvis anonyma. Ingen kommer att kunna utläsa vad
någon enskild person svarat.
Några av frågorna ställdes även i 2008 års undersökning, men många är nya. Vissa av frågorna har
tidigare ställts i andra undersökningar till riksdagsledamöter och medborgare.
Undersökningen genomförs vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Ansvariga
forskare är professor Mikael Gilljam och fil dr David Karlsson. I teamet av övriga forskare ingår bland
andra professorerna Sören Holmberg och Lena Wängnerud. Enkäten stöds av tidningen Dagens
Samhälle.
Insamlingsarbetet utförs av företaget Detector AB.
Vill du veta mer om undersökningen är du välkommen att besöka dess hemsida på
http://spa.gu.se/samverkan/kolfu.
För att inte belasta dig med frågor om uppgifter som redan finns hos SCB kan de svar du lämnar komma
att kompletteras med uppgifter om dina nuvarande och tidigare politiska uppdrag, din placering valsedeln
och ditt resultat i personval vid tidigare val samt uppgifter om din födelse- och bostadsort. Dessa
uppgifter hämtas från registret över nominerade och valda, registret över förtroendevalda samt
befolkningsregistret.
För alla frågor om hur man svarar på enkäten, kontakta undersökningsföretaget Detector AB som nås på
e-postadress: demokrati@detector.se alt telefon 031-7110860. Kontakta också Detector AB om det har
blivit något fel i adressering eller om du har problem med inloggningen.
Om du har frågor om forskningsprojektet kan du kontakta:
Mikael Gilljam
mikael.gilljam@pol.gu.se
031-786 12 21

David Karlsson
david.karlsson@spa.gu.se
031-786 17 41

Du kan också besvara frågorna på webben!
http://www.easyresearch.se/s.asp
Användarnamn: [USERNAME]
Lösenord: [PASSWORD]

Undersökningen stöds av:
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FRÅGOR OM DIN BAKGRUND OCH DITT UPPDRAG
Fråga 1

Är du idag ordinarie ledamot i följande politiska församlingar:
Kommunfullmäktige
Landstings-/regionfullmäktige
Både kommun- och region/landstingsfullmäktige
Jag är inte (längre) ledamot i någon av dessa församlingar
(Avbryt, den här enkäten riktar sig inte till dig)

Fråga 2

Vilket parti representerar du?
v

s

mp

c

kd

fp

m

sd

spi

Annat parti

Inget parti

Om annat, vilket:………………………………………………………….
Fråga 3

Vilken av följande benämningar passar bäst in på dig?
Heltidspolitiker

Deltidspolitiker

Fritidspolitiker

Æ Om heltidspolitiker: Gå vidare till fråga 5

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Utöver ditt förtroendeuppdrag som politiker, vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Tjänsteman

Företagare: 1-9 anställda

Tjänsteman med arbetsledande funktion

Företagare: 10 eller fler anställda

Tjänsteman med företagsledande funktion

Hemarbetande

Arbetare

Pensionär

Arbetare med arbetsledande funktion

Förtids-/sjukpensionär

Jordbrukare: ingen anställd

Studerande

Jordbrukare: en eller flera anställda

Arbetslös

Företagare: ingen anställd

Annat svar:………………………………….

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.
Grundskoleutbildning

Högskole-/universitetsutbildning

Gymnasie-/folkhögskoleutbildning

Forskarutbildning

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 7

Är du, eller har du varit, något av följande alternativ?
Ja, nu
Ja, tidigare Nej, aldrig
Jägare (har jaktkort)
Bilägare (bil i hushållet)
Vegetarian
Nykterist
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Fråga 8

Vilken/vilka partiorganisationer har du för närvarande styrelseuppdrag i? (Flera svar är möjliga)
Har inget uppdrag

Partiets kommunorganisation (hela kommunen)

Lokal kvinnoorganisation

Distriktsorganisation

Lokal ungdomsorganisation

Riksorganisation

Lokal partiavdelning (del av
kommunen)

Annan partiorganisation,
nämligen:………………………………………………

Fråga 9

Har du något förtroendeuppdrag i ditt partis fullmäktigegrupp?
Ja, jag är gruppledare

Nej, jag har inget uppdrag

Ja, jag har annat uppdrag, nämligen:…………………………………………………..
Fråga 10 Hur länge önskar du fortsätta som fullmäktigeledamot?
Kortare än nuvarande
mandatperiod

Fråga 11

Endast nuvarande
mandatperiod

Nuvarande och nästa
mandatperiod

Fler
mandatperioder

Vilka av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med dina politiska förtroendeuppdrag
på kommunal nivå? Observera att du kan ange att du sitter i flera organ.
Ordf

1:e /2:e vice
ordf

Ledamot

Ersättare

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Beredning under fullmäktige
Utskott under kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kommunalt bolag

Fråga 12

Fråga 13

Sitter du med i någon kommunal nämnd?
Nej (Æ Gå vidare till fråga 14)
Ja

Hur många? ____

Vilka av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med dina politiska förtroendeuppdrag
på kommunal nivå? Observera att du kan ange att du sitter i flera nämnder/organ.
Ordf

Stadsdels-/Kommundelsnämnd
Nämnd för utbildning
Nämnd för socialtjänst, individ- och familjeomsorg
Nämnd för barnomsorg
Nämnd för äldreomsorg
Nämnd för näringsliv och turism
Nämnd för kultur och fritid
Nämnd för miljö och hälsoskydd
Nämnd för tekniska frågor
(bygg, infrastruktur, räddningstjänst, VA)

Nämnd/nämnder med övrigt uppdrag,
vilken/vilka:…………………………………………….
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1:e /2:e vice
ordf

Ledamot

Ersättare

Fråga 14

Vilka av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med dina politiska förtroendeuppdrag
på regional nivå? Observera att du kan ange att du sitter i flera nämnder/organ.
1:e /2:e vice
ordf

Ordf

Ledamot

Ersättare

Landstings-/regionfullmäktige
Landstings-regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Landstings-/regionrevisionen
Landstingsägt bolag
Beredning under fullmäktige
Utskott under styrelsen
Nämnd/nämnder med övrigt uppdrag,
vilken/vilka:…………………………………………….
Fråga 15

Utöver uppdraget i fullmäktige, har du eller har du haft politiska förtroendeuppdrag på andra
nivåer?
Ja, nu

Ja, tidigare

Nej, aldrig

I riksdagen
I mitt landsting
I annat landsting
I min kommun
I annan kommun
I mellankommunalt samverkansorgan
Fråga 16

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för våld eller hot på grund av ditt politiska
uppdrag?
Ja
Nej Æ Gå vidare till fråga 18

Fråga 17

På vilket sätt har du varit utsatt? (flera svar är möjliga)
Aggression, tillmälen, skrik

Skadegörelse

Hot per telefon

Våld mot din person

Hot per brev eller e-post

Annat, ange vad:………………………………

NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DINA POLITISKA ÅSIKTER
Fråga 18

Det talas ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala.
Var någonstans skulle du placera följande personer på en sådan vänster-högerskala?
Klart till
vänster
0

1

2

3

Varken till
vänster eller höger
4
5
6

7

8

Klart till
höger
9
10

Du själv
Den genomsnittlige väljaren i Sverige
Ditt partis genomsnittlige väljare
Fråga 19

Det talas ibland om en grön dimension i svensk politik. Ange med hjälp av skalan nedan
var du skulle placera följande personer på den gröna dimensionen?
Inte alls åt det
gröna hållet
0
1

2

Du själv
Den genomsnittlige väljaren i Sverige
Ditt partis genomsnittlige väljare

4

3

4

5

6

7

Mycket långt åt det
gröna hållet
8
9
10

Fråga 20

Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten.
Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra el
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Minska statens inflytande över kommunernas verksamhet
Verka för att skapa likvärdig service mellan kommuner i hela landet
Minska den nuvarande omfördelningen från rika till fattiga
kommuner och landsting
Avskaffa landstingen/regionerna
Genomföra en regionreform och skapa storregioner i hela landet
Bedriva mer av kommunernas verksamhet i bolagsform
Koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen
Förbjuda utförsäljning av kommunala bostadsbolag
Förhindra företag med vinstsyfte att driva sjukhus
Förbjuda vinstuttag i företag som producerar välfärdstjänster
Minska den offentliga sektorn
Minska inkomstskillnaderna i samhället
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller
ingen ekonomisk tillväxt
Verka för en livskraftig rovdjursstam i Sverige
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och
män
Genomföra fler kommunala folkomröstningar
Avskaffa tvånget för kommuner att anordna folkomröstning om 10
procent av kommuninvånarna kräver det genom namninsamling
Införa ett system där samtliga ledamöter i kommunstyrelsen
kommer från majoriteten i fullmäktige
Radikalt öka inslaget av personröstning i valen till kommun- och
landstingsfullmäktige
Minska antalet politiska förtroendeuppdrag i kommuner och
landsting
Fråga 21

När det gäller den kommun du bor i: Vilken är din åsikt om vart och ett av följande förslag?
Mycket
bra

Höja kommunalskatten hellre än att minska servicen
Låta privata entreprenörer utföra mer av den kommunala
verksamheten
Öka inslaget av kundvalssystem i den kommunala verksamheten
Satsa mer på friskolor
Ta emot fler flyktingar i kommunen
Intensifiera det kommunala jämställdhetsarbetet
Aktivt stötta företag som vill etablera sig i kommunen
Bedriva en mer restriktiv kommunal alkoholpolitik
Öka de lokala brukarna inflytande över skola och barnomsorg
Verka för en livskraftig rovdjursstam i min kommun
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Ganska
bra

Varken
bra el
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Fråga 22

Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala?
Ogillar
starkt
-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Folkpartiet liberalerna
Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet de gröna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Annat parti i fullmäktige 1: (skriv) ……………………
Annat parti i fullmäktige 2: (skriv) ……………………
Annat parti i fullmäktige 3: (skriv) ……………………
Fråga 23

Hur tror du att Sveriges rovdjurspolitik skulle påverkas om den förvaltades på följande vis:
Klart till det Något till det
bättre
bättre

Varken till det
bättre eller Något till Klart till det
det sämre det sämre
sämre

Rovdjurspolitiken styrdes helt av
statliga regleringar
Kommunerna fick ett större inflytande
över rovdjurspolitiken inom sitt
territorium
Rovdjurspolitiken hanterades genom
samförvaltning mellan staten och
regionala brukarintressen

Fråga 24

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

6

7

8

9

10

Fråga 25

I vilken utsträckning tycker du att ditt parti borde prioritera följande frågor när det gäller det
politiska arbetet i din kommun?
Prioritera
Prioritera
Prioritera
Prioritera Prioritera
något
mycket
mycket högre
samma något lägre
högre än
lägre än
än andra
som andra än andra
andra
andra
frågor
frågor
frågor
frågor
frågor

1. Arbetsmarknad
2. Miljö
3. Turism
4. Barnomsorg
5. Ekonomisk utveckling/näringspolitik
6. Missbruk- och alkohol
7. Äldreomsorg
8. Skola
Vilken av ovanstående åtta frågor anser du att ditt parti bör prioritera högst? (siffra 1-8) _____

Fråga 26

Om du ser till läget idag, vad upplever du själv som oroande inför framtiden?
Inte
Mycket
Ganska
särskilt
Inte alls
oroande oroande oroande oroande
Terrorism
Miljöförstöring
Ekonomisk kris
Stor arbetslöshet
Organiserad brottslighet
Ökade sociala klyftor
Förändringar i jordens klimat
Religiösa motsättningar
Globala epidemier
Korruption i samhället
Stor invandring
Misstro mot politiker
Försämrad havsmiljö
NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM DIN SYN PÅ DEMOKRATI OCH REPRESENTATION

Fråga 27

Om det vid behandlingen av viktiga principfrågor i fullmäktige uppstår en konflikt mellan en
ledamots egen uppfattning och partiets fullmäktigegrupps eller väljarnas uppfattning, hur
anser du att ledamoten i så fall bör rösta?
Rösta enligt egen
uppfattning

Rösta enligt partigruppens
uppfattning
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Rösta enligt väljarnas
uppfattning

Fråga 28

Hur viktiga är följande uppgifter för dig personligen som fullmäktigeledamot?
Mycket
viktig

Ganska
viktig

Ganska
oviktig

Helt
oviktig

Inte
särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Arbeta med problem för enskilda väljare/människor som har vänt sig till dig
Föra fram de åsikter som du personligen anser viktiga
Föra fram ditt eget partis politik
Föra fram de ungas intressen/åsikter
Föra fram pensionärernas intressen/åsikter
Föra fram löntagarnas intressen/åsikter
Föra fram företagarnas intressen/åsikter
Föra fram kvinnornas intressen/åsikter
Föra fram jordbrukarnas intressen/åsikter
Föra fram nykteristernas intressen/åsikter
Föra fram flyktingarnas/invandrarnas intressen/åsikter
Föra fram de kristnas intressen/åsikter
Föra fram homo-/bisexuellas och transpersoners intressen/åsikter
Fråga 29

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

Ganska
nöjd

EU
Sverige
Landstinget/regionen där du bor
Den kommun där du bor
Fråga 30

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

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Ingen
uppfattning

Landstinget/regionen där du bor
Den kommun där du bor
Fråga 31

Det kan finnas olika skäl till att förorda en jämn fördelning mellan kvinnor och män i fullmäktige.
Hur viktiga anser du att följande skäl är?
Mycket
Ganska
Ganska
Helt
viktigt
viktigt
oviktigt
oviktigt
Fullmäktiges sammansättning skall avspegla de
viktigaste grupperna i samhället
Kvinnor har andra livserfarenheter
Arbetsformer och diskussionsklimat förändras
Inriktningen på politiken blir annorlunda

Fråga 32 När du utformar ett politiskt förslag, i vilken utsträckning rådgör du med följande grupper?
I mycket liten
utsträckning
1

Politiker från ditt parti
Politiker från andra partier
Politiska tjänstemän
Opolitiska tjänstemän
Företagare i din kommun
Medborgare
Nära vänner och familj
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I mycket
stor
utsträckning
2

3

4

5

Fråga 33 Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning avgör följande egenskaper om en politiker i ditt parti
placeras på valbar plats inför kommunalvalet i din kommun?
I mycket
I mycket
liten
stor
utsträckning
utsträckning
1
2
3
4
5
Kompetens
Politiska åsikter
Lojalitet mot partiet
Personliga kontakter
Personröster i föregående val
Representation av specifika väljargrupper
Fråga 34 I vilken utsträckning avgör följande grupper inom partiet hur vallistan sätts samman i
kommunalvalet i din kommun?
I mycket
I mycket
liten
stor
utsträckning
utsträckning
1

2

3

4

5

Medlemmarna
Sittande ledamöter i fullmäktige
Grupperingar/Fraktioner (ungdomsförbund,
kvinnoförbund etc)
Partiledningen
Valberedningen
Fråga 35

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 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.”

”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.”

A

B
Håller på det hela taget
med person A

Håller något med bägge men Håller något med bägge
mest med person A
men mest med person B

Håller på det hela taget
med person B

NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DET POLITISKA ARBETET
Fråga 36

Kännetecknas det politiska arbetet i huvudsak av samförstånd eller i huvudsak av
partipolitiska konflikter?
I huvudsak av
partipolitiska
I huvudsak av
konflikter
samförstånd
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I din kommun
I din region/ditt landsting
I den nämnd/de nämnder där du sitter
med
(

Sitter ej med i någon nämnd)
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Fråga 37

Kännetecknas det politiska arbetet i huvudsak av samförstånd eller i huvudsak av politiska
konflikter?
I huvudsak av
politiska
I huvudsak av
konflikter
samförstånd
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I ditt parti
Fråga 38

I vilken grad instämmer du i följande påståenden rörande det politiska arbetet i din kommun?
Helt felaktigt
påstående
0

1

Helt korrekt
påstående
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relationen mellan majoritet och opposition i min
kommun är god
Det finns stora skillnader mellan majoritetens
och oppositionens politik
Oppositionen har ett betydande inflytande över
kommunens politik
Några få personer har allt inflytande över
kommunens politik
Fråga 39

I vilken utsträckning anser du att den styrande majoriteten i din kommun sedan valet 2010 har:
Mycket liten
utsträckning
0

1

Varken stor eller
liten utsträckning
2

3

4

5

6

Mycket stor
utsträckning
7

8

9

10

Tagit reda på medborgarnas önskemål
Förklarat sin politik för medborgarna
Försökt tillgodose medborgarnas
önskemål
Fråga 40

I vilken utsträckning anser du att den styrande majoriteten i ditt landsting sedan valet 2010 har:
Mycket liten
utsträckning
0

1

Varken stor eller
liten utsträckning
2

3

4

5

6

Mycket stor
utsträckning
7

8

9

Tagit reda på medborgarnas önskemål
Förklarat sin politik för medborgarna
Försökt tillgodose medborgarnas
önskemål
Fråga 41

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner sköter sitt arbete?
Mycket
stort

Regeringen
Riksdagen
Statsförvaltningen
Kommunstyrelsen i din kommun
Kommunfullmäktige i din kommun
Styrelsen i din region/ditt landsting
Fullmäktige i din region/ditt landsting
Förvaltningen i din kommun
Förvaltningen i din region/ditt landsting

10

Ganska
stort

Varken litet
eller stort

Ganska
litet

Mycket
litet

10

Fråga 42

Hur stort inflytande anser du att var och en av följande aktörer har över kommunens politiska
verksamhet?
Inget
Mycket stort
inflytande alls
inflytande
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande
Övriga kommunpolitiker
Tjänstemännen
Medborgarna
Statliga myndigheter
Det lokala näringslivet
Journalister som bevakar kommunpolitiken
Du själv
Fråga 43

Har du som politiskt förtroendevald under mandatperioden personligen tagit initiativ till, eller
stött, förslag i följande frågor? (Fler än ett svar är möjligt för varje frågeområde)
Nej,
har inte
lagt/stött förslag
i dessa frågor

Frågor om...
Ekonomi

Ja,
har stött
andras
förslag

Ja,
har fört fram
egna förslag i
offentliga
diskussioner

Ja,
Ja,
har formellt
har lagt
lagt förslag/ förslag som
motion
bifallits

Vård och omsorg
Skola och utbildning
Miljö/hållbar utveckling
Frågor som förts fram av...
Enskilda väljare
Kvinnor/kvinnoorganisationer
Invandrare/invandrarorganisationer
Företagare/företagarorganisationer
Arbetare/arbetstagarorganisationer
Homo-/bisexuellas/transpersoner/
HBT-organisationer
Äldre/pensionärsorganisationer
Ungdomar/ungdomsorganisationer
Arbetslösa
En lokal aktionsgrupp/
intresseorganisation
Fråga 44

När medborgare kontaktar dig i egenskap av förtroendevald med synpunkter om politiska förslag
och förd politik, i vilken grad upplever du att dessa synpunkter är positiva eller negativa?
I huvudsak
negativa/kritiska
-5

-4

Jämt fördelat mellan
negativa och positiva
-3

-2

-1

0

+1
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I huvudsak
positiva/tacksamma
+2

+3

+4

+5

Fråga 45

Den kommunala revisionen påtalar ibland brister i kommunal verksamhet. När det gäller din
kommun, i vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
I mycket
I mycket
liten
stor
utsträckning
utsträckning
1

2

3

4

5

Revisionen påtalar brister
Revisionens anmärkningar leder till åtgärder
De åtgärder som vidtas efter revisionens anmärkningar
är effektiva
Fråga 46 Tjänstemän genomför kommunens politiska beslut och medverkar ofta i den process som
föregår beslutet. I vilka skeden av den politiska beslutsprocessen deltar tjänstemän i din
kommun idag?
Tjänstemän
Tjänstemän
deltar aldrig
deltar alltid
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
När initiativ och idéer väcks tidigt i processen
När utredningar inför beslut genomförs
När beslutsförslag formuleras
När beslutsförslag diskuteras inför
beslutsfattande
När beslut fattas
Fråga 47 Här följer några frågor om beslutsfattande i de politiska organ i kommunen där du är ledamot.
Frågorna är formulerade som motsatspar (A och B). I vilken grad instämmer du i A respektive B
när du tar ställning till beslutsförslag om organisationsförändringar i den kommunala
förvaltningen?
I vilken grad instämmer du i A respektive B när du tar ställning till beslutsförslag om
organisationsförändringar i den kommunala förvaltningen?
Instämmer
helt i A

A

Instämmer
delvis i A

Instämmer Instämmer
delvis i B
helt i B

B

Jag följer goda exempel från
andra kommuner

Jag utgår från att kommunen
måste skapa egna lösningar

Jag följer partiets uppfattning, även när den strider
mot min egen

Jag följer min egen uppfattning,
även när den strider mot
partiets

I vilken grad instämmer du i A respektive B när du tar ställning till beslutsförslag om
nivån på kommunalskatten eller verksamhetsavgifter?
Instämmer
helt i A

A

Instämmer
delvis i A

Instämmer Instämmer
delvis i B
helt i B

B

Jag följer goda exempel från
andra kommuner

Jag utgår från att kommunen
måste skapa egna lösningar

Jag följer partiets uppfattning, även när den strider
mot min egen

Jag följer min egen
uppfattning, även när den
strider mot partiets

NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM VALLÖFTEN
Fråga 48

Nedan följer ett påstående om svenska politiska partier. Vad är din uppfattning om det?

Helt felaktigt
påstående
0
1
Svenska partier håller oftast sina vallöften

2

12

3

4

5

6

7

8

Helt riktigt
påstående
9
10

Fråga 49

Vad är din uppfattning om följande påståenden om vallöften i den kommun och/eller det
landsting där du är fullmäktigeledamot?
Helt felaktigt
Helt riktigt
påstående
påstående
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
De styrande partierna håller oftast sina
vallöften
Vallöften binder upp partier och försvårar
kompromisser
Vallöften tydliggör partiernas politik för
väljarna
Vissa vallöften tillkommer enbart på grund
av krav från massmedier
Vid sidan av partiets vallöften har jag givit
egna löften till väljarna

Fråga 50

Hur bedömer du dina möjligheter att påverka vilka vallöften som ditt parti ger till väljarna i
följande val:
Mycket
Ganska Varken goda Ganska
Mycket
goda
goda
eller dåliga
dåliga
dåliga
I riksdagsval
I val i ditt landsting/din region
I val i din kommun

Fråga 51

Enligt din uppfattning, ungefär hur många löften gav ditt parti inför valet 2010?
Inga

1-5

6-20

21-50 51-100

Fler än
100

Vet ej

I riksdagsvalet
I valet i ditt landsting/din region
I valet i din kommun

NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM OPARTISKHET I DET KOMMUNALA ARBETET
Fråga 52 Med opartiskhet menas att inga ovidkommande hänsyn tas när beslut fattas, till exempel till
individer, företag eller grupper. I vilken utsträckning uppfattar du att följande typer av ärenden
behandlas opartiskt i din kommun?
I mycket liten
I mycket stor
utsträckning
utsträckning
1
2
3
4
5
Bostadsförmedling
Bygglov
Miljötillstånd
Upphandling
Rekrytering av tjänstemän
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Fråga 53 Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning har följande förekommit i din kommun under
mandatperioden?
Inte alls
1

2

3

4

5

I mycket stor
utsträckning
6
7

Ingen
uppfattning

En politiker har försökt påverka resultaten av en
tjänstemannautredning
En före detta politiker har blivit anställd i en ledande
position inom den kommunala förvaltningen eller
inom ett kommunalt bolag
En tjänsteman har blivit anställd trots att hon/han
inte var den mest meriterade
En företagare har erbjudit en gåva eller tjänst till en
offentliganställd tjänsteman i samband med en
upphandling
En offentliganställd har tagit betalt för att utföra en
tjänst som egentligen ingår i hans/hennes
arbetsuppgifter
Fråga 54 Hypotetiskt sett, i vilken utsträckning skulle en politiker i din position, med dina kontakter i
kommunen, ha möjlighet att:
Inte alls
I mycket stor
Ingen
utsträckning
uppfattning
1
2
3
4
5
6
7
Påverka att ett bygglov utfärdas mot
tjänstemännens rekommendationer
Påverka anställningsprocessen så att en mindre
meriterad får ett kommunalt jobb före en mer
meriterad person
Påverka vem som får en bostad i allmännyttans
bostäder
Påverka resultatet av en miljöinspektion
Påverka utformningen av anbudsförfrågan för en
kommunal upphandling för att gynna ett lokalt
företag
Fråga 55 Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning kan följande beteenden vara acceptabla?
Aldrig
acceptabelt
1
2
En offentliganställd begär en avgift för att utföra en
tjänst som egentligen ingår i hans/hennes
arbetsuppgifter
En företagare erbjuder en gåva eller tjänst till en
offentliganställd tjänsteman i samband med en
upphandling
En lärare i en kommunal skola ger under ordinarie
arbetstid extra undervisning till en nära släktings
barn
En offentliganställd erbjuder en närstående ett
arbete trots att personen saknar de rätta
kvalifikationerna
En lärare i en friskola ger under ordinarie arbetstid
extra undervisning till en nära släktings barn
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3

4

5

Alltid
acceptabelt
6
7

Ingen
uppfattning

NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM INVANDRINGENS KONSEKVENSER
Invandringen till Sverige har ökat under de senaste decennierna. Det finns olika uppfattningar om hur detta
har påverkat Sverige och enskilda kommuner.
Fråga 56

Vilken är din uppfattning om hur invandringen har påverkat Sverige i följande avseenden:
Mycket
negativt
0
1

2

3

Varken positivt
eller negativt
4
5
6

7

8

Mycket Ingen
positivt uppfattn
9
10

Arbetsmarknaden
Tillväxten/ekonomin
Kulturlivet
Välfärden
Tryggheten/kriminaliteten
Skolan
Toleransen i samhället
Jämställdheten i samhället
Sammanhållningen i samhället
Samhällsutvecklingen i stort
Fråga 57

Vilken är din uppfattning om hur invandringen har påverkat Din Kommun i följande avseenden:
Mycket
Varken positivt
Mycket Ingen
negativt
eller negativt
positivt uppfattn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Arbetsmarknaden
Tillväxten/ekonomin
Kulturlivet
Välfärden
Tryggheten/kriminaliteten
Skolan
Toleransen i samhället
Jämställdheten i samhället
Sammanhållningen i samhället
Samhällsutvecklingen i stort

AVSLUTNINGSVIS FÖLJER TRE FRÅGOR OM DITT HUSHÅLL OCH DINA VÄNNER
Fråga 58

Antal vuxna över 18 år: ………………

Hur många personer bor i ditt hushåll?

Antal barn under 18 år: ………………
Fråga 59

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

1 001 000 – 1 500 000

101 000 – 200 000

501 000 – 600 000

Mer än 1 500 000

201 000 – 300 000

601 000 – 700 000

301 000 – 400 000

701 000 – 1 000 000
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Fråga 60

Om du tänker på dina vänner, tillhör några av dem följande grupper?
Ja, någon/några av Ja, någon/några i Nej,
mina 4-5 närmsta min vidare bekant- inga
vänner
skapskrets

Företrädare för andra partier än min eget
Personer som bor i andra kommuner än min egen
Personer av motsatt kön
Personer som kommit från ett annat land för att bo i Sverige
Ungdomar
Pensionärer
Arbetare
Företagare
Jordbrukare
Arbetslösa
Homo-/bisexuella/transpersoner

POLITIKERPANEL
Forskningsnätverket MOD (Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati) vid Göteborgs
universitet har etablerat en politikerpanel där idag cirka 3000 politiker ingår. Syftet är att utveckla vår
kunskap om demokratin genom att undersöka beslutsfattares åsikter och synpunkter över tid och
studera samspelet medborgare‐beslutsfattare. Om du går med i politikerpanelen kommer du att få en
enkät utskickad via e‐post ca 2‐3 gånger om året. Enkäterna vi skickar ut via e‐post tar maximalt 10
minuter att besvara. Fyll i så fall i din e‐post nedan.
Ja tack E‐postadress: …………………………………………………………….
Jag deltar redan i Politikerpanelen
Nej tack

Läs mer om MOD här: www.mod.gu.se

ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Om du har synpunkter på någon enskild fråga eller på formuläret som helhet är vi
tacksamma för att få ta del av dessa.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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