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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

Frågenummer Frågeområde

1–11 Nyheter och dagstidningar
12–30 Politik och samhälle
31–39 Samhälle och service
40–45 Medier och samhälle
46–52 Teknikinnehav och internet
53–55 Trafik
56–66 Aktiviteter och fritidsvanor
67–74 Arbetsliv
75–99 Om dig själv

FORMULÄRETS INNEHÅLL
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Fråga 1 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram i radio och TV?

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

Aktuellt/Rapport i SVT
Sydnytt i SVT
SVT:s morgonnyheter

Nyheterna i TV4
TV4 Öresund
Nyhetsmorgon i TV4
Update i TV3

Lokalnyheterna i radions P4
Ekonyheterna i Sveriges Radio
Nyheter i privat lokalradio
Nyheter på text-TV

Nyheter i dansk radio
Nyheter i dansk TV

____________________________________________________________________________________________________

NYHETER OCH DAGSTIDNINGAR
____________________________________________________________________________________________________

 Fråga 3 Brukar du läsa eller titta i någon gratistidning och i så fall hur ofta?

Minst 5 dagar 3–4 dagar 1–2 dagar Mer
per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

Metro

Annan daglig gratisdistribuerad tidning:

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

Dansk gratistidning:

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

 Fråga 2 Läser eller tittar du i någon morgontidning regelbundet och i så fall hur ofta? Frågan
gäller inte läsning på internet.

6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar 1 dag Mer
per vecka per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad
Skånska Dagbladet
Norra Skåne
Nordvästra Skånes Tidningar
Landskronaposten
Kristianstadsbladet
Ystads Allehanda

Annan morgontidning:

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

Dansk morgontidning:

.............................................
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 4 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?

Ja, på:                                              Hur länge har du haft din nuvarande prenumeration?
..........................................…..              (Om du har mer än en, utgå ifrån den du läser oftast.)

..........................................…..                Mindre Längre Tveksam/
                                                   än 1 år 1–2 år 3–5 år än 5 år vet ej

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

Läser hos/lånar av bekant/granne Köper lösnummer
Läser på arbetet/skolan Läser på internet
Läser på bibliotek Annat sätt: ...................................................
Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)

____________________________________________________________________________________________________

{

Fråga 5 Om du har en morgontidningsprenumeration, har du själv funderat på att upphöra
med den/någon av de prenumerationer du nu har eller har detta diskuterats inom
familjen under det senaste halvåret?

Ja, någon Ja, flera Tveksam/ Jag prenumererar ej på
Nej enstaka gång gånger vet ej någon morgontidning

Om Ja, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration?
(Fler än ett alternativ kan markeras.)

Prenumerationspriset har höjts Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till
Jag får lokal information i radio och TV Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra
Tidningsutdelningen sköts dåligt Jag har tillgång till tidningen på arbetet/i skolan
Jag har inte tid att läsa den Tidningen har bytt till ett format som inte passar mig
Jag kan läsa tidningen på internet Jag får de nyheter jag behöver från en gratistidning

 Mitt lokalområde bevakas inte tillräckligt Annan anledning: .......................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 6 Hur mycket brukar du normalt läsa av följande typer av innehåll i morgontidningen?
Frågan gäller inte läsning på internet.

Allt/i stort Ganska Inte Ingenting/nästan
sett allt mycket särskilt mycket  inget alls Vet ej

Ledare och kommentarer
Lokala nyheter
Regionala nyheter
Kulturartiklar

Insändare
Ekonominyheter
Inrikespolitik
Utrikesnyheter

Olyckor och brott
Sport
Familjenyheter
Lokala affärsannonser

Radio- och TV-material
Nöjesartiklar
Debattartiklar

Jag läser aldrig någon morgontidning → Gå vidare till fråga 9.
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Fråga 8 Om du tänker på hur den lokala morgontidning du läser är i dag och jämfört med hur den
var för ett år sedan, tycker du då att tidningen har blivit bättre eller sämre?

Mycket Något Ingen Något Mycket Tveksam/
bättre bättre skillnad sämre sämre vet ej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 7 Om du tänker på hur du brukar läsa din morgontidning, hur ser din morgontidnings-
läsning ut nu jämfört med för ett år sedan?

Jag läser Jag läser ungefär lika mycket Jag läser Jag brukar inte
mer nu nu som för ett år sedan mindre nu läsa morgontidningar

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 9 Hur viktigt är det enligt din mening att en morgontidning har följande egenskaper?

Mycket Ganska Varken viktigt Ganska Helt
viktigt viktigt eller oviktigt oviktigt oviktigt

Har något läsvärt på varje sida
Har en bra nyhetstjänst på internet
Alltid kommer i tid på morgonen

Har ett modernt format
Har lagom långa artiklar
Är lättläst

Är tillförlitlig
Har ett lagom stort sidformat
Är lätt att hitta i
Har flera olika sektioner/delar

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 11 Hur ofta brukar du ta del av något av följande på internet?

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

Aftonbladet
Kvällsposten
Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad
Skånska Dagbladet

Annan svensk tidningssajt
Dansk tidningssajt
Din kommuns hemsida
Region Skånes hemsida

 Fråga 10 Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? Frågan gäller inte läsning på internet.
6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar 1 dag Mer
per vecka per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

Kvällsposten
Aftonbladet
Expressen

Dansk kvällstidning:

.............................................
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 13 Hur intresserad är du av politiska frågor som rör den kommun där du bor?
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 14 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i den kommun där
du bor? Ange högst tre frågor/problem.

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

...............................................................................................................................................__________________________________________________________

POLITIK OCH SAMHÄLLE

Fråga 19 Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?
Varken bra

Mycket bra Ganska bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt

Fråga 16 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i Region Skåne? Ange
högst tre frågor/problem.

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

...................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________________

Fråga 18 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 15 Hur intresserad är du av politiska frågor som rör Region Skåne?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 17 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?

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

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 21 Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i:

Mycket Ganska Varken goda Ganska Mycket
goda goda eller dåliga dåliga dåliga Ingen

möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning

EU
Sverige
Region Skåne
Den kommun där du bor
Stadsdelen/den del av
   kommunen där du bor

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 20 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
Region Skåne
Den kommun där du bor

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 24 Är du personligen bekant med någon politiker som är verksam i:

Ja Nej
Den kommun där du bor
Region Skåne

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 22 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______________________________________________________________________

Fråga 25 Var skulle du personligen vilja placera några politiker i Skåne på nedanstående skala?

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

Uno Aldegren
Vilmer Andersen
Christine Axelsson
Katarina Erlingson
Pia Kinhult
Ingrid Lennerwald
Anders Lindeberg
Marita Sander-Schale
Jerker Swanstein
Berit Wirödal

Ogillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar

Gillar
starkt

Fråga 23 Skulle du kunna tänka dig att åta dig ett politiskt uppdrag för det parti du sympatiserar
med som gäller:

Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte
Den kommun där du bor
Region Skåne

 Jag sympatiserar inte med något politiskt parti
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 26 Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor respektive regionstyrelsen
i Region Skåne sköter sin uppgift?

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

Kommunstyrelsen i den
kommun där du bor

Regionstyrelsen
i Region Skåne

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28 Region Skåne har tagit över ansvaret för bland annat hälso- och sjukvården och
de regionala utvecklingsfrågorna. Anser du att denna förändring inneburit huvudsakligen
fördelar eller huvudsakligen nackdelar för invånarna i Skåne?

Mycket stora Ganska stora Varken för- Ganska stora Mycket stora Ingen
fördelar fördelar eller nackdelar nackdelar nackdelar uppfattning

Hälso- och sjukvården
Regionens utveckling

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 27 I dag diskuteras den geografiska indelningen av Sverige när det gäller ansvaret för bland
annat hälso- och sjukvård och regional utveckling. Vad anser du om indelningen av södra
Sverige?
Den region/det län där jag bor bör vara:

 Större än nu
 Samma som nu
 Mindre än nu
 Ingen uppfattning

Om du vill ha en förändring av regionen/länet, vad bör den omfatta?

....................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter
sitt arbete?

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

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning

EU-parlamentariker
Rikspolitiker
Kommunens politiker
Region Skånes politiker

Kommunens tjänstemän
Region Skånes tjänstemän
Sjukvårdens personal
Tandvårdens personal

Personal inom barnomsorgen
Personal inom äldreomsorgen
Bibliotekspersonal
Lärare i grundskola

Kollektivtrafikens personal
Socialarbetare
Försäkringskassans personal
Länsstyrelsens tjänstemän
Poliser
Journalister
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Fråga 30 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som 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
Låta privata företag svara för äldreomsorg
Satsa mer på friskolor

Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Höja kommunal-/regionskatten hellre än

att minska servicen
Koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen
Bygg ut kollektivtrafiken
Införa sextimmars arbetsdag

Sänka skatterna
Förhindra företag med vinstsyfte att driva

sjukhus
Främja utvecklingen i Skåne genom utökat
   samarbete med Köpenhamnsområdet
Behålla fastighetsskatten
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
    mellan kvinnor och män

______________________________________________________________________
SAMHÄLLE OCH SERVICE

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 31 Nyttjar du eller någon nära anhörig någon av de former av service som anges nedan?

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

själv nyttjar anhörig nyttjar
Föräldrakooperativ barnomsorg
Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola

Kommunal gymnasieskola
Friskola
Barnavårdscentral

Vårdcentral/familjeläkare
Sjukhusvård
Privatläkare

Folktandvård
Privattandläkare
Äldreomsorg

Socialtjänst
Färdtjänst
Handikappomsorg

Kollektivtrafik
Idrottsanläggningar
Bibliotek

Kulturaktiviteter
Fritidsverksamhet
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Fråga 32 Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden?

Varken
Mycket Ganska nöjd eller Ganska Mycket Vet

nöjd nöjd missnöjd missnöjd missnöjd ej

1. Föräldrakooperativ barnomsorg
2. Kommunal barnomsorg
3. Kommunal grundskola
4. Kommunal gymnasieskola

5. Friskola
6. Barnavårdscentral
7. Vårdcentral/familjeläkare
8. Sjukhusvård

9. Privatläkare
10. Folktandvård
11. Privattandläkare
12. Äldreomsorg

13. Socialtjänst
14. Färdtjänst
15. Handikappomsorg
16. Kollektivtrafik

17. Idrottsanläggningar
18. Bibliotek
19. Kulturaktiviteter
20. Fritidsverksamhet

21. Turism
22. Miljövård
23. Tillgång på bostäder
24. Gator och vägar

25. Renhållning på allmänna platser
26. Möjligheten att få jobb
27. Kommuninformation
28. Regioninformation

___________________________________________________________________________________________

Fråga 34 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
Region Skåne

Fråga 33 Om förändringar av servicen ska göras, vilket av ovanstående serviceområden
anser du att:

Var god ange en av siffrorna 1–28 i fråga 32 ovan.

Det är mest angeläget att satsa på?

Det i första hand ska minskas på?
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 37 Hur viktiga anser du att följande verksamheter är för den framtida utvecklingen i
Skåne?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
viktig viktig viktig viktig uppfattning

Bank- och försäkringsväsende
Bilindustri
Detaljhandel
Elitidrott

Filmindustri
Fritidsmiljö
Hamn och sjöfart
Högre utbildning/forskning
Informationsteknologi

Kultur, nöjesliv och evenemang
Livsmedelsindustri
Medicinsk industri
Miljöindustri
Offentlig service

Press/radio/TV
Transporter
Turism
Verkstadsindustri

_____________________________________________________________________________________________________

Fråga 36 Vad anser du om din kommuns respektive Region Skånes ekonomi?

Varken
Ekonomin i: Mycket Ganska god eller Ganska Mycket Ingen

god god  dålig dålig dålig uppfattning
Den kommun där du bor
Region Skåne

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 39 Hur anser du att staten, Region Skåne respektive den kommun där du bor lyckas med
att främja företagande?

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

Staten
Region Skåne
Den kommun där du bor

Fråga 38 Hur anser du att staten, Region Skåne respektive den kommun där du bor lyckas med
att främja sysselsättningen?

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

Staten
Region Skåne
Den kommun där du bor

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 35 Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Skåne i följande avseenden:
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen

 bra  bra eller dålig  dålig  dålig uppfattning
Den medicinska kvaliteten
Tillgången till vård
Organisationens effektivitet
Personalens bemötande

___________________________________________________________________________________________________
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Fråga 40 Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler?

Jag 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
SVT24
Kanal lokal
Annan lokal TV-kanal:

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

Dansk TV
____________________________________________________________________________________________________

MEDIER OCH SAMHÄLLE

Fråga 43 I vilken utsträckning tog du del av följande i dagspress, radio och TV under år 2006?

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

Fotbolls-VM
Friidrotts-EM
Melodifestivalen
Valrörelsen 2006

Fråga 42 Hur viktigt anser du att det är att känna till de större nyheterna från följande områden?

Mycket Ganska  Inte särskilt Inte alls
viktigt viktigt viktigt viktigt

Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Stockholm
Göteborg
Oslo
Köpenhamn
Övriga Danmark____________________________________________________________

 Fråga 41 Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler?
6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar 1 dag Mer
per vecka per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

P1 i Sveriges Radio
P2 i Sveriges Radio
P3 i Sveriges Radio
P4 i Sveriges Radio

Lugna Favoriter
Mix Megapol/Radio City
NRJ (Radio Energy)
The Voice
Rix FM

Dansk radio
Närradio

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 45 Om du tänker på sådant som händer i den kommun där du bor, hur tillförlitlig bedömer
du följande mediers rapportering vara?

Mycket Ganska Inte särskilt Mindre Inte alls Ingen
tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig uppfattning

P4 i Sveriges Radio
Den privata lokalradion
Sydnytt i SVT
TV4 Öresund

Sydsvenskan
Skånska Dagbladet
Helsingborgs Dagblad
Den lokala morgon-

tidningen där du bor

Metro Skåne
Kvällsposten

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 47 Har du tillgång till internet? (Fler än ett alternativ kan markeras.)
Ja, i Ja, på Ja, på

hemmet  arbetsplats/skola annan plats Nej

Fråga 44 Vad anser du om mediernas rapportering om följande?

Ingen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uppfattning

Barnomsorgen
Sjukvården
Skolan
Äldreomsorgen

Om du använder samma skala, vad anser du om mediernas rapportering om sådant som
händer i: Ingen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uppfattning
Den kommun där du bor
Den ort/stadsdel där du bor

____________________________________________________________________________________________________

Medierna ger en
helt rättvisande bild

Medierna ger en helt
missvisande bild

TEKNIKINNEHAV OCH INTERNET

Fråga 46 Vilka typer av utrustning etc. har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll?

...och har ditt hushåll:
Fritidshus
Fritidsbåt
Motorcykel
Miljöklassad bil                  årsmodell:

Annan bil                      årsmodell:

Eget körkort för personbil

  Telefon (fast anslutning)
  Mobiltelefon
Text-TV
Digital-TV/box
Storbilds-TV/hemmabio
DVD-spelare
Video
Dator
Bredband
CD-spelare
MP3-spelare

→

→



12

Fråga 51 Har du under de senaste 12 månaderna sökt information på internet om något av följande?
Någon Någon Någon Någon Någon Flera
gång gång i gång i gång i gång i gånger i

Nej under året halvåret kvartalet månaden veckan veckan
Kultur/evenemang/sevärdheter
Hälso- och sjukvård
Trafikinformation  (t.ex. tidtabeller,
  kartor, vägarbeten eller annat)

Fråga 50 Om du har besökt din kommuns eller Region Skånes hemsida på internet under
de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande? (Observera att du kan markera
mer än en ruta.)

A. Den kommun där du bor: B. Region Skåne:

Jag har inte besökt kommunens hemsida Jag har inte besökt regionens hemsida
under de senaste 12 månaderna under de senaste 12 månaderna

Sökt information om kommunen Sökt information om Region Skåne

Sökt information om kommunala Sökt information om sjukvård eller tandvård
  verksamheter (t.ex. skola, barn- Sökt information om  övriga regionala
  /äldreomsorg, miljö, stadsplanering)   verksamheter (t.ex. kultur, utvecklingsfrågor)
Tagit del av kommunfullmäktiges beslut/ärenden Tagit del av regionfullmäktiges beslut/ärenden

Kontaktat någon av kommunens Kontaktat någon av regionens
   tjänstemän eller politiker   tjänstemän eller politiker
Hämtat blanketter eller informationsmaterial Hämtat blanketter eller informationsmaterial
Uträttat ärenden (t.ex. ansökt om bidrag, Uträttat ärenden (t.ex. ansökt om bidrag,
  begärt tillstånd, gjort anmälan)   begärt tillstånd, gjort anmälan)
Deltagit i debattforum Deltagit i debattforum
Sökt information om vad som händer i Sökt information om vad som händer i Skåne
  kommunen

Annat:............................................. Annat:.............................................
___________________________________________________________________________________________________

Fråga 49 Om du jämför din nyhetskonsumtion på nätet med hur den såg ut för ett år sedan, hur har
den då förändrats?

 Jag läser mer nyheter på nätet nu
Jag läser ungefär lika mycket nyheter på nätet nu som för ett år sedan
 Jag läser mindre nyheter på nätet nu
 Jag brukar inte läsa nyheter på nätet

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 48 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på internet, i privat syfte?

  Brukar aldrig använda internet  → Gå vidare till fråga 53.
Någon gång Någon Någon Någon Flera

Ingen under de gång i gång i gång i gånger i
gång senaste 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen

Skickat/tagit emot e-post
Sökt information/fakta
Tagit del av nyheter/nyhetstjänst
Läst s.k. bloggar

Deltagit i diskussions-/chatgrupp
Beställt varor eller tjänster
Gjort bankärenden
Nöje/förtröelse/spel

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 55 Följande förslag gäller trafiken. 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

Stoppa privatbilismen i innerstäderna
Utöka användandet av automatisk hastighets-

övervakning med hjälp av kameror

Prioritera en utbyggnad av E22:an genom Skåne
Avsätt separata körfält för kollektivtrafiken i

större tätorter

Inför en s.k. trängselavgift/biltull i Malmö
Sänk avgifterna på Öresundsbron
Bygg en järnvägsförbindelse mellan Kastrup
   och Sturup

Bygg en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör
Korta restiden i kollektivtrafiken genom färre
   stationer/hållplatser

TRAFIK

Fråga 53 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Om du använder mer än ett färdmedel, ange det
huvudsakliga.

Bil som förare MC/moped
Bil som passagerare Cykel
Buss Till fots
Tåg/pendeltåg Annat
Båt/färja

  Arbetar ej/studerar ej/arbetar hemma  → Gå vidare till fråga 55.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 52 Om du har besökt din kommuns eller Region Skånes hemsida på internet under
de senaste 12 månaderna, hur lätt eller svårt var det att hitta den information du sökte?

Har ej Mycket Ganska Varken lätt Ganska Mycket
besökt  lätt  lätt eller svårt  svårt  svårt

Din kommuns hemsida
Region Skånes hemsida

Fråga 54 Ungefär hur lång resväg/restid har du till arbetet/skolan?

Antal kilometer:

Antal minuter:
____________________________________________________________________________________________________
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AKTIVITETER OCH FRITIDSVANOR
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 56 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
Diskuterat politik

Mekat med eller vårdat bil/motorcykel
Sysslat med trädgårdsarbete
Sjungit eller spelat något musikinstrument
Sysslat med handarbete/hantverk

Tecknat/målat/skrivit poesi
Gått på bio
Gått på teater
Gått på opera/musikal/balett

Gått på rock-/popkonsert
Gått på konsert med klassisk musik
Besökt bibliotek

Gått på museum
Besökt Danmark
Åkt över Öresundsbron

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57 Har du under de senaste 12 månaderna besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål?

Känner Ingen Någon Flera Har ej besökt men
inte till gång gång gånger skulle gärna vilja

Ale stenar
Dunkers Kulturhus i Helsingborg
Folkets Park, Malmö
Glimmingehus

Helsingborgs Stadsteater
Helsingborgs symfoniorkester/Konserthus
Fredriksdal, Helsingborg
Kulturhuset i Hässleholm

Kulturen i Lund
Malmö Dramatiska Teater (Hipp/Intiman)
Malmö konsthall
Malmö muséer

Malmö Opera och Musikteater (Storan)
Malmö Symfoniorkester/Konserthus
Norrvikens trädgårdar
Regionmuseet i Kristianstad/konsthallen
Skånes Dansteater

Skånes djurpark, Höör
Sofiero slott
Söderåsens nationalpark
Tosselilla, Tomelilla
Wanås utställningar
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Fråga 60 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

Använt internet
Åkt kollektivt (buss/spårvagn/tåg)
Arbetat övertid
Handlat med aktier

Tränat på gym (aerobics/workout etc.)
Motionerat
Varit ute i naturen/friluftsliv
Gått på fotboll

Spelat på tips, Lotto eller V75
Druckit sprit/vin/starköl
Gått på kafé
Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid

Deltagit i studiecirkel
Bett till Gud
Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne
Läst någon bok
Hyrt DVD/videofilm

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 58 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 59 Har du något favoritlag i fotboll?

Damlag  Nej  Ja: ............................................................................. (lag)

Herrlag  Nej  Ja: ............................................................................. (lag)
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 61 Har du under de senaste 12 månaderna besökt något av följande evenemang?
Känner inte till Ja, en Ja, mer än
evenemanget  gång en gång Nej

BUFF i Malmö (barn- och
   ungdomsfilmfestival)
Falsterbo Horseshow
Malmöfestivalen
Kiviks marknad

Konstrundan
Kristianstadsdagarna
Lundakarnevalen
Scandinavian Masters
Skånedagarna i Bosjökloster

SommarRock Svedala
Sommarteater på Marsvinsholm
Tennisveckan i Båstad
Världsmusikfestivalen World Mix
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Fråga 65 Man talar ibland om att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Anser du att
denna utveckling har varit positiv eller negativ på följande områden:

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv  positiv eller negativ  negativ  negativ uppfattning

Mat
Musik
Idrott
Kultur

Språk
Religion
Ekonomi
Politik
Brottslighet

Fråga 62 Ange nedan vilken/vilka föreningar du är medlem i samt hur aktiv du är i dessa
föreningar.

Medlem, men har Medlem och har
 inte varit på möte  varit på möte Medlem och

Icke  under de senaste  under de senaste har någon typ
medlem  12 månaderna  12 månaderna av uppdrag

Byalag, samhällsförening
Facklig organisation
Föräldraförening
Humanitär hjälporganisation

Miljö/naturvårdsorganisation
Idrotts- eller friluftsförening
Invandrarorganisation
Kulturförening (musik, dans, konst etc.)

Nykterhetsorganisation
Pensionärsorganisation
Svenska kyrkan
Frikyrka eller annan religiös organisation
Politiskt parti (inkl. kvinno-/ungdomsförbund)
Annan förening

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 64 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 inte att lita på
människor i allmänhet

Det går att lita på
människor i allmänhet

Fråga 63 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 gottMycket dåligt



17

ARBETSLIV

Fråga 68 Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? (Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller
frågan ditt senaste yrke.)

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

Har aldrig förvärvsarbetat → Gå vidare till fråga 72.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 67 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 70 Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt per vecka?

Heltid Deltid, minst 15 timmar/vecka Deltid, mindre än 15 timmar/vecka
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 72 Var förvärvsarbeter/studerar du för närvarande?

I  huvudsak i den kommun där jag bor
I huvudsak i annan svensk kommun, nämligen: ..........................................................
Pendlar till arbete i Danmark

Förvärvsarbetar/studerar inte

Fråga 69 Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal eller privat tjänst?

Statlig Kommunal Landstingskommunal/regional Privat
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 71 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 66 Vilken är din bedömning av vart och ett av följande påståenden om vad som hindrar att
invandrare integreras i det svenska samhället?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Invandrares dåliga kunskaper i svenska
 är det avgörande hindret för integrationen
Diskriminering på arbetsmarknaden är
 ett hinder
Svenskarnas negativa attityder mot
 invandrare är ett hinder
Ointresset hos invandrarna själva hindrar
 integrationen

         

Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående
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Fråga 79 Hur ser ditt hushåll ut?

 Jag bor ensam → Gå vidare till fråga 80.
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:

Fråga 73 Om du i dag skulle söka nytt arbete, skulle du då kunna tänka dig att arbeta i Danmark?

Ja              Nej
_______________________________________________________________________________________

Fråga 74 Är du medlem i någon fackförening?
Ja, förbund inom:

LO (Landsorganisationen)
TCO (Tjänstemännens Centralorganisation)
SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)
Annan facklig organisation
Nej

_______________________________________________________________________________________

Fråga 75 Är du kvinna eller man?

  Kvinna   Man
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 76 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 77 Vilket är ditt civilstånd?

 Ensamstående   Sambo   Gift   Änka/änkling
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 78 Är du ...:

 Svensk medborgare   Dansk medborgare   Medborgare i annat land

 Både svensk medborgare och medborgare i annat land
_______________________________________________________________________________________
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Fråga 85 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 84 Hur länge har du bott i den kommun där du nu bor?

 Har alltid bott här
 Har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort
 Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt boende 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 83 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 Har du egna barn?

 Ja  Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 82 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

Hyr bostaden Äger bostaden (även bostadsrätt)
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 81 Hur bor du för närvarande?

I villa/radhus I servicehus, ålderdomshem eller gruppboende
I lägenhet/flerfamiljshus I studentrum/inneboende
På lantgård Annat boende

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 86 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

Danmark
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
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Fråga 87 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 91 Skulle du kunna tänka dig att flytta från det område där du bor?

Nej Ja

Om JA, till vilket område? (Fler än ett område kan markeras.)

Till annat område i din del av kommunen
Till annan del av kommunen
Till annan kommun i Skåne
Till kommun i annan del av Sverige
Till Danmark
Till annat land

Fråga 90 Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i:

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Sverige
Skåne
Den kommun där du bor
Det område inom kommunen där du bor

____________________________________________________________________________________________________

Mycket
bra

Mycket
dåligt

Varken bra
eller dåligt

Fråga 89 I vilket av de här geografiska områdena känner du att du i första hand hör hemma?
(Markera endast ett alternativ.)

 Den ort där jag bor Norden
 Skåne Europa
 Mitt tidigare län Världen som helhet
 Sverige som helhet

_______________________________________________________________________________________

Fråga 88 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 skall
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

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 93 I vilken utsträckning känner du att du hör hemma i Öresundsregionen?

Ganska Inte särskilt
Mycket mycket mycket Inte alls

_______________________________________________________________________________________

Fråga 94 Hur bedömer du själv dina kunskaper i följande språk?

                                                       Förstår                                                    Läser
Förstår Läser

Förstår Förstår mycket lite/ Läser Läser mycket lite/
obehindrat hjälpligt inte alls obehindrat hjälpligt inte alls

Svenska
Danska
Engelska
Tyska
Annat språk:

.....................................
_______________________________________________________________________________________

Fråga 92 Hur bedömer du utvecklingen i Sverige under de senaste 5 åren inom följande områden:

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning

Ekonomi
Politik
Människors levnadsförhållanden

Och med hjälp av samma skala, bedöm utvecklingen i Danmark under de senaste 5 åren:

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
positiv positivt eller negativ negativ negativ uppfattning

Ekonomi
Politik
Människors levnadsförhållanden

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 95 Röstade du i valen 2006 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i vardera kolumn.

Riksdagsvalet Region-/landstingsvalet Kommunvalet
Nej:
Var inte röstberättigad
Röstade ej
Ja, på:
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet

Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sjukvårdspartiet
Sverigedemokraterna

Annat parti (ange vilket): ........................... ........................... ...........................

Röstade blankt
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Fråga 97 Utnyttjade du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på
valsedeln i:

Ja Nej Röstade ej Ej röstberättigad
Riksdagsvalet
Region-/landstingsvalet
Kommunvalet

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 98 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 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

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 99 Hur bedömer du möjligheterna för dagens barn och ungdomar att i framtiden kunna få:

Mycket Ganska Varken stora Ganska Mycket
 stora  stora eller små  små  små

möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter

God utbildning
Bra arbete
Bra bostad
Samma välfärd som i dag

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 96 Övervägde du att rösta på något annat parti än det du röstade på i:

Röstade ej/
Ja Nej ej röstberättigad

Riksdagsvalet
Region-/landstingsvalet
Kommunvalet

____________________________________________________________________________________________________
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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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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.
(www.pol.gu.se)

Institutionen för journalistik och masskommunikation
Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG)
är tongivande inom svensk forskning om massmedier, journalistik och opinionsbild-
ning. (www.jmg.gu.se)

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. (www.spa.gu.se)

SOM-institutet samarbetar även med Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
vid Göteborgs universitet. Vid CEFOS bedrivs mångvetenskaplig forskning med
inriktning på den offentliga sektorn, samhällets riskfrågor, välfärdsstaten och
socialförsäkringssystemet samt flernivådemokratins funktionssätt. (www.cefos.gu.se)

I den undersökning som du just har hjälpt oss att genomföra deltar forskare från
dessa tre institutioner vid Göteborgs universitet men också från andra institutioner,
bland andra:

Doktorand Rudolf Antoni:
Kultur och fritid

Fil. dr. Annika Bergström:
Nyheter och internet

Professor Folke Johansson:
Flernivådemokrati

Professor Sören Holmberg:
Politik

Professor Rutger Lindahl:
EU

Docent Lennart Nilsson:
Regioner och offentlig service

Docent Anders Sannerstedt.
Lunds universitet:
Lokala partier

Universitetslektor Jan Strid:
Lokala massmedier

Fil. dr. Ingela Wadbring:
Dagspress

Professor Lennart Weibull:
Massmedier



SAMHÄLLE
O P I N I O N
MASSMEDIA

Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är Sveriges största vetenskapliga frågeundersökning. Den
genomförs årligen av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. SOM-institutet drivs gemensamt av tre
forskningsinstitutioner: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institu-
tionen samt Förvaltningshögskolan. SOM-undersökningen är en del av institutionernas forskning om
opinionsbildning i det svenska samhället idag. Undersökningen genomförs i samarbete med ScandInfo
Marketing Research och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Skåne.

Ansvarig för SOM-undersökningen i Skåne är docent Lennart Nilsson. Undersökningsledare är
bitr. forskare Rudolf Antoni.

Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna
ScandInfo Marketing Research, telefon: 020 – 930 930

(samtalet kostar endast en markering)

Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet:
Rudolf Antoni, telefon: 031-773 11 96, e-post: rudolf.antoni@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.


