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 Fråga 1 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram?
  
   5–6 ggr/  3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka 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        
_______________________________________________________________________________________________

NYHETER & MEDIER

 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/ 6 dgr/ 5 dgr/ 4 dgr/ 3 dgr/ 2 dgr/ 1 dag/ Mer 
     vecka vecka vecka vecka vecka vecka vecka 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/ 6 dgr/ 5 dgr/ 4 dgr/ 3 dgr/ 2 dgr/ 1 dag/ Mer 
   vecka vecka vecka vecka vecka vecka vecka sällan
 ...................................................            
 (morgontidningens namn) 

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

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

   Jag läser aldrig någon morgontidning på internet
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 4 Brukar du läsa eller titta i följande gratistidningar?
             
  Minst 5 dagar/ 3–4 dagar/   1–2 dagar/ 
    vecka  vecka vecka Mer sällan Aldrig
 Metro        
 City       
 Extra Östergötland/18 minuter          
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 Fråga 5 Brukar du läsa eller titta i följande tidningar?
  
  6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
 Aftonbladet vecka   vecka vecka sällan Aldrig
 ...på papper              
 ...på internet             
 ...i mobilen               
 Expressen/GT/Kvällsposten
 ...på papper              
 ...på internet              
 ...i mobilen              
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 6 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?             
  Ja  Nej
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 10   Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag?
  Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
  
 ............................................................................................................................................................
 
 ............................................................................................................................................................

 Fråga 9   Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
  
 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
        
_______________________________________________________________________________________________

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI

 Fråga 7 Hur viktigt anser du att följande egenskaper är vid val av morgontidning?

   Jag läser inte någon morgontidning → Gå till fråga 9.

   Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
   viktigt viktigt viktigt viktigt uppfattning
  Annonserna       
  Den politiska linjen         
  De lokala nyheterna              
   Riksnyheterna         
  Utrikesnyheterna         
  Sportsidorna               
  Att tidningen har ett 
     lågt prenumerationspris         
  Att tidningen har många sidor        
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 8 Anser du att den morgontidning du mest regelbundet läser på något sätt brukar visa sina 
  politiska åsikter på nyhetssidorna?

 I mycket I ganska I mindre  Ingen 
 hög grad hög grad grad Inte alls uppfattning
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 Fråga 11 Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter
  sitt arbete?
   Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
  stort stort eller litet litet litet
  förtroende förtroende förtroende förtroende 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 Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen
  stort stort eller litet litet litet upp-
  förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
   Biblioteken         
   Riksrevisionen        
   Finansinspektionen        
   Säkerhetspolisen (Säpo)        
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 13 På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

  Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
 EU      
 Sverige     
 Landstinget/regionen där du bor        
 Den kommun där du bor     
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 14  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 Något till Varken till vänster Något till Klart till
 vänster vänster eller till höger höger höger
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 Fråga 15 Vilket parti tycker du bäst om i dag?
             
     Vänsterpartiet  Moderaterna   Feministiskt initiativ
  Socialdemokraterna  Kristdemokraterna  Piratpartiet
  Centerpartiet  Miljöpartiet  
  Folkpartiet  Sverigedemokraterna   Annat parti: ................................

  Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?
             
  Ja, mycket övertygad  Ja, något övertygad  Nej 
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 16 Nedan fi nns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt  
  om vart och ett av dem?
  Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
  förslag förslag förslag förslag förslag
 Minska den offentliga sektorn       
 Ta emot färre fl yktingar i Sverige         
 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
    mellan kvinnor och män         
 Satsa mer på ett miljövänligt samhälle        
 Låta privata företag svara för äldreomsorg         
   Höja kommunal-/landstingsskatten hellre än 
    att minska servicen         
    Öka det ekonomiska stödet till glesbygden         
    Införa republik i Sverige        
    Minska det svenska biståndet till utvecklings-
    länderna         
    Finansiera Sveriges Television via skatten
    i stället för via nuvarande mottagaravgift        
  Minska det statliga stödet till dagspressen        
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 17 Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete? 
  
   Känner ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
   myndigheten bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
  Arbetsförmedlingen         
  Polisen         
  Skatteverket          
  Centrala studiestöds-
     nämnden (CSN)          
  Försäkringskassan          
  Valmyndigheten         
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 18 Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden i det landsting/ 
  region eller kommun där du bor? 
  
   Känner ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
   verksamheten bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
  Grundskolan          
  Sjukvården          
  Äldreomsorgen          
  Räddningstjänsten         
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 Fråga 22 Tycker du att Sverige ska behålla eller avskaffa monarkin?

 Behålla monarkin Avskaffa monarkin Ingen åsikt
     
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 21 Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
  
 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
           
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 23 Har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna, via sociala medier på internet  
  eller på annat vis, i avsikt att försöka åstadkomma förbättringar eller försämringar i samhället?  
  (Med sociala medier avses nätverk som t. ex. MSN, Facebook, Myspace, Twitter.)

     Ja, via Ja, på 
    Nej sociala medier annat vis 
   Skrivit under namninsamling/anslutit mig till upprop    
 Skrivit ett inlägg/insändare/debattartikel i en 
    samhällsfråga    

 Kontaktat en politiker    
 Deltagit i evenemang arrangerat av politiskt parti/ 
    organisation/nätverk    

 Gått med/anslutit mig till politiskt parti/organisation/
  nätverk   
   Engagerat mig aktivt/arbetat i politiskt parti/
  organisation/nätverk    
 Uppmanat vän/bekant att engagera sig i/gå med i
  politiskt parti/organisation/nätverk   
 

 Fråga 20 Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? 
  Markera endast ett av svarsalternativen.            
   Avveckla kärnkraften snarast
    Avveckla kärnkraften, men utnyttja de 10 kärnkraftsreaktorer vi har tills de tjänat ut 
    Använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer
    Använd kärnkraften och bygg fl er reaktorer än nuvarande 10 i framtiden 
    Ingen uppfattning
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 19 Nedan följer några frågor som rör din tilltro till det svenska rättsväsendet. Vad anser du om  
  följande påståenden om svenska domstolar?
      

  
                Ingen upp-
 Svenska domstolar:    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fattning
 Utdömer straff som är rimliga för de
  brott som begåtts            
 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            
_______________________________________________________________________________________________

Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående
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 Fråga 26 Hur ofta brukar du titta på program i följande tv-kanaler?

     Har ej  5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer 
   tillgång Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig
 SVT1             
 SVT2             
 TV3             
 TV4             
 Kanal 5             

 TV4 Plus             
 TV6             
 TV8             
 Kanal 9             
  TV10             

 SVT24             
 SVT B Barnkanalen             
 SVT/UR Kunskaps-
    kanalen             

 Discovery Channel             
 Filmkanal/-er             
 Sportkanal/-er             
 BBC eller CNN             

 Fråga 24 Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler?

     5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer 
  Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig
 P1 i Sveriges Radio           
 P2 i Sveriges Radio           
 P3 i Sveriges Radio           
 P4 i Sveriges Radio/Lokalradion           

  Rix FM           
  Mix Megapol           
  Lugna favoriter           
  Rockklassiker           
 Annan privat lokalradio           

 Närradiokanal           

   Annan radiokanal: ...........................           
_______________________________________________________________________________________________

RADIO & TV

 Fråga 25 Hur ofta brukar du lyssna på radioprogram i följande?
       
     5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer 
  Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Radioapparat          
 Bilradio          
 Dator          
 Mobiltelefon          
 Mp3-spelare          
_______________________________________________________________________________________________
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 Fråga 28 Vilken tv-kanal tycker du har de bästa programmen när det gäller:
  (Markera endast en kanal per rad.)
       SVT B SVT/UR   Ingen
       Barn- Kunskaps- Annan upp-
  SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5 kanalen kanalen kanal fattning
 Barnprogram                 
 Nyheter                 
 Ungdomsprogram                 
 Sport                 

 Lättare underhållning                 
 Naturprogram                 
 Samhällsprogram/-magasin                 

 Teater, opera, konsert                 
 Kulturprogram/-magasin                 

 Svenska tv-serier/drama/
    komedi                 
 Utländska tv-serier/drama/
    komedi                 

 Långfi lmer                 
 Populärmusik                 
 Dokumentärer                 
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 27 Hur ofta brukar du titta på tv-program i följande?
       
     5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer 
  Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Tv-apparat          
 Dator          
 Mobiltelefon          
 Tv på offentlig lokal/plats          
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 29 Vilket är ditt allmänna intryck av de svenska tv-kanalerna?

  Mycket Ganska Varken positivt Ganska Mycket Ingen
  positivt positivt eller negativt negativt negativt uppfattning
 SVT1           
 SVT2           
 TV3           
 TV4           
 Kanal 5           

 TV4 Plus           
 TV6           
 Kanal 9           

 SVT24           
 SVT B Barnkanalen           
 SVT/UR Kunskapskanalen           
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 30 Är du positivt eller negativt inställd till reklam i tv?

 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket
 positiv positiv eller negativ negativ negativ
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INTERNET & ANDRA MEDIER

 Fråga 32  Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll?

     Ja Nej Vet inte  Ja Nej Vet inte
  Telefon (fast anslutning)      GPS     
 Mobiltelefon       Blu-ray-spelare   
   Persondator      Tv-spelkonsol      
   Internet       Elektronisk läsplatta 
 Bredband          för e-böcker     
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 33 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?
 
 Ingen Någon gång Någon gång Någon gång Någon gång Flera gånger 
 gång de senaste 12 mån i halvåret i månaden i veckan i veckan Dagligen
                
         → Gå till fråga 36.

  Och hur ofta har du gjort följande på internet? 
   Någon gång Någon Någon Någon Flera 
  Ingen de senaste gång i gång i gång i gånger i 
  gång 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen
 Skickat/tagit emot e-post                   
 Tagit del av nyheter/nyhetstjänst                    
 Sökt information/fakta                    
   Använt sociala medier (ex. MSN,
    Facebook, MySpace, Twitter)                    
 Diskuterat politik på debattforum                    
   Använt Skype                    
  Använt fi lmtjänst 
    (ex. Voddler, Netfl ix)                    
  Använt musiktjänst 
    (ex. Spotify, Last.fm)                     
   Läst någon blogg                    
   Skrivit egen blogg                    
 Gjort bankärenden                    
 Köpt/beställt varor eller tjänster                     
   Sett väderprognos                    
 Gjort biblioteksärenden                    
   Gjort ärenden hos myndighet                    
 Spelat onlinespel                   
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 34 Ungefär hur ofta en genomsnittlig vecka brukar du göra följande i sociala medier (t. ex. 
  Facebook, MySpace, Twitter)?  Ingen Någon Flera ggr/ 1–3 ggr/ 4–10 ggr/ Mer än 10 
  gång gång/vecka vecka dag dag ggr/dag
 Läsa/följa vad andra skriver              
 Skriva/kommentera/lägga ut material              

 Fråga 31 Tycker du att tv-licensen, mottagaravgiften som man betalar för Sveriges Television, är värd  
  priset eller inte?

 Mycket väl Ganska väl Inte speciellt Inte alls
 värd priset värd priset värd priset värd priset
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 Fråga 36 Har du egen mobiltelefon? (Du kan kryssa för fl era alternativ.)
             
   Ja: privat med kontantkort  Nej → Gå vidare till fråga 38. 
   Ja: privat med abonnemang 
   Ja: i tjänsten/arbetet

  Har du en s. k. smartphone (pekskärmsmobil)?
             
    Ja  Nej
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 37 Hur ofta brukar du använda mobiltelefon till följande?
 
       Högst Någon/    Mer än
      några ggr/ några ggr/ 1–3 ggr/ 4–10 ggr/ 11–20 ggr/ 20 ggr/ 
  Aldrig månad vecka dag dag dag dag
 Ringa/ta emot samtal                   
 Skicka/ta emot sms                   
 Skicka/ta emot mms/bilder                   
 Skicka/ta emot epost                   
  Använda sociala medier 
   (ex. MSN, Facebook, Twitter)                   
 Söka fakta/information                   
    Använda musiktjänst
    (ex. Spotify, Last.fm)                   
    Titta på tv/rörliga bilder                   
   Använda nyhetstjänster                   
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 35 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna laddat ner följande från internet?
 
  Jag har inte laddat ner något från internet de senaste 12 mån → Gå till fråga 36.

     Någon/några Någon Någon Flera 
    Ingen gånger de gång i gång i gånger i 
     gång senaste 12 mån månaden veckan veckan Dagligen
 Radioprogram              
   Tv-serier              
 Långfi lm              
 Musik              
    Böcker/ljudböcker              
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 38 I vilken utsträckning brukar du ta del av nyheter på följande sätt?
       
      5–6 dgr/ 3–4 dgr/ 1–2 dgr/ Mer 
     Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Nyheter i tv-apparat           
 Tv-nyheter i dator           
 Tv-nyheter i mobiltelefon           

 Nyheter i radioapparat           
 Radionyheter i dator           
  Radionyheter i mobiltelefon/mp3           

     Morgontidning i mobiltelefon           
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 Fråga 39 Vilken är din uppfattning om följande påståenden om nyheter och medier?
      

                Ingen upp-
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fattning
 Varje människa är skyldig att hålla sig 
    informerad om vad som händer i samhället             
       Innehållet i dagspress är mer kommersiellt 
    i dag än för tio år sedan            
 Internet kan aldrig ersätta dagspress, 
    radio och tv vad gäller nyhetsrapportering            
   Nyhetssajter på internet låter läsarnas 
    kommentarer ta alldeles för stor plats            
  Journalister vinklar ofta nyheter efter egna
    åsikter            
 Och i vilken utsträckning stämmer följande påståenden på dig personligen?

 Om jag har möjlighet tittar jag på nyheter 
    i tv varje kväll            
 Det ständiga nyhetsfl ödet gör mig stressad            
 Sociala medier gör mig ofta uppmärksam 
    på viktiga nyhetshändelser            
_______________________________________________________________________________________________

Helt felaktigt Helt riktigt

Inte alls nöjd

 Fråga 40 Hur nöjd är du med följande när det gäller dessa tre typer av dagstidningar?
       
    
         
   1 2 3 4 5
   a) Betalda dagstidningar Fördjupningsmaterialet     
     på papper: Bredden i innehållet     
  Tillgängligheten     
  Läsbarheten     
   Jag läser aldrig någon betald dagstidning på papper

 b) Dagliga gratistidningar Fördjupningsmaterialet     
     (Metro/City/18 minuter/ Bredden i innehållet     
     Extra Östergötland): Tillgängligheten     
  Läsbarheten     
   Jag läser aldrig någon daglig gratistidning

 c) Dagstidningar på internet: Fördjupningsmaterialet     
       Bredden i innehållet     
  Tillgängligheten     
  Läsbarheten     
   Jag läser aldrig någon dagstidning på internet

Mycket nöjd
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 Fråga 41 Vilket förtroende du har för innehållet i följande medier:

   Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen
  stort stort eller litet litet litet upp-
   förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
   Sveriges Television (SVT)         
   TV3        
   TV4        
   Kanal 5        

   Sveriges Radio (SR)        
   Mix Megapol        
   Rix FM        

   Aftonbladet        
   Expressen        
   Dagens Nyheter        
   Metro        

   aftonbladet.se        
   expressen.se        
   svt.se        
   dn.se        

   sverigesradio.se        
   tv4.se        
   newsmill.se        

 Fråga 42 Hur ofta läser eller tittar du i följande?
 
   Flera Någon Någon Någon Någon Någon
  gånger i gång i gång i gång i gång i gång om
  veckan veckan månaden kvartalet halvåret året Aldrig
 Vecko-/månadstidning                   
 Special-/facktidskrift                   
 Facklig tidning/tidskrift                   
   Utländsk dagstidning/tidskrift                   
 Skönlitterär bok (även ljudbok)                   
     Fackbok (även ljudbok)                   
_______________________________________________________________________________________________

TIDNINGAR, BÖCKER & BIBLIOTEK

 Fråga 43 Har du under de senaste 12 månaderna läst högt ur en bok/tidning för något barn?
  
  Ja, någon Ja, någon Ja, någon Ja, någon Ja, någon Ja, fl era 
 Nej, gång gång i gång i gång i gång i gånger i 
 ingen gång under året halvåret kvartalet månaden veckan veckan
                

  Om JA, vad läste du senaste gången du läste?

 ............................................................................................................................................................
  
  För vem/vilka läste du? a) Barnets/barnens ålder: b) Barnets/barnens kön:
    Upp till 3 år  Flicka
    4–6 år  Pojke
    7–12 år
    13 år eller äldre
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 Fråga 44 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på ditt kommunbibliotek?

  Jag har inte besökt kommunbiblioteket under de senaste 12 månaderna → Gå till fråga 45.

   Någon gång Någon Någon Någon Flera 
  Ingen de senaste gång i gång i gång i gånger i 
  gång 12 mån halvåret månaden veckan veckan
 Lånat barnböcker              
    Lånat skönlitteratur               
 Lånat facklitteratur               
 Lånat ljudböcker               
 Lånat/läst material på annat 
    språk än svenska               
  Lånat musik/fi lm               
 Läst böcker               
 Läst tidningar/tidskrifter               
 Använt internet               
 Sökt information/fakta               
 Använt studie-/arbetsplats               
  Frågat bibliotekarie om hjälp               
 Tagit del av kulturevenemang               
  Träffat vänner/bekanta               
 Annat: .......................................................             
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 47 Ungefär hur långt, i kilometer, har du från din bostad till närmaste kommunbibliotek?
    
  Mindre än 2 km 2–5 km 5–10 km 10–20 km Mer än 20 km Vet inte
            
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 46 Hur tycker du på det hela taget att bibliotekens service fungerar i den kommun där du bor?
  
 Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
 bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
       
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 48 Hur viktiga anser du att biblioteken är för att ett modernt samhälle ska fungera?
  
 Helt Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 avgörande viktiga viktiga viktiga viktiga
     

 Fråga 45 Vilken betydelse har biblioteket haft för dig/din familj i följande avseenden under de senaste
  12 månaderna?

    Jag har inte använt biblioteket under de senaste 12 månaderna → Gå till fråga 45.

      Mycket stor Ganska stor  Ganska liten Ingen 
     betydelse  betydelse betydelse betydelse alls 
   Inspirerat till läsning av böcker         
 Gett faktauppgifter och kunskap         
 Gett råd och vägledning         
 Underlättat arbete eller studier         
  Varit en plats att träffa andra         
_______________________________________________________________________________________________
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AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 49  Är du medlem i någon typ av förening/organisation?

       ...och jag har någon 
  Nej Ja typ av uppdrag
   Idrotts-/friluftsförening      
 Miljöorganisation      
 Politiskt parti/förbund      
 Facklig organisation      

 Kulturförening      
 Lokal samhällsförening, byalag      
 Humanitär hjälporganisation      
 Svenska kyrkan, frikyrka,
    religiös organisation      

 Annan typ av förening/organisation:

 ...........................................................    
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 50 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
 
   Någon gång Någon Någon
   under de gång i gång i Någon Någon Flera
  Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i
  gång månaderna året talet månaden veckan veckan
 Sysslat med sport/idrott                   
 Tränat på gym (styrketräning, 
    aerobics etc.)                   
 Motionerat (joggning, simning, 
    stavgång, skidor etc.)                   

 Varit ute i naturen/friluftsliv                   
 Gått på fotboll/ishockey                   
 Spelat på tips/trav/lotteri etc.                   

 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid                   
 Ätit snabbmat                   
 Ätit kött                   

     Druckit sprit/vin/starköl                   
 Rökt cigaretter/cigarr/pipa                   
 Snusat                   

 Gått på bio                   
 Gått på teater                   
 Gått på musikal                    

 Gått på balett, dansföreställning                   
 Gått på klassisk konsert, opera                   
 Gått på rock-/popkonsert                   

   Rest utomlands                   
 Kört bil                   
 Åkt med kollektivtrafi k                    
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 Fråga 52 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
 
   Någon gång Någon Någon
   under de gång i gång i Någon Någon Flera
  Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i
  gång månaderna året talet månaden veckan veckan
 Umgåtts med vänner                   
 Umgåtts med grannar                   
 Gått på museum                   
 Gått på konstutställning                   
 Löst korsord/sudoku                   
 Mekat med eller vårdat bil/mc/moped                   
 Trädgårdsarbete/balkongodling                   
 Bakat/syltat/saftat                   
 Spelat dator-/tv-spel                   
 Sjungit i kör                   
 Dansat                   
 Spelat musikinstrument                   
 Diskuterat politik                   
 Deltagit i demonstration                   
 Ätit frukost utanför hemmet                   
 Varit på tjänsteresa                   
 Arbetat övertid                   
 Handlat med aktier                   
 Tecknat/målat                   
 Skrivit dagbok/poesi                   
 Tagit del av direktreklam                   
 Besökt bibliotek                   
 Fotograferat/fi lmat                   
 Spelat teater, deltagit i lajv etc.                   
 Sysslat med handarbete/hantverk                   
 Gått på möte/varit aktiv i någon 
    förening/organisation                   
 Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet                   
 Använt text-tv                   
 Hyrt dvd/video                   
 Läst någon bok                   
 Lyssnat på ljudbok/talbok                   
 Besökt historisk sevärdhet/byggnad                   
 Besökt fornminne                    
 Besökt naturreservat/nationalpark                   
 Bett till Gud                   
 Skänkt pengar till hjälporganisation                   
 Besökt gudstjänst eller religiöst möte                   

 Fråga 51  Har du/ditt hushåll:

   Nej Ja
    Bil    
 Fritidshus    
   Fritidsbåt     
_______________________________________________________________________________________________
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 Fråga 54 Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med  
  hjälp av nedanstående skala:
 

           
 0 1 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
           
_______________________________________________________________________________________________

Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Det går att lita på
människor i allmänhet

 Fråga 55  Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala: 

       
   
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           
_______________________________________________________________________________________________

Mycket dåligt Mycket gott

 Fråga 56 Hur lång är du och hur mycket väger du?

             
  Längd (i cm): Vikt (i kg):  Vill avstå från att svara

 Fråga 53 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
  
 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
       
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 57 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        

VALET 2010
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 Fråga 58 Utnyttjade du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på 
  valsedeln i:
    Röstade blankt/röstade ej/
  Ja Nej ej röstberättigad
 Riksdagsvalet          
 Landstings-/regionvalet         
 Kommunvalet         
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 59 Inför årets valrörelse diskuterades olika principer för politiska annonser i dagstidningar. 
  Håller du med om följande påståenden?
    Ingen
  Ja Nej uppfattning
 Dagstidningar ska kunna vägra att ta in annonser från 
    partier vars politik avviker från tidningens politiska linje         
     Det är rimligt att dagstidningar ger rabatter på annonser 
    från partier som står tidningen politiskt nära         
 Dagstidningar bör alltid ta in annonser från alla politiska
    partier så länge annonserna inte bryter mot lagen         
 Dagstidningar bör vägra att ta in annonser från partier
    vars värderingar är odemokratiska        
_______________________________________________________________________________________________
 
 Fråga 60 Allmänt sett, vad anser du om svenska mediers rapportering från årets valrörelse?
     
     

       Ingen upp-
  -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 fattning
 Alliansen             
 De rödgröna            

Rapporteringen var 
alldeles för negativ

Rapporteringen var 
alldeles för positiv

ARBETSLIV

 Fråga 61 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
             
  Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)  Ålderspensionär/avtalspensionär
  Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/  Har sjuk-/aktivitetsersättning  
       genomgår arbetsmarknadsutbildning  Studerande
  Arbetslös  Annat: ................................................
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 62 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 67.
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 63 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?`
             
 ................................................................................................................................................................ 
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 64   Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstings-/regional eller privat tjänst?
  
  Statlig Kommunal Landstings-/regional Privat Ideell organisation/stiftelse 
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 Fråga 66  Vilken är/var din normala veckoarbetstid?
  
  1–19 timmar 20–34 timmar 35–40 timmar 41–50 timmar 51 timmar eller mer 
         
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 67 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 69 Är du medlem i någon arbetslöshetskassa (a-kassa)?
             
  Ja  Nej, men har varit medlem tidigare  Nej, har aldrig varit medlem  Vet inte
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 65 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 fl er anställda

  Arbetare  Jordbrukare: ingen anställd
  Arbetare med arbetsledande funktion  Jordbrukare: en eller fl era anställda
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 68 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 70 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:

RIKS-SOM 2010 FORMULÄR 2



18

TILL SIST NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR
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 71 Är du kvinna eller man?
             
  Kvinna  Man
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 73 Är du svensk medborgare? 
  
  Svensk medborgare
  Medborgare i annat land
  Både svensk medborgare och medborgare i annat land
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 74  Vilket är ditt civilstånd?
  
  Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling
      
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 75  Har du egna barn?
  
  Ja  Nej
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 77 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: b) Det hem du växte upp i:
  Arbetarhem  Arbetarhem
  Jordbrukarhem  Jordbrukarhem   
  Tjänstemannahem  Tjänstemannahem
   Högre tjänstemannahem  Högre tjänstemannahem
  Företagarhem  Företagarhem

 Fråga 76 Hur ser ditt hushåll ut?
  
  Jag bor ensam → Gå till fråga 77.   Ja Nej
  Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: → En vuxen  
    Flera vuxna  
    Ett eller fl era barn  

  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 72 Vilket år är du född?  

  Årtal:          
_______________________________________________________________________________________________

19 
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 Fråga 78 Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

  Du själv Din far Din mor
 Ren landsbygd i Sverige    
 Mindre tätort i Sverige    
 Stad eller större tätort i Sverige    
 Stockholm, Göteborg eller Malmö    
 Annat land i Norden    
 Annat land i Europa    
 Land utanför Europa    
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 81 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 80 Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu?
             
     Har alltid bott här  Infl yttad, har bott här mer än 10 år
    Har alltid bott här bortsett från kortare perioder,  Infl yttad, har bott här 4–10 år
     t. ex. studier på annan ort  Infl yttad, har bott här 1–3 år
  Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt   Infl yttad, har bott här mindre än 1 år 
     boende på annan ort 
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 79 Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?             
  Svenska 
  Nationellt minoritetsspråk (fi nska, tornedalsfi nska, samiska, romani chib eller jiddisch)

  Annat språk: ..........................................................
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 82 Hur bor du för närvarande?
  
  I villa/radhus I lägenhet/fl erbostadshus Annat boende
     
_______________________________________________________________________________________________

 Fråga 83 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 84 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  301 000 – 400 000  601 000 – 700 000
  101 000 – 200 000  401 000 – 500 000  701 000 – 800 000
  201 000 – 300 000  501 000 – 600 000  Mer än 800 000
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 Fråga 85 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 86 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 87 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under   
  de senaste 12 månaderna?
   Förblivit ungefär
  Förbättrats densamma Försämrats
 Din egen ekonomiska situation    
 Den svenska ekonomin    

   Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?

   Förbli ungefär
  Förbättras densamma Försämras
 Din egen ekonomiska situation    
 Den svenska ekonomin   
_______________________________________________________________________________________________
 
 Fråga 88 Om du tänker på de senaste 25 årens förändringar i Sverige respektive i världen, vad skulle 
  du säga har varit det allra viktigaste?

  I Sverige:
             
 .............................................................................................................................................................. 
             
 .............................................................................................................................................................. 

  I världen:
            
 ............................................................................................................................................................... 
             
 ...............................................................................................................................................................

RIKS-SOM 2010 FORMULÄR 2



1

ETT 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.

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

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.

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

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