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SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET

Här är ett exempel:

Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt och ganska varken bra ganska inte

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

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

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

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

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts.



Fråga 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och TV?

5–6 ggr/ 3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer
Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

Lokalnyheter i radions P4
Ekonyheterna i riksradion
Nyheter i privat lokalradio

Aktuellt i SVT
Rapport i SVT
Regionala nyheter i SVT
SVT Morgon

Nyheterna i TV4
Lokala nyheter i TV4
Nyhetsmorgon i TV4

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning?

Ja

Nej Om Du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har Du då tillgång till den?

Läser hos bekant/granne Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)
Lånar av bekant/granne Köper lösnummer
Läser på arbetet/skolan Läser på internet

Annat sätt: ..................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 4 Brukar Du läsa eller titta i följande tidningar? (Frågan gäller inte tidningar på internet.)

6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/ Mer
vecka vecka vecka sällan Aldrig

Aftonbladet

Expressen

GT

Kvällsposten

Metro

Stockholm City

NYHETER
____________________________________________________________________________________________________

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 tidningar på internet.)

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

.......................................................
(tidningens namn)

.......................................................
(tidningens namn)

.......................................................
(tidningens namn)

Jag brukar inte läsa någon morgontidning regelbundet
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 7 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner 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
Kungahuset
Kommunstyrelserna
Universitet/högskolor

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 5 Hur intresserad är Du i allmänhet av politik?

Mycket Ganska    Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad    intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 8 Ange också hur stort förtroende Du har för följande samhällsinstitutioner eller grupper:

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
stort stort eller litet litet litet

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende
Systembolaget

Riksdagsledamöter från Din valkrets

Svenska EU-parlamentariker

Småföretagen

Nykterhetsrörelsen

POLITIK OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 6 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige i dag?
Ange högst tre frågor/samhällsproblem.

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

........................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 10 På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala.
Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster–högerskala?

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 13 Vilket parti tycker Du bäst om i dag?

Vänsterpartiet Moderaterna

Socialdemokraterna Kristdemokraterna

Centerpartiet Miljöpartiet

Folkpartiet Annat parti (v.g. ange vilket): ................................................

Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 11 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker?

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 14 Röstade Du i valet till Europaparlamentet i juni 2004?

Ja Nej Ej röstberättigad Minns inte

Om Du röstade i Europaparlamentsvalet, vilket parti röstade Du på?

Vänsterpartiet Kristdemokraterna

Socialdemokraterna Miljöpartiet

Centerpartiet Junilistan

Folkpartiet Annat parti (v.g. ange vilket): ....................................................

Moderaterna Röstade blankt

Fråga 9 Och hur stort förtroende har Du för:

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen
stort stort eller litet litet litet upp-

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
Kommunstyrelsen i den kommun
   där Du bor

Region-/landstingsstyrelsen i
   länet där Du bor

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 17 Under de senaste 12 månaderna, har Du haft någon form av kontakt med någon riksdags-
ledamot?

Ja Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 15 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift?

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 18 Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din
åsikt om vart och ett av dem?

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

förslag förslag förslag förslag förslag
Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet

mellan män och kvinnor

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det
innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt

Förhindra företag med vinstsyfte att driva
   sjukhus

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften
Införa sextimmars arbetsdag
Sänka skatterna

Sverige bör bli medlem i EMU
Sänka skatten på alkohol
Bedriva mer av sjukvården i privat regi

Fråga 16 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska
partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala?

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera:

Personen
är okänd
för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Maud Olofsson
Fredrik Reinfeldt
Lars Ohly
Lars Leijonborg
Göran Persson
Peter Eriksson
Maria Wetterstrand
Göran Hägglund

____________________________________________________________________________________________________

Varken gillar
eller ogillar

Gillar
starkt

Ogillar
starkt
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Fråga 19 Vilken är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?

I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU

I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU

Har ingen bestämd åsikt i frågan
____________________________________________________________________________________________________

SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 22 I den allmänna debatten om flyktingar och invandring har det förekommit många olika
åsikter. Vilken är Din åsikt om följande påståenden?

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
helt i stort sett delvis inte alls Vet ej

Det finns för många utlänningar i Sverige

Invandrarna i Sverige ska fritt kunna utöva
   sin religion här

En del folkslag är mer intelligenta än andra

Jag kan tänka mig att gå med i en organisation
   som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet

Jag skulle inte tycka om att få en invandrare
   från en annan del av världen ingift i familjen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 23 Gillar eller ogillar Du Israels uppträdande i Mellanösternkrisen?

Gillar helt Gillar delvis Ogillar delvis Ogillar helt

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 24 Gillar eller ogillar Du den palestinska organisationen PLO:s uppträdande i Mellanöstern-
krisen?

Gillar helt Gillar delvis Ogillar delvis Ogillar helt

Fråga 20 Hur tycker Du att EU-kommissionen sköter sin uppgift?

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 21 Hur ställer Du Dig till följande förslag som gäller svensk utrikes- och säkerhetspolitik och
invandrarpolitik?

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

förslag förslag förslag förslag förslag
Minska försvarsutgifterna

Sverige bör söka medlemskap i NATO

Minska u-hjälpen

Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och
invandrare att bevara sin nationella kultur
och tradition

Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och
invandrare att anpassa sig till svensk kultur

   och tradition
____________________________________________________________________________________________________
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...och har Ditt hushåll?

Fritidshus

Fritidsbåt

Bil

Märke: ................................….........................….....

             (om Du har mer än en bil: den Du använder mest)

Årsmodell:

Eget körkort för personbil

Fråga 25 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler?

Tittar på kanalen:
Har ej 5–6 ggr/ 3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer

tillgång Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

SVT1

SVT2

TV3

TV4

Kanal 5

ZTV

BBC eller CNN
____________________________________________________________________________________________________

MEDIER OCH TEKNIKINNEHAV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 26 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler?

5–6 ggr/ 3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer
Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

P1 i Sveriges Radio

P2 i Sveriges Radio

P3 i Sveriges Radio

P4 i Sveriges Radio/Lokalradion

Privat lokalradio (t. ex. Rix FM,

   Radio City, NRJ, Mix Megapol)

Närradio
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28 Har Du tillgång till internet? (Fler än ett alternativ kan markeras.)

Ja, i hemmet ...där jag har anslutning: ...via telefonmodem

Ja, på arbetsplats/skola ...via bredband

Ja, på annan plats

Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 27 Vilka typer av utrustning etc. har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll?

Telefon (fast anslutning)

Mobiltelefon ...med 3G

Text-TV

Video

Digital-TV/Set Top Box

Persondator

Skrivare

CD-spelare

DVD-spelare
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JOURNALISTIK OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29 Enligt Din bedömning, hur stort inflytande har följande grupper när det gäller vilka program
som sänds i a) Sveriges Television (SVT) respektive i b) TV4?

a) Sveriges Television (SVT): b) TV4:

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

Tittarna

Journalisterna

Annonsörerna

Politikerna

Näringslivet

De stora intresseorganisationerna
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 31 Vilken är Din uppfattning om följande påståenden som man ibland hör om nyhets-
förmedlingen i Sverige?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Journalister är i allmänhet bra på att förklara

svåra politiska frågor

I svenska medier får man ofta en bra bak-
grund till det som har hänt

Journalister vinklar ofta nyheter efter egna
åsikter

Medier är i allmänhet skickliga på att
bedöma vad publiken är intresserad av

Många journalister är medvetet ute efter att
skapa misstro mot politiker

Medierna har stort inflytande på viktiga
   politiska beslut

De stora medierna ger en rättvisande bild av
   vad som händer i politiken

Medierna har stort inflytande på vanliga
   människors åsikter i politiska frågor

Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående

Fråga 30 Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa s. k. etiska regler i sin nyhets-
förmedling. Nedan finns några av dessa regler uppräknade. Vi vill att Du a) anger hur viktigt
Du anser att det är att regeln följs samt b) hur väl Du anser att regeln verkligen följs av den
morgontidning Du brukar läsa.

a) Hur viktig är regeln? b) Hur väl följs den?
Inte Inte Inte

Oerhört Mycket Ganska särskilt Mycket Ganska särskilt alls
viktig viktig viktig viktig väl väl väl väl

Ge korrekta nyheter

Ge plats åt bemötanden

Respektera personlig integritet

Vara varsam med bilder

Inte döma någon ohörd

Vara försiktig med namn

Inte tala i egen sak
____________________________________________________________________________________________________
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SAMHÄLLE, SERVICE OCH DEMOKRATI
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 35 Har Du eller någon anhörig nyttjat någon av följande former av service under de senaste
12 månaderna?

Nyttjar ej själv, Nej, varken jag eller
Ja, jag nyttjar själv men nära anhörig nyttjar nära anhörig nyttjar

Grundskola

Sjukhusvård

Vårdcentral

Äldreomsorg

Kollektivtrafik

Fråga 34 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i den kommun Du bor respektive landstings-/region-
styrelsen i det län där Du bor sköter sin uppgift?

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

Kommunstyrelsen i den
   kommun där Du bor

Landstings-/regionstyrelsen
   i det län där Du bor

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 32 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt
arbete?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning
Rikspolitiker

Kommunpolitiker

Landstings-/regionpolitiker

Sjukvårdens personal

Poliser

Lärare i grundskola

Forskare

Journalister
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 33 I vilken utsträckning anser Du att följande verksamheter bör vara en uppgift för den offentliga
sektorn (stat, kommun, landsting/region) eller för den privata sektorn (företag, stiftelser, orga-
nisationer)?

Ingen
1 2 3 4 5 uppfattning

Grundskola

Sjukhusvård

Äldreomsorg

Pensioner

Arbetslöshetsförsäkring

Sjukförsäkring
____________________________________________________________________________________________________

Enbart den offentliga
sektorns uppgift

Enbart den privata
sektorns uppgift
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Fråga 37 Hur tycker Du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:

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

Den kommun där Du bor

Det landsting/den region där
   Du bor

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 38 Har Du under de senaste 12 månaderna framfört synpunkter på någon av följande offentliga
verksamheter? Markera för varje verksamhet på vilket sätt Du i så fall har framfört Dina
synpunkter. (Du kan markera flera alternativ på varje rad.)

Har ej Kontaktat Kontaktat Arbetat i Skrivit på Arbetat
framfört tjänste- Kontaktat mass- aktionsgrupp/  namn- Demon- i

synpunkter man politiker medier organisation insamling strerat parti

Grundskola

Vårdcentral

Sjukhusvård

Äldreomsorg

Kollektivtrafiken
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 39 Hur nöjd är Du med hur följande offentliga försäkringssystem fungerar?

Mycket Ganska Varken nöjd Ganska Mycket Ingen
nöjd nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd uppfattning

Pensionsystemet

Sjukförsäkringssystemet

Arbetslöshetsförsäkrings-
   systemet

Fråga 36 Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande områden:

Mycket Ganska Varken nöjd Ganska Mycket Vet
nöjd nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd inte

Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola
Friskola

Vårdcentral
Sjukhusvård
Privatläkare

Äldreomsorg
Kollektivtrafik
Bibliotek

Fritidsverksamhet
Miljövård
Kulturaktiviteter
Tillgång på bostäder

Gator och vägar
Möjligheten att få jobb

____________________________________________________________________________________________________

9



Fråga 42 Här återfinns ett antal förslag hämtade från den svenska samhällsdebatten. Vilken är Din
åsikt om vart och ett av dem?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
bra bra eller dåligt dåligt dåligt upp-

förslag förslag förslag förslag förslag fattning

Införa dödsstraff för mord

Tillåta försäljning av starköl, vin och
   sprit i livsmedelsbutiker

Begränsa utvecklingen av genmodi-
   fierad mat

Förbjuda forskning som använder be-
   fruktade ägg (embryonala stamceller)

Stärka djurens rätt

Legalisera bruket av cannabis

Fråga 41 Hur vanligt tror Du att det är med skattefusk bland människor som är skyldiga att betala
följande typer av skatter?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
vanligt vanligt vanligt vanligt uppfattning

Kommunal inkomstskatt
Statlig inkomstskatt
Arbetsgivaravgifter/
   egenavgifter

Bolagsskatt
Gåvoskatt
Arvsskatt
Förmögenhetsskatt

Fastighetsskatt
Fordonsskatt
Koldioxidskatt på bensin
   och diesel
Alkoholskatt

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 40 Tycker Du att följande skatter bör höjas eller sänkas?

Bör sänkas Bör varken Ingen
mycket/ Bör sänkas sänkas Bör höjas Bör höjas upp-
tas bort något eller höjas något mycket fattning

Kommunal inkomstskatt
Statlig inkomstskatt
Arbetsgivaravgifter/
   egenavgifter

Bolagsskatt
Gåvoskatt
Arvsskatt
Förmögenhetsskatt

Fastighetsskatt
Fordonsskatt
Koldioxidskatt på bensin
   och diesel
Alkoholskatt

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 43 Om Du ser till läget i dag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
oroande oroande oroande oroande

Terrorism

Miljöförstöring

Ekonomisk kris

Ökat antal flyktingar

Förändringar i jordens klimat

Organiserad brottslighet

Befolkningsökningen

Religiösa motsättningar

Ökad alkoholkonsumtion
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 44 Hur intresserad är Du i allmänhet av natur och djurliv?

Mycket Ganska    Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad    intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

DJUR OCH NATUR
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 46 Enligt Din uppfattning, i vilken utsträckning är följande argument viktiga skäl för att
begränsa vilda djurarters utbredning och antal i Sverige?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
viktigt viktigt viktigt viktigt upp-

Djurarten..: skäl skäl skäl skäl fattning

Utgör hot mot det jaktbara viltet

Utgör hot mot tamboskap

Utgör hot mot överlevnaden av hotade djurarter

Är införd i Sverige av människan

Har ökat i antal och utbredning till följd av

   mänsklig verksamhet

Kan utgöra hot mot människan

Innebär risker i trafiken

Bidrar till skador på trädgårdar och odlingar

Fråga 45 Hur ställer Du Dig till följande påståenden om djur och natur?

Ingen
1 2 3 4 5 uppfattning

Samhället bör aktivt skydda alla typer av
  hotade djurarter

Människan bör begränsa vilda djurarters
   utbredning och antal

Alla djurarter har samma rätt att existera
____________________________________________________________________________________________________

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt
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Fråga 48 Begränsning av en djurarts utbredning och antal sker ofta genom avskjutning. Numera finns
andra metoder som innebär att djur inte behöver dödas. Anser Du att det är viktigt att sådana
andra metoder används även om de är mycket dyrare för samhället?

Ja, gå över till de dyrare metoderna, som ej dödar

Ja, kanske

Nej, knappast

Nej, behåll de nuvarande, billigare metoderna för avskjutning

Ingen uppfattning

Människan ska över huvud taget inte begränsa djurarters utbredning och antal
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 47 I vilken utsträckning anser Du att vi i Sverige ska begränsa följande djurarters utbredning
och antal?

I mycket stor I ganska stor I ganska liten Ingen
utsträckning utsträckning utsträckning Inte alls uppfattning

Grävling

Räv

Mink

Rådjur

Älg

Varg

Möss och råttor

Ormar

Sälar

Måsar och trutar

Kråkfåglar

Rovfåglar
____________________________________________________________________________________________________

KUNSKAP OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 49 Hur kunnig anser Du personligen att Du är inom följande områden?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hälsa/medicin

Matematik

Djur och natur

Samhällskunskap

IT/data

Rymden

Filosofi

Helt
okunnig

Mycket
kunnig
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Fråga 52 Anser Du att den vetenskapliga utvecklingen de senaste årtiondena har gjort livet bättre
eller sämre för vanliga människor?

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 53 I vilken utsträckning bedömer Du följande områden som vetenskapliga?

Ingen
1 2 3 4 5 åsikt

Astronomi (studiet av himlakroppar)

Astrologi (studiet av stjärntecknens inverkan på
   människors liv)

Biologi (studiet av levande organismer)

Parapsykologi (studiet av fjärrskådning och
   tankeöverföring)

Statskunskap (studiet av politiska institutioner
   och politiskt beteende)

Filosofi (studiet av idéer, etik och logiskt
   tänkande)

Inte alls
vetenskapligt

I högsta grad
vetenskapligt

Fråga 51 Hur viktigt anser Du det är att det i Sverige satsas på forskning på världsbästanivå inom
följande områden?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
viktigt viktigt viktigt viktigt uppfattning

Miljö

Informationsteknologi (IT)

Genteknik

Filosofi

Rymden

Arkeologi

Reumatiska sjukdomar
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 50 Allmänt sett, vilket förtroende har Du för den forskning som bedrivs i Sverige inom
följande områden?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket
stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning

Medicin

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Teknik

Humaniora

Utbildningsvetenskap
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 56 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker av miljöskäl?

Ganska Mycket Har ej/kör
Aldrig Ibland ofta ofta Alltid aldrig bil

Sänker hastigheten vid bilkörning

Väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen

Väljer att åka med kollektivtrafiken istället för
   att ta bilen

Väljer att åka tåg istället för att ta flyget

Sorterar hushållsavfall

Äter ekologiskt odlade grönsaker

Handlar miljömärkta varor
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 55 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad  intresserad  intresserad  intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige
anser Du att dessa problem är?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utsläpp från industrier

Avgaser från biltrafiken

Oljeutsläpp vid kusterna

Utrotning av djur- och växtarter

Användandet av kemikalier i jordbruket

Uttunningen av ozonskiktet

Växthuseffekten

Hanteringen av kärnkraftens högaktiva avfall

Mycket
litet hot

Mycket
stort hot

MILJÖ OCH ENERGI
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 54 Sanning är ju något som filosofer i alla tider har diskuterat och man har haft skiftande åsikter
om vad sanning är. Vad betyder det, enligt Din uppfattning, att tankar och påståenden är
sanna? Markera endast ett alternativ.

Ingenting, ordet sanning är meningslöst

De känns riktiga eller självklara

. De är levande och starka

De är användbara, de fungerar i praktiken

De stämmer överens med vad folk i allmänhet tycker

De stämmer överens med hur det är i verkligheten

De stämmer överens med våra vetenskapliga teorier

De är resultatet av ett förståndigt meningsutbyte

Någonting annat, nämligen: ........................................................................................................

.....................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 58 Vilken är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?
Markera endast ett av svarsalternativen.

Avveckla kärnkraften senast till år 2010
Avveckla kärnkraften, men använd de kärnkraftsreaktorer vi har tills de har tjänat ut
Använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler
Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden
Har ingen bestämd åsikt i frågan

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 60 Vilken är Din åsikt om hur vi i Sverige ska slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften,
dvs. det mest farliga avfallet?

Vi ska en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i
framtiden

Vi ska slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och
komma åt det

Har ingen bestämd åsikt
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 59 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften?
Hur stor är risken för:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En större olycka med radioaktivt utsläpp

i ett kärnkraftverk i Sverige

Att vi i Sverige inte kan hantera och slut-
förvara kärnkraftens högaktiva avfall
på ett säkert sätt

Att kärnkraften leder till att allt fler länder
skaffar sig atomvapen

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

___________________________________________________________________________________________________

Mycket
liten risk

Mycket
stor risk

Fråga 61 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi
och kärnkraft? Mycket Ganska Ganska Mycket

stort stort litet litet
förtroende förtroende förtroende förtroende

Miljöorganisationer
Kärnkraftsindustrin
Regeringen
Forskare
Journalister
Statliga myndigheter på energiområdet
Kommunstyrelsen i den kommun där Du bor
Elbolagen

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 62 Hur ställer Du Dig till en etablering av följande verksamheter i den kommun där Du bor?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket
positiv positiv eller negativ negativ negativ

Kärnkraftverk
Vindkraftverk
Slutförvar för kärnkraftens
   högaktiva avfall
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AKTIVITETER OCH INTRESSEN
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 67 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i samt hur aktiv Du är i dessa
föreningar.

Medlem, men Medlem och
har inte varit har varit på

på möte under möte under Medlem och
Icke de senaste de senaste har någon typ

medlem 12 månaderna 12 månaderna av uppdrag
Idrotts- eller friluftsförening
Miljöorganisation
Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund)

Facklig organisation
Hyres-, bostadsrätts- eller villaägareförening

Kulturförening (musik, dans, konst etc.)

Nykterhetsorganisation
Humanitär hjälporganisation
Svenska kyrkan, frikyrka, religiöst samfund
   eller religiös organisation

Djurrättsorganisation
Annan förening

Fråga 63 Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste
5–10 åren?

Satsa mer Satsa ungefär Satsa mindre Helt avstå från Ingen
än i dag som i dag än i dag energikällan åsikt

Vattenkraft
Vindkraft
Solenergi
Kärnkraft
Biobränslen
Fossil-/naturgas
Kol
Olja

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 64 Hur ofta försöker Du minska Din energianvändning i följande sammanhang?

Aldrig Ibland Ganska ofta Mycket ofta Alltid
Uppvärmning av bostaden
Användning och val av belysning
Användning och val av elapparater/
   elektriska verktyg/redskap
Varmvattenförbrukning
Transporter/resor

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 65 Vad anser Du om elpriset i Sverige?

Mycket Ganska Varken högt Ganska Mycket Ingen
högt högt eller lågt lågt lågt uppfattning

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 66 Hur ekonomiskt beroende är Ditt hushåll av priset på el?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
beroende beroende beroende beroende Vet inte

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 68 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

Gått på bio
Sysslat med sport/idrott
Spelat på Tips, Lotto eller V75

Gått på restaurant/bar/pub på
   kvällstid

Druckit sprit/vin/starköl
Rökt/snusat

Kört bil
Åkt kollektivt (buss, tåg etc.)
Umgåtts med vänner
Umgåtts med grannar

Diskuterat politik
Handlat med aktier
Använt internet
Besökt bibliotek

Läst någon bok
Läst vecko-/månadstidning
Skänkt pengar till en hjälp-
   organisation

Besökt gudstjänst eller religiöst
   möte
Sysslat med fritidsfiske
Sysslat med jakt
Handlat på Systembolaget

Varit utomlands
Umgåtts med invandrare födda
   utanför Europa

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 69 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever?

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 70 Människor kan vara olika fästa vid olika områden. Hur fäst är Du vid:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Den ort/kommundel där Du bor

Den kommun där Du bor

Det län/den region där Du bor

Sverige

EU

Europa

Inte alls
fäst vid

Mycket
fäst vid
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Fråga 77 Vilket yrke har/hade Du?

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

Har aldrig yrkesarbetat   Gå till fråga 81.

ARBETSLIV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 76 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande?

Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) Ålderspensionär/avtalspensionär

Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Förtidspensionär/sjukpensionär

Genomgår arbetsmarknadsutbildning Studerande

Arbetslös Annat: ............................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 75 Har Du någon gång utsatts för:
Ja, Ja, Nej,

en gång flera gånger aldrig

Egendomsbrott, t. ex. stöld eller inbrott

Våldsbrott mot Din person, t. ex. personrån eller misshandel

Har någon i Din närmaste bekantskapskrets dött till följd av ett brott?

Ja Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 73 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

____________________________________________________________________________________________________

Det går att lita på
människor i allmänhet

Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Fråga 72 På det hela taget, hur lycklig skulle Du säga att Du är?

Mycket lycklig Ganska lycklig Inte särskilt lycklig Inte alls lycklig

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 74 Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala,
där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

____________________________________________________________________________________________________

Mycket dåligt Mycket gott

Fråga 71 Har Du något favoritlag i fotboll?

Damlag Ja, lag: .............................................................................................. Nej

Herrlag Ja, lag: .............................................................................................. Nej
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 81 Har Du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?

Nej
Ja Upp till en vecka

Mellan 1 vecka och 1 månad
1–3 månader
3–12 månader
Mer än 12 månader

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 82 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
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 78 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till?

Tjänsteman Företagare: ingen anställd
Tjänsteman med arbetsledande funktion Företagare: 1–9 anställda
Tjänsteman med företagsledande funktion Företagare: 10 eller fler anställda

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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 79 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid?

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

Fråga 80 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?

Statlig Kommunal Landstingskommunal Privat
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 83 Är Du kvinna eller man?

Kvinna Man
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 84 Vilket år är Du född?

Årtal:
____________________________________________________________________________________________________

19

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren

i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 85 Är Du..:

Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
 medborgare annat land  och medborgare i annat land
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Fråga 90 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 91 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu?

Har alltid bott här

Har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t. ex. studier på annan ort

Inflyttad, har bott här mer än 10 år

Inflyttad, har bott här 4–10 år

Inflyttad, har bott här 1–3 år

Inflyttad, har bott här mindre än 1 år

Fråga 86 Vilket är Ditt civilstånd?

Ensamstående Sambo Gift Änka/Änkling

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 87 Har Du egna barn?

Ja Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 89 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 Arbetarhem

Jordbrukarhem Jordbrukarhem

Tjänstemannahem Tjänstemannahem

Högre tjänstemanna-/akademikerhem Högre tjänstemanna-/akademikerhem

Företagarhem Företagarhem
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 88 Hur ser Ditt hushåll ut?

Jag bor ensam Gå till fråga 89.
Ja Nej

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera 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:

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 94 Om Du bor i villa eller radhus, hur är uppvärmningen ordnad i Ditt hus?

Svar: ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Vet ej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 93 Hur bor Du för närvarande?

I villa/radhus

I lägenhet/flerbostadshus

Annat boende: .............................................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 92 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 95 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?

Hyr bostaden

Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 96 Vilken skolutbildning har Du? Markera det alternativ som Du anser passar bäst in på Dig.
Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då 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

Studier vid högskola/universitet

Examen från högskola/universitet

Examen från forskarutbildning
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 97 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: ........................................................
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Fråga 98 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda års-
inkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel ska räknas
in i den ungefärliga årsinkomsten).

100 000 eller mindre 401 000 – 500 000

101 000 – 200 000 501 000 – 600 000

201 000 – 300 000 601 000 – 700 000

301 000 – 400 000 Mer än 700 000
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 99 Hur har enligt Din mening kvaliteten på offentlig service förändrats under de senaste två, tre
åren?

Förblivit ungefär
Förbättrats densamma Försämrats

Den offentliga service Du själv nyttjat

Den offentliga servicen i Din kommun

Den offentliga servicen i Sverige

Hur tror Du att kvalititen på offentlig service kommer att förändras under de kommande
två, tre åren?

Förbli ungefär
Förbättras densamma Försämras

Den offentliga service Du själv nyttjar

Den offentliga servicen i Din kommun

Den offentliga servicen i Sverige
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 100 Om Du tänker framåt, hur skulle Du för egen del bedöma följande motsatta framtidsbilder –
tror Du att alternativ A eller alternativ B är mest troligt för Dig? (Markera ett kryss per rad.)

     Alternativ A         Alternativ B

När jag blir äldre
kommer jag:

...att få den äldreomsorg jag 1 2 3 4 5 6 7 ...inte att få den äldreomsorg jag
behöver behöver

...att klara mig ekonomiskt på ...inte att klara mig ekonomiskt
min pension på min pension

Om jag blir sjuk inom
5–10 år kommer jag att:

...att få den sjukvård jag ...inte att få den sjukvård jag
behöver behöver

...att klara mig ekonomiskt på ...inte att klara mig ekonomiskt
sjukpenningen på sjukpenningen

Om jag blir arbetslös inom
5–10 år kommer jag att:

...att klara mig ekonomiskt på ...inte att klara mig ekonomsikt
arbetslöshetsersättningen på arbetslöshetsersättningen

Vet inte/är
pensionär

B mest
troligt

A mest
troligt

Vet
inte
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Fråga 101 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under
de senaste 12 månaderna?

Förblivit ungefär
Förbättrats densamma Försämrats

Din egen ekonomiska situation

Ekonomin i Din kommun

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

Ekonomin i Din kommun

Den svenska ekonomin
____________________________________________________________________________________________________

23



Här ser Du några böcker från SOM-institutet där resultaten
från de senaste årens undersökningar presenteras:

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida:

www.som.gu.se

(Där hittar Du också innehållsförteckningar till våra böcker.)

Vill Du kontakta oss är Du mycket välkommen att göra det:

•   telefon: 031-773 12 17

•   epost: info@som.gu.se

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.

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________
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GÖTEBORGS UNIVERSITET

SOM-INSTITUTET DRIVS I SAMARBETE MELLAN
TRE INSTITUTIONER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET:

Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet är Sveriges främsta
forskningsinstitution när det gäller undersökningar om politisk opinionsbildning och
demokrati.

Institutionen för journalistik och masskommunikation
Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG)
är tongivande inom forskning om massmedier, journalistik och opinionsbildning.

Förvaltningshögskolan
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet är den enda i sitt slag i landet. Forsk-
ning bedrivs om medborgarna och den offentliga sektorn samt om kommunal ekonomi
och organisation.

I den undersökning som Du just hjälpt oss att genomföra deltar forskare från dessa tre
institutioner men också från andra institutioner och universitet, bland andra:

Linda Berg, doktorand:
Flernivådemokrati

Annika Bergström, doktorand:
Nyheter och internet

Ulf Bjereld, professor:
Utrikespolitik

Martin Brothén, fil.dr.:
Riksdagen

Marie Demker, professor:
Integrationsfrågor

Henrik Hammar, ek.dr:
Skatter

Per Hedberg, doktorand:
Energi och kärnkraft

Sören Holmberg, professor:
Politisk opinion

Daniel Isaksson, doktorand:
Naturvård

Sverker C. Jagers, fil. dr.:
Skatter

Lennart J. Lundqvist, professor:
Miljöopinion

Lennart Nilsson, docent:
Kommunal service

Maria Oskarson, fil.dr.:
Välfärdsstaten

Maria Pettersson, doktorand:
Politiskt handlande

Olof Petersson, professor:
Medier och demokrati

Bo Rothstein, professor:
Civila samhället

Ingela Wadbring, fil.dr.:
Dagspress

Lennart Weibull, professor:
Åsikter om massmedier
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SAMHÄLLE
O P I N I O N
MASSMEDIA

Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen
genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. SOM-institutet drivs gemensamt av tre
institutioner: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutio-
nen samt Förvaltningshögskolan. SOM-undersökningen är en del av institutionernas forskning
om opinionsbildning i det svenska samhället i dag. Undersökningen genomförs i samarbete med
Kinnmark Information AB och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige.

Ansvariga för undersökningen är professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull.
Magnus Kinnmark är projektsamordnare och undersökningsledare är Åsa Nilsson.

Har Du frågor som rör Din medverkan i undersökningen, ring gärna
Kinnmark Information. Telefon: 020-28 28 30 (samtalet är gratis)

Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet:
Åsa Nilsson, telefon: 031-773 12 39, e-post: asa.nilsson@som.gu.se

Vill Du läsa mer om SOM-institutet finns vi på internetadressen: www.som.gu.se

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


