
Du har nu kommit till enkätens första del som handlar om samhälle, politik och journalistik 
 

 
 
 
 
 

2. Hur stort inflytande anser Du att följande grupper har över vilka frågor som 
diskuteras i den politiska debatten? 
 

(1) Mycket litet inflytande  (7) Mycket stort inflytande 
 
(a) Politiker 
(b) Journalister 
(c) Allmänheten 
 
 

3. Hur stort inflytande anser Du att följande grupper har över vilka 
samhällsfrågor människor i allmänhet anser vara viktiga? 
 

(1) Mycket litet inflytande  (7) Mycket stort inflytande 
 
(a) Politiker 
(b) Journalister 
(c) Allmänheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående om svensk politik? 
(1) Instämmer inte alls  (5) Instämmer helt 
 

(a) Svensk politik är intressant och spännande 
(b) Mediernas nyhetsrapportering om politik är saklig och informativ 
(c) Svensk politik är alltför konfliktfylld och aggressiv 
(d) Det är tydliga skillnader mellan de olika partierna 
(e) Medierna fokuserar för mycket på partiledarna/språkrören  
 
 

5. Nedan följer ett antal påståenden om de svenska medierna. I vilken 
utsträckning instämmer du i följande påståenden: 
(1) Instämmer inte alls  (5) Instämmer helt 

 

(a) Journalister ägnar för mycket uppmärksamhet åt det politiska spelet och för lite åt de 

politiska sakfrågorna 

(b) Journalister är bra på att ställa politiska makthavare till ansvar 

(c) Journalister låter allt för ofta de egna partisympatierna påverka hur man rapporterar 

om politiken 

(d) Journalister är duktiga på att lyfta fram frågor som intresserar vanliga människor  

 

6. I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden om svenska 
politiker?  

(1) Instämmer inte alls  (5) Instämmer helt 

- Svenska politiker gör sitt bästa för att förbättra för vanliga människor 

- Politiker är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter 

- De som sitter i riksdagen tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker 

- Svenska politiker håller oftast sina vallöften 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Du har nu kommit till enkätens andra del som handlar om din användning av 
sociala medier 
 
  
Fråga 7 

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

 
Hela tiden Dagligen 

Någon gång i 
veckan 

Någon gång i 
månaden Aldrig 

Privat      

I tjänsten      

 
 
 
Fråga 8 
 
Hur ofta gör du följande i sociala medier, privat eller i ditt arbete? 

 
Hela 
tiden Dagligen 

Någon gång i 
veckan 

Någon 
gång i 
månaden Aldrig 

Twittrar själv      

Läser tweets      

Bloggar själv      

Läser blogg      

Chattar      

Använder Facebook      

Använder Journalistbubblan      

Använder Youtube      

Använder Flashback      

Använder Wikipedia      

Använder Linkedin      

Använder Bloggsöksmotor      

Använder andra sociala medier – 
vad?_______________      

 
Fråga 9 
Om du använder sociala medier i ditt arbete: hur viktiga är de för dig när det gäller följande? 

 
Mycket 
viktiga 

Ganska 
viktiga Varken eller 

Inte 
särskilt 
viktiga 

Inte alls 
viktiga 

Hitta intervjupersoner      

Bevaka diskussioner      

Hitta uppslag/vinklar      

Bevaka pågående nyhetshändelser      

Nätverkande      

Redskap för research      

Få feedback/synpunkter från 
publik/läsare 

     

Få feedback/synpunkter från kollegor      

Få hjälp av andra under arbetsprocessen      

Trendspaning      

Sprida eget journalistiskt material      

Sprida andras journalistiska material      

Skapa och stärka det personliga 
varumärket 

     



Skapa och stärka redaktionens varumärke      

Redaktionsledningen vill det      

Annat – vad:……………………………………….      

__ Jag använder aldrig sociala medier i mitt arbete 

 

 
 
 
 
 


