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q1 VÄLKOMMEN TILL JOURNALISTPANELEN Denna gång innehåller enkäten 6 frågor om
samhälle, politik och journalistik som tar mellan 5-7 minuter att besvara. Frågorna ställs även till
medborgare och politiker. Din medverkan är anonym och du kommer som vanligt att få ta del av
resultaten.
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q6 Hur stort inflytande anser du att följande grupper har över vilka frågor som diskuteras i den
politiska debatten?
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q7 Timing
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Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

q8 Hur stort inflytande anser du att följande grupper har över vilka samhällsfrågor människor i
allmänhet anser vara viktiga?
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q10 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om svensk politik?
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q12 Nedan följer ett antal påståenden om de svenska medierna. I vilken utsträckning instämmer
du i följande påståenden:
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Page Submit (3)
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q14 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om svenska politiker?
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q16 Stort tack för ditt medverkan i Journalistpanelen! Vi återkommer med nästa undersökning
om några månader.(Glöm inte att trycka på "Nästa" en sista gång) Har du övriga kommentarer
eller synpunkter får du gärna skriva dem här.
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