Comparative Survey Project
q1 VÄLKOMMEN TILL MEDBORGARPANELEN!
q2 Medborgarpanelen är en vetenskaplig och oberoende undersökning som löpande
genomförs av Sveriges ledande opinionsforskare vid Göteborgs universitet. Syftet är att
utveckla svensk demokratiforskning och bidra till samhällsdebatten genom att systematiskt
undersöka Sveriges befolknings åsikter om aktuella händelser, politik och samhälle. Dina
svar är mycket viktiga för oss och kommer ligga till grund för analyser i rapporter och
vetenskapliga uppsatser. Denna enkät tar ca 10-15 minuter att besvara. Svaren är anonyma
och det framgår aldrig vad någon enskild person har svarat. Din e-postadress kan inte
kopplas till dina enkätsvar av de forskare som använder våra undersökningar. Resultaten
presenteras i form av tabeller och figurer. Deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan
när som helst avanmäla dig från Medborgarpanelen. Avanmälan samt ändring av e-post gör
du via en länk på Medborgarpanelens hemsida: www.medborgarpanelen.gu.se På
hemsidan finner du också resultat och rapporter från Medborgarpanelens tidigare
undersökningar samt kontaktuppgifter om du har några frågor. Tack för att du är med och
deltar i Medborgarpanelen!
Answer If avtal Is Equal to 1
q3 Sedan en tid har vi också ett nytt deltagaravtal som förtydligar dina rättigheter som
deltagare i Medborgarpanelen. För att delta i Medborgarpanelen behöver du godkänna vårt
deltagaravtal. Du kan ta del av vårt deltagaravtal här: Deltagaravtal 20140224
 * Ja, jag godkänner Medborgarpanelens deltagaravtal
q4 Browser Meta Info
Browser
Version
Operating System
Screen Resolution
Flash Version
Java Support
User Agent
q5 Timing
First Click
Last Click
Page Submit
Click Count
Answer If ro1 Is Equal to 1
ro1a Nu följer några generella frågor om vårt samhälle i Sverige. Vi ber om din personliga
åsikt i dessa frågor. En del menar att det om 25 år fortfarande kommer att finnas gott om
olja. Andra menar att oljan i nuvarande förbrukningstakt kommer att ha tagit slut om 15 år.
Vilken av dessa uppfattningar skulle du gissa är mest riktig?
 Det kommer att finnas gott om olja om 25 år
 Oljan kommer att ha tagit slut om 15 år

Answer If ro1 Is Equal to 2
ro1b Nu följer några generella frågor om vårt samhälle i Sverige. Vi ber om din personliga
åsikt i dessa frågor. En del menar att i nuvarande förbrukningstakt kommer all olja att vara
slut om 15 år. Andra menar att vi fortfarande kommer att ha gott om olja om 25 år. Vilken av
dessa uppfattningar skulle du gissa är mest riktig?
 Oljan kommer att ha tagit slut om 15 år
 Det kommer att finnas gott om olja om 25 år
Answer If ro1 Is Equal to 3
ro1c Nu följer några generella frågor om vårt samhälle i Sverige. Vi ber om din personliga
åsikt i dessa frågor. Vilken av dessa uppfattningar skulle du gissa är mest riktig: Vi kommer
fortfarande att ha gott om olja om 25 år, eller i nuvarande förbrukningstakt kommer oljan att
vara slut om 15 år.
 Det kommer att finnas gott om olja om 25 år
 Oljan kommer att ha tagit slut om 15 år
Answer If ro1 Is Equal to 4
ro1d Nu följer några generella frågor om vårt samhälle i Sverige. Vi ber om din personliga
åsikt i dessa frågor. Vilken av dessa uppfattningar skulle du gissa är mest riktig: I nuvarande
förbrukningstakt kommer oljan att vara slut om 15 år, eller vi kommer fortfarande att ha gott
om olja om 25 år.
 Oljan kommer att ha tagit slut om 15 år
 Det kommer att finnas gott om olja om 25 år
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Answer If ro2 Is Equal to 1
ro2a Instämmer du, eller instämmer du inte, i följande idé om hur bensin- och oljepriser
bestäms? Varje företag sätter sina egna priser för att möta konkurrensen.
 Instämmer
 Instämmer inte
Answer If ro2 Is Equal to 2
ro2b Instämmer du, eller instämmer du inte, i följande idé om hur bensin- och oljepriser
bestäms? Oljeföretagen går samman och sätter gemensamt priser på sina produkter.
 Instämmer
 Instämmer inte

Answer If ro2 Is Equal to 3
ro2c Vilket av dessa påståenden ligger närmast din egen uppfattning om hur bensin- och
oljepriser bestäms? Varje företag sätter sina egna priser för att möta konkurrensen, eller
oljeföretagen går samman och sätter gemensamt priser för sina produkter?
 Varje företag sätter sina egna priser
 Oljeföretag går samman
Answer If ro2 Is Equal to 4
ro2d Vilket av dessa påståenden ligger närmast din egen uppfattning om hur bensin- och
oljepriser bestäms? Oljeföretagen går samman och sätter gemensamt priser för sina
produkter, eller varje företag sätter sina egna priser för att möta konkurrensen?
 Oljeföretag går samman
 Varje företag sätter sina egna priser
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Answer If ro3 Is Equal to 1
ro3a En del menar att staten bör ordna så att alla människor har lämpligt boende, medan
andra menar att var och en ska tillgodose sitt eget boende. Vilket kommer närmast din
uppfattning?
 Staten bör ordna lämpligt boende
 Låt var och en tillgodose eget boende
Answer If ro3 Is Equal to 2
ro3b En del menar att det är upp till var och en att tillgodose sitt eget boende, medan andra
menar att staten bör ordna så att alla människor har lämpligt boende. Vilket kommer
närmast din uppfattning?
 Låt var och en tillgodose eget boende
 Staten bör ordna lämpligt boende
Answer If ro3 Is Equal to 3
ro3c Vilket kommer närmast din uppfattning? Staten bör ordna så att alla människor har
lämpligt boende, eller det är upp till var och en att tillgodose sitt eget boende.
 Staten bör ordna lämpligt boende
 Låt var och en tillgodose eget boende
Answer If ro3 Is Equal to 4
ro3d Vilket kommer närmast din uppfattning? Det är upp till var och en att tillgodose sitt eget
boende, eller staten bör ordna så att alla människor har lämpligt boende.
 Låt var och en tillgodose eget boende
 Staten bör ordna lämpligt boende
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Answer If aq1 Is Equal to 1
aq1a Enligt din uppfattning, vem är mer skyldig till brottslighet och laglöshet i det här landet –
individer eller samhället?
 Individer är mer skyldiga
 Samhället är mer skyldigt
Answer If aq1 Is Equal to 2
aq1b Enligt din uppfattning, vem är mer skyldig till brottslighet och laglöshet i det här landet –
samhället eller individer?
 Samhället är mer skyldigt
 Individer är mer skyldiga
Answer If aq1 Is Equal to 3
aq1c Instämmer du eller instämmer du inte i detta påstående? Individer är mer skyldiga än
samhället till brottslighet och laglöshet i det här landet.
 Instämmer
 Instämmer inte
Answer If aq1 Is Equal to 4
aq1d Instämmer du eller instämmer du inte i detta påstående? Samhället är mer skyldigt än
individer till brottslighet och laglöshet i det här landet.
 Instämmer
 Instämmer inte
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Answer If aq2 Is Equal to 1
aq2a Anser du att staten bör, eller inte bör, se till att varje person har ett jobb och en god
levnadsstandard?
 Staten bör se till det
 Staten bör inte se till det
Answer If aq2 Is Equal to 2
aq2b Instämmer du, eller instämmer du inte, i detta påstående? Staten bör se till att varje
person har ett jobb och en god levnadsstandard.
 Instämmer
 Instämmer inte

Answer If aq2 Is Equal to 3
aq2c Instämmer du, eller instämmer du inte, i detta påstående? Staten bör inte se till att varje
person har ett jobb och en god levnadsstandard.
 Instämmer
 Instämmer inte
Answer If aq2 Is Equal to 4
aq2d Tycker du att staten inte bör se till, eller bör se till, att varje person har ett jobb och en
god levnadsstandard?
 Staten bör inte se till det
 Staten bör se till det
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Answer If aq3 Is Equal to 1
aq3a Instämmer du, eller instämmer du inte, med följande påstående? De flesta män är
känslomässigt mer lämpade för politiken än de flesta kvinnor.
 Instämmer
 Instämmer inte
Answer If aq3 Is Equal to 2
aq3b Instämmer du, eller instämmer du inte, med följande påstående? De flesta män är inte
känslomässigt mer lämpade för politiken än de flesta kvinnor.
 Instämmer
 Instämmer inte
Answer If aq3 Is Equal to 3
aq3c Skulle du säga att de flesta män är känslomässigt bättre lämpade för politiken än de
flesta kvinnor, att män och kvinnor är lika lämpade, eller att kvinnor är bättre lämpade än
män inom detta område?
 Män är bättre lämpade
 Män och kvinnor lika
 Kvinnor är bättre lämpade
Answer If aq3 Is Equal to 4
aq3d Skulle du säga att de flesta kvinnor är känslomässigt bättre lämpade för politiken än de
flesta män, att män och kvinnor är lika lämpade, eller att män är bättre lämpade än kvinnor
inom detta område?
 Kvinnor är bättre lämpade
 Män och kvinnor lika
 Män är bättre lämpade
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Answer If aq4 Is Equal to 1
aq4a Instämmer du, eller instämmer du inte, i detta påstående? Ibland kan politik och
samhällsfrågor verka så komplicerat att en person som jag inte riktigt kan förstå vad som
sker.
 Instämmer
 Instämmer inte
Answer If aq4 Is Equal to 2
aq4b Skulle du säga att politik och samhällsfrågor ibland verkar så komplicerat att en person
som du inte riktigt kan förstå vad som sker, eller att du verkligen kan förstå vad som sker.
 Ibland så komplicerat att man inte kan förstå
 Kan förstå hela tiden
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Answer If qw Is Equal to 1
qw1a Det finns vissa personer som är emot alla kyrkor och religioner. Om en sådan person
skulle vilja hålla ett tal mot kyrkor och religion på din ort, bör personen tillåtas friheten att tala
eller inte?
 Ja, tillåtelse att tala
 Nej, inte tillåtelse
Answer If qw Is Equal to 2
qw1b Det finns vissa personer som är emot alla kyrkor och religioner. Om en sådan person
skulle vilja hålla ett tal mot kyrkor och religion på din ort, bör personen tillåtas att tala eller
inte?
 Ja, tillåtelse att tala
 Nej, inte tillåtelse
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Answer If ro4 Is Equal to 1
ro4a Såvitt du vet, skulle du säga att jordens medeltemperatur har varit högre de senaste tre
åren än åren innan, lägre, eller ungefär samma?
 Högre
 Lägre
 Ungefär samma
Answer If ro4 Is Equal to 2
ro4b Såvitt du vet, skulle du säga att jordens medeltemperatur har varit lägre de senaste tre
åren än åren innan, högre, eller ungefär samma?
 Lägre
 Högre
 Ungefär samma
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Answer If no Is Equal to 1
no1a I allmänhet, anser du att domstolarna handskas för hårt med kriminella, inte hårt nog,
eller har du ingen åsikt i frågan?
 För hårt
 Inte hårt nog
 Ingen åsikt
Answer If no Is Equal to 2
no1b I allmänhet, anser du att domstolarna handskas för hårt eller inte hårt nog med
kriminella, eller har du inte tillräcklig information om domstolarna för att uttala dig?
 För hårt
 Inte hårt nog
 Har inte tillräcklig information
Answer If no Is Equal to 3
no1c I allmänhet, anser du att domstolarna handskas för hårt eller inte hårt nog med
kriminella, eller vet du inte?
 För hårt
 Inte hårt nog
 Jag vet inte
Answer If no Is Equal to 4
no1d I allmänhet, anser du att domstolarna handskas för hårt eller inte hårt nog med
kriminella?
 För hårt
 Inte hårt nog
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Answer If no Is Equal to 1
no2a Anser du att nästan alla de som styr i regeringen är smarta personer, eller anser du att
ganska många av dem inte verkar veta vad sysslar med, eller har du ingen åsikt i frågan?
 Är smarta
 De vet inte vad de sysslar med
 Ingen åsikt
Answer If no Is Equal to 2
no2b Anser du att ganska många av de som styr regeringen inte verkar veta vad de sysslar
med, eller anser du att nästan alla av dem är smarta personer?
 De vet inte vad de sysslar med
 Är smarta
Answer If no Is Equal to 3
no2c Anser du att nästan alla de som styr i regeringen är smarta personer, eller anser du att
ganska många av dem inte verkar veta vad sysslar med, eller vet du inte?
 Är smarta
 De vet inte vad de sysslar med
 Jag vet inte
Answer If no Is Equal to 4
no2d Anser du att nästan alla de som styr i regeringen är smarta personer, eller anser du att
ganska många av dem inte verkar veta vad sysslar med?
 Är smarta
 De vet inte vad de sysslar med
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Answer If no Is Equal to 1
no3a Anser du att ganska många av de som styr i regeringen är korrupta, inte särskilt
många, att nästan inga av dem är korrupta, eller har du ingen åsikt i frågan?
 Ganska många
 Inte särskilt många
 Nästan inga
 Ingen åsikt

Answer If no Is Equal to 2
no3b Anser du att ganska många av de som styr i regeringen är korrupta, inte särskilt
många, att nästan inga av dem är korrupta, eller har du inte tillräcklig information om
regeringen för att uttala dig?
 Ganska många
 Inte särskilt många
 Nästan inga
 Har inte tillräcklig information
Answer If no Is Equal to 3
no3c Anser du att ganska många av de som styr i regeringen är korrupta, inte särskilt
många, eller att nästan inga av dem är korrupta, eller vet du inte?
 Ganska många
 Inte särskilt många
 Nästan inga
 Jag vet inte
Answer If no Is Equal to 4
no3d Anser du att ganska många av de som styr i regeringen är korrupta, inte särskilt
många, eller att nästan inga av dem är korrupta?
 Ganska många
 Inte särskilt många
 Nästan inga
Q76 Timing
First Click
Last Click
Page Submit
Click Count
Answer If qb1 Is Equal to 1
qb1a Om det blir en allvarlig bränslebrist denna vinter, anser du att det bör finnas en lag som
kräver att folk minskar värmen i sina hem, eller är du emot en sådan lag?
 Bör finnas en lag
 Är emot en sådan lag
Answer If qb1 Is Equal to 2
qb1b Om det blir en allvarlig bränslebrist denna vinter, anser du att det bör finnas en lag som
kräver att folk minskar värmen i sina hem?
 Ja, bör finnas en lag
 Nej, ingen lag

Answer If qb1 Is Equal to 3
qb1c Om det blir en allvarlig bränslebrist denna vinter, anser du att det bör finnas en lag som
kräver att folk minskar värmen i sina hem, eller är du emot en sådan lag för att det skulle bli
för svårt att upprätthålla?
 Bör finnas en lag
 Är emot en sådan lag
Answer If qb1 Is Equal to 4
qb1d Om det blir en allvarlig bränslebrist denna vinter, är du emot en lag som kräver att folk
sänker värmen i sina hus, eller anser du att en sådan lag bör finnas?
 Är emot en sådan lag
 Bör finnas en lag
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Answer If qb2 Is Equal to 1
qb2a Om det finns en fackförening på ett visst företag eller verksamhet, anser du att alla
arbetare där bör vara skyldiga att vara fackmedlemmar, eller är du emot det?
 Ja, alla fackmedlemmar
 Nej, emot
Answer If qb2 Is Equal to 2
qb2b Om det finns en fackförening på ett visst företag eller verksamhet, anser du att alla
arbetare där bör vara skyldiga att vara fackmedlemmar?
 Ja
 Nej
Answer If qb2 Is Equal to 3
qb2c Om det finns en fackförening på ett visst företag eller verksamhet, anser du att alla
arbetare där bör vara skyldiga att vara fackmedlemmar, eller bör det lämnas åt individerna
att bestämma om de vill vara medlemmar i facket eller inte?
 Alla bör vara skyldiga
 Lämnas åt individerna
Answer If qb2 Is Equal to 4
qb2d Om det finns en fackförening på ett visst företag eller verksamhet, är du emot att alla
arbetarna där bör vara skyldiga att vara medlemmar i facket, eller anser du att alla arbetarna
där bör vara skyldiga att vara medlemmar i facket?
 Emot
 Alla medlemmar i facket
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Answer If qo1 Is Equal to 1
qo11a Anser du att det bör vara möjligt för en gravid kvinna att genomgå en laglig abort om
hon är gift och inte vill ha fler barn?
 Ja
 Nej
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Answer If qo1 Is Equal to 1
qo12a Anser du att det bör vara möjligt för en gravid kvinna att genomgå en laglig abort om
det finns en hög risk för ett allvarligt fel på barnet?
 Ja
 Nej
Answer If qo1 Is Equal to 2
qo12b Anser du att det bör vara möjligt för en gravid kvinna att genomgå en laglig abort om
det finns en hög risk för ett allvarligt fel på barnet?
 Ja
 Nej
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Answer If qo1 Is Equal to 2
qo11b Anser du att det bör vara möjligt för en gravid kvinna att genomgå en laglig abort om
hon är gift och inte vill ha fler barn?
 Ja
 Nej
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Answer If qo2 Is Equal to 1
qo21a Anser du att fackföreningar bör tillåtas att använda sina pengar för att hjälpa eller
besegra politiska partier eller kandidater i val?
 Ja
 Nej
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Answer If qo2 Is Equal to 1
qo22a Anser du att företag bör tillåtas att använda sina pengar för att hjälpa eller besegra
politiska partier eller kandidater i val?
 Ja
 Nej
Answer If qo2 Is Equal to 2
qo22b Anser du att företag bör tillåtas att använda sina pengar för att hjälpa eller besegra
politiska partier eller kandidater i val?
 Ja
 Nej
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Answer If qo2 Is Equal to 2
qo21b Anser du att fackföreningar bör tillåtas att använda sina pengar för att hjälpa eller
besegra politiska partier eller kandidater i val?
 Ja
 Nej
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Answer If ro5 Is Equal to 1
ro5a I allmänhet, skulle du säga att man kan lita på de flesta människor eller att man inte kan
vara nog försiktig i umgänget med andra människor?
 Man kan lita på de flesta
 Man kan inte vara nog försiktig
Answer If ro5 Is Equal to 2
ro5b I allmänhet, skulle du säga att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra
människor eller att man kan lita på de flesta människor?
 Man kan inte vara nog försiktig
 Man kan lita på de flesta
Q86 Timing
First Click
Last Click
Page Submit
Click Count
Answer If ro6 Is Equal to 1
ro6a Instämmer du eller instämmer du inte i att ojämlikhet fortsätter existera för att det
gagnar de rika och mäktiga?
 Instämmer helt och hållet
 Instämmer delvis
 Varken eller
 Instämmer inte
 Instämmer inte alls
Answer If ro6 Is Equal to 2
ro6b Instämmer du inte eller instämmer du i att ojämlikhet fortsätter existera för att det
gagnar de rika och mäktiga?
 Instämmer inte alls
 Instämmer inte
 Varken eller
 Instämmer delvis
 Instämmer helt och hållet
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q100 Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag?
 Vänsterpartiet
 Socialdemokraterna
 Centerpartiet
 Folkpartiet
 Moderaterna
 Kristdemokraterna
 Miljöpartiet
 Sverigedemokraterna
 Tänker rösta blankt
 Tänker inte rösta
 Har ej rösträtt 2014
 Vet ej
 Annat parti, nämligen: ____________________
Answer If Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp; Vänsterpartiet
Is Selected Or Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp;
Socialdemokraterna Is Selected Or Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval
idag? &nbsp; Centerpartiet Is Selected Or Vilket parti skulle du rösta på om det vore
riksdagsval idag? &nbsp; Folkpartiet Is Selected Or Vilket parti skulle du rösta på om det
vore riksdagsval idag? &nbsp; Moderaterna Is Selected Or Vilket parti skulle du rösta på om
det vore riksdagsval idag? &nbsp; Kristdemokraterna Is Selected Or Vilket parti skulle du
rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp; Miljöpartiet Is Selected Or Vilket parti skulle
du rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp; Sverigedemokraterna Is Selected Or Vilket
parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp; Tänker rösta blankt Is Selected
Or Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp; Tänker inte rösta Is
Selected Or Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? &nbsp; Annat parti,
nämligen: Is Selected
q101 Hur säker är du på att du kommer rösta på detta sätt?
 Inte alls säker 1
 2
 3
 4
 5
 6
 Helt säker 7
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Q146 AVSLUTNINGSVIS NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR
Answer If msex_h13 Is Equal to 1
Q148 Är du kvinna eller man?
 Kvinna
 Man

Answer If mbirthyear_h13 Is Equal to 1
Q150 Vilket år är du född?
 1998 eller senare
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979
 1978
 1977
 1976
 1975
 1974
 1973
 1972
 1971
 1970
 1969
 1968
 1967
 1966
 1965
 1964
 1963
 1962
 1961
 1960
 1959
 1958
 1957
 1956
 1955
 1954
 1953














































1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
Före 1910
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Q123 Är du svensk medborgare, medborgare i annat land eller både och?
 Svensk medborgare
 Svensk medborgare och medborgare i annat land/andra länder
 Medborgare i annat land/andra länder
Q122 Tillhör du en etnisk minoritetsgrupp i Sverige?
 Ja
 Nej
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Answer If mmuni_h13 Is Equal to 1
Q156 Vilken kommun bor du i?
 Ale
 Alingsås
 Alvesta
 Aneby
 Arboga
 Arjeplog
 Arvidsjaur
 Arvika
 Askersund
 Avesta
 Bengtsfors
 Berg
 Bjurholm
 Bjuv
 Boden
 Bollebygd
 Bollnäs
 Borgholm
 Borlänge
 Borås
 Botkyrka
 Boxholm
 Bromölla
 Bräcke
 Burlöv
 Båstad
 Dals-Ed
 Danderyd
 Degerfors
 Dorotea
 Eda
 Ekerö
 Eksjö
 Emmaboda
 Enköping
 Eskilstuna
 Eslöv
 Essunga
 Fagersta
 Falkenberg
 Falköping
 Falun
 Filipstad
 Finspång
 Flen
 Forshaga


















































Färgelanda
Gagnef
Gislaved
Gnesta
Gnosjö
Gotland
Grums
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene
Habo
Hagfors
Hallsberg
Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Heby
Hedemora
Helsingborg
Herrljunga
Hjo
Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hultsfred
Hylte
Håbo
Hällefors
Härjedalen
Härnösand
Härryda
Hässleholm
Höganäs
Högsby
Hörby
Höör
Jokkmokk
Järfälla
Jönköping
Kalix
Kalmar
Karlsborg
Karlshamn


















































Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kil
Kinda
Kiruna
Klippan
Knivsta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kumla
Kungsbacka
Kungsör
Kungälv
Kävlinge
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lidingö
Lidköping
Lilla Edet
Lindesberg
Linköping
Ljungby
Ljusdal
Ljusnarsberg
Lomma
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung-Sälen
Malå
Mariestad
Mark
Markaryd
Mellerud
Mjölby


















































Mora
Motala
Mullsjö
Munkedal
Munkfors
Mölndal
Mönsterås
Mörbylånga
Nacka
Nora
Norberg
Nordanstig
Nordmaling
Norrköping
Norrtälje
Norsjö
Nybro
Nykvarn
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Ockelbo
Olofström
Orsa
Orust
Osby
Oskarshamn
Ovanåker
Oxelösund
Pajala
Partille
Perstorp
Piteå
Ragunda
Robertsfors
Ronneby
Rättvik
Sala
Salem
Sandviken
Sigtuna
Simrishamn
Sjöbo
Skara
Skellefteå
Skinnskatteberg
Skurup
Skövde


















































Smedjebacken
Sollefteå
Sollentuna
Solna
Sorsele
Sotenäs
Staffanstorp
Stenungsund
Stockholm
Storfors
Storuman
Strängnäs
Strömstad
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Sunne
Surahammar
Svalöv
Svedala
Svenljunga
Säffle
Säter
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Sölvesborg
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tierp
Timrå
Tingsryd
Tjörn
Tomelilla
Torsby
Torsås
Tranemo
Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Tyresö
Täby
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn


















































Umeå
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Uppvidinge
Vadstena
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vallentuna
Vansbro
Vara
Varberg
Vaxholm
Vellinge
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Vindeln
Vingåker
Vårgårda
Vänersborg
Vännäs
Värmdö
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ydre
Ystad
Åmål
Ånge
Åre
Årjäng
Åsele
Åstorp
Åtvidaberg
Älmhult
Älvdalen
Älvkarleby
Älvsbyn
Ängelholm
Öckerö
Ödeshög
Örebro
Örkelljunga
Örnsköldsvik
Östersund
Österåker






Östhammar
Östra Göinge
Överkalix
Övertorneå

Q158 Timing
First Click
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Click Count

Q126 Hur många personer bor i ditt hushåll, inklusive dig själv?
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12 eller fler
Answer If Hur många personer bor i ditt hushåll, inklusive dig själv? 1 Is Not Selected
Q128 Hur många personer i hushållet är under 18 år?
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12 eller fler
 0
Q125 Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt civilstånd?
 Ogift
 Gift/partnerskap
 Sambo
 Skild
 Separerad (men fortfarande gift)
 Änka/änkling

Q127 Ungefär hur stor, normalt sett, är ditt hushålls totala månadsinkomst före skatt?
 Mindre än 7 000 kronor
 7 000 - 10 999 kronor
 11 000 - 12 999 kronor
 13 000 - 14 999 kronor
 15 000 - 16 999 kronor
 17 000 - 18 999 kronor
 19 000 - 20 999 kronor
 21 000 - 22 999 kronor
 23 000 - 26 999 kronor
 27 000 - 30 999 kronor
 31 000 - 35 999 kronor
 36 000 - 40 999 kronor
 41 000 - 45 999 kronor
 46 000 - 50 999 kronor
 51 000 - 55 999 kronor
 56 000 - 60 999 kronor
 61 000 - 70 999 kronor
 Mer än 71 000 kronor
 Vet ej/vill ej svara
 Annan
Q165 Timing
First Click
Last Click
Page Submit
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Answer If medu_h13 Is Equal to 1
Q166 Vilken skolutbildning har du? Markera det svar som du anser bäst stämmer in på dig.
Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera då den typ av skola du går i just nu.
 Ej fullgjort grundskola
 Grundskola
 Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år
 Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre
 Eftergymnasial utbildning, ej högskola, kortare än 3 år
 Eftergymnasial utbildning, ej högskola, 3 år eller längre
 Högskola/universitet, kortare än 3 år
 Högskola/universitet, 3 år eller längre
 Examen från forskarutbildning
Q168 Timing
First Click
Last Click
Page Submit
Click Count

Answer If mlmsit_h13 Is Equal to 1
Q169 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
 Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 Genomgår arbetsmarknadsutbildning
 Arbetslös
 Ålderspensionär/avtalspensionär
 Förtidspensionär/sjukpensionär
 Studerande
 Annat, nämligen ____________________
Q171 Timing
First Click
Last Click
Page Submit
Click Count

Answer If msubclass_current_h13 Is Equal to 1 Or msubclass_childhood_h13 Is Equal to
1
Q175 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av
nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Arbetarhe
m

Jordbrukarhe
m

Tjänstemannahe
m

Högre
tjänstemannahe
m

Företagarhe
m

Ditt
nuvarand
e hem:











Det hem
du växte
upp i:
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Answer If mmedia_read1_h13 Is Equal to 1 Or mmedia_news1_h13 Is Equal to 1
Q183 Slutligen vill vi fråga om din nyhets- och mediaanvändning.
Answer If mmedia_news1_h13 Is Equal to 1
Q185 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram?
Dagligen

56dagar/vecka

34dagar/vecka

12dagar/vecka

Mer
sällan

Aldrig

Aktuellt/Rapport
i SVT













Regionala
nyheter i SVT













TV4 Nyheterna













Lokala nyheter i
TV4













Lokalnyheter i
radions P4













Ekonyheterna i
radion













Nyheter i
kommersiell
radio
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Answer If mmedia_read1_h13 Is Equal to 1
Q188 Hur ofta brukar du läsa eller titta i följande tidningar? (i pappersformat eller på nätet)
Dagligen

5-6
dagar/vecka

3-4
dagar/vecka

1-2
dagar/vecka

Mer
sällan

Aldrig

Aftonbladet













Dagens
Nyheter













Expressen













GöteborgsPosten













GT
(GöteborgsTidningen)













Metro













Svenska
Dagbladet













Sydsvenskan













Annan
tidning
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Q146 KOMMENTARER
Q148 Tack för dina svar! För att dina svar ska registreras är det viktigt att du klickar i
&quot;Skicka in svar&quot;. Till er som har deltagit i denna undersökning vill vi påpeka att
en del av frågorna i enkäten ingår i ett stort internationellt forskningsprojekt som jämför
attityder och enkätsvar i olika delar av världen. En del frågor kan därför ha framstått som lite
märkliga i ett svenskt sammanhang. Har du synpunkter på den här undersökningen eller
övriga kommentarer får du gärna skriva dem här:

