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Bakgrundsvariabler 

Bakgrund 

 228 Kön 
001 

 212 När är du född? 
001 

 229 Var är du född? 
001 

 219 Vilket yrke har/hade din far? 
001 

 220 Vilket yrke har/hade din mor? 
001 

 222 Är du gift? (Civilstatus) 
001 

 221 Var bor du? (Är platsen liten ange närmaste stad) 
001 

 230 Var är dina föräldrar födda? 
001 

 

Utbildning och sysselsättning 

 213 a Vilken utbildning har du? 
001 

 214 Har du någon specialutbildning 
001 

 217 Vilken är din sysselsättning? 
001 

 218 a Vad är ditt yrke? 
001 

 141 Hur många timmar i veckan använder du till arbete? 
001 

 142 Hur lång tid använder du till resor till och från arbetet under en vecka? 
001 
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Hushållet 

 223 Har du barn? (antal) 
001 

 224 Hur många personer är ni i ditt hushåll? 
001 

 227 Jag läser upp en lista på hushållsinkomster om året. Säg stopp när jag kommer till inkomsten för ditt hushåll.  
001 

 226 a Har du bil? 
001 

 226 b Vilken biltyp har du? 
001 
 

Intressen 

 215 Har du några hobbies eller särskilda intressen 
001 

 216 Är du med i någon förening 
001 

 140 Hur mycket tid ägnar du under en vecka åt sport och träning? 
001 

Självbild 

 144 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden. 
  Du önskar att du hade mer självförtroende i sociala situationer 
001 

 145 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  I allmänhet är du en blyg människa 
001 

 146 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  De flesta saker som du gör är tråkiga eller monotona 
001 

 147 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Du är i grunden en lycklig person 
001 

 148 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Du känner att du har mycket gemensamt med människor runt dig 
001 

 149 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Du upplever att det inte finns någon som riktigt känner dig 
001 
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Social situation 

 138 Kan du uppskatta hur lång tid, i minuter och timmar, som du tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte 
   mot ansikte, med familjemedlemmar under en vecka 
001 

 139 Kan du uppskatta hur lång tid, i minuter och timmar, som du tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte 
  mot ansikte, med vänner och bekanta under en vecka?  
001 

 168 Nu skall jag läsa en lista med påståenden om dig och din familj. Tala om för mig hur mycket du instämmer med följande  
  påstående.  
  För dig är familjen det viktigaste i ditt liv 
001 

 169 Nu skall jag läsa en lista med påståenden om dig och din familj. Tala om för mig hur mycket du instämmer med följande  
  påstående.  
  Medlemmarna i din familj lyssnar till varandras  argument när ni är oense 
001 

 170 Nu skall jag läsa en lista med påståenden om dig och din familj. Tala om för mig hur mycket du instämmer med följande  
  påstående.  
  Medlemmarna i din familj är alltför upptagna för att hinna tala med varandra 
001 

 171 Nu skall jag läsa en lista med påståenden om dig och din familj. Tala om för mig hur mycket du instämmer med följande  
  påstående.  
  Medlemmarna i din familj verkar inte förstå vad var och en går igenom 
001 

 172 Nu skall jag läsa en lista med påståenden om dig och din familj. Tala om för mig hur mycket du instämmer med följande  
  påstående.  
  Medlemmarna i din familj delar idéer och åsikter med 
001 
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Hemelektronik 

Tillång till hemelektronik 

 16 Hur många TV-apparater finns i ert hushåll? 
001 

 17 Har ni Text-TV?  
001 

 18 Har ni kabel-TV eller parabol eller digital TV?  
001 

 20 a Har ni video?  
001 
 22 a Har ni videokamera?  
001 

 23 a Har ni TV-spel?  
001 

 38 Hur många datorer har ni i ert hushåll som ni använder?  
001 

 39 a Har du en egen personlig dator hemma?  
001 

 41 Har ni CD-brännare?  
001 

 42 Har ni eget nätverk hemma 
001 

 24 a Har ni telefon?  
001 

 25 a Har ni mobiltelefon?  
001 

 43 a Har du tillgång till Internet hemma? Med Internet menar jag www, hemsidor och databaser och e-mail 
001 

 43 b Vilken typ av uppkoppling har du till Internet hemma?  
001 

 

Inköpsår hemelektronik 

 19 När köpte ni er senaste TV 
001 

 20 b När köpte ni er video?  
001 

 25 b När skaffade du din mobiltelefon?  
001 

 36 När skaffade ditt hushåll den första datorn?  
001 

 37 När skaffade ditt hushåll den senaste datorn?  
001 

 56 När började du använda Internet?  
001 
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Tidsåtgång hemelektronik 

 24 b Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar per vecka som du talar i telefon, bortsett från det som direkt rör arbetet?  
001 

 32 Hur många minuter eller timmar i veckan använder du i genomsnitt datorn i hemmet?  
001 

 50 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka hemma?  
001 

 23 b Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar per vecka som du spelar TV-spel?  
001 

 

Telefoni 
 24 a Har ni telefon?  
001 

 24 b Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar per vecka som du talar i telefon, bortsett från det som direkt rör arbetet?  
001 

 25 a Har ni mobiltelefon?  
001 

 25 b Vilket år är den (senaste modellen) inköpt?  
001 
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Datoranvändning 

Tillgång till dator 
 28 Har du tillgång till en dator?  
001 

 38 Hur många datorer har ni i ert hushåll som ni använder?  
001 

 36 När skaffade ditt hushåll den första datorn?  
001 

 37 När skaffade ditt hushåll den senaste datorn?  
001 

 29 Har du någonsin prövat på en dator?  
001 

 30 Är du intresserad av att skaffa dig en dator?  
001 

 31 Vad är främsta skälet till att du inte har någon  dator 
001 

 225 Vem i hushållet använder datorn mest?  
001 

 39 a Har du en egen personlig dator hemma?  
001 

 

Tidsanvändning av datorer 

 32 Hur många minuter eller timmar i veckan använder du i genomsnitt datorn i hemmet?  
001 

 33 Hur många minuter eller timmar i veckan använder du i genomsnitt datorn i arbetet?  
001 

 34 Hur många minuter eller timmar i veckan använder du i genomsnitt datorn i skolan?  
001 

 35 Hur många minuter eller timmar i veckan använder du i genomsnitt datorn på bibliotek eller andra offentliga platser  
001 
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Internetanvändning 

Tillgång till Internet 

 43 a Har du tillgång till Internet hemma? Med Internet menar jag www, hemsidor och databaser och e-mail 
001 

 43 b Vilken typ av uppkoppling har du till Internet hemma?  
001 

 44 Har du tillgång till Internet på arbetet?  
001 

 45 a Har du tillgång till Internet någon annanstans?  
001 
 56 När började du använda Internet?  
001 

 

Provat Internet 

 46 0 Har du någonsin prövat på Internet?  
001 

 46 1 Har du någonsin prövat på Internet på arbetet?  
001 

 46 2 Har du någonsin prövat på Internet hemma?  
001 

 46 3 Har du någonsin prövat på Internet på bibliotek eller offentlig plats?  
001 

 46 4 Har du någonsin prövat på Internet hos vänner och bekanta?  
001 

 46 5 Har du någonsin prövat på Internet någon annanstans?  
001 

 

 46 6 Har du någonsin prövat på Internet på övriga ställen?  
001 

 47 a Är du intresserad av att skaffa dig Internet?  
001 
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Skäl att inte använda Internet 

 48 1 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet rädsla för tekniken, vet inte hur den skall användas 
001 

 48 2  Är en av orsakerna till att du inte använder Internet ingen dator 
001 

 48 3 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet har ingen uppkoppling tillgänglig, inget modem 
001 

 48 4  Är en av orsakerna till att du inte använder Internet datorn är inte tillräckligt bra, förbindelsen är alltför långsam 
001 

 48 5 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet för krångligt att koppla upp 
001 

 48 6 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet inte lämpligt för barn 
001 

 48 7 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet alltför dyrt 
001 

 48 8 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet sex och pornografi 
001 

 48 9 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet för mycket reklam och/eller skräpinformation 
001 

 48 10 Är en av orsakerna till att du inte använder Internet rädsla för virus 
001 

 49 Vad skulle du själv säga är främsta skälet till att du inte använder Internet?  
001 

 

Kunskap att använda Internet 

 40 a Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer?  
001 
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Tidsåtgång Internetanvändning 

 50 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka hemma?  
001 

 51 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka arbetet?  
001 

 52 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka i skolan?  
001 

 53 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka på bibliotek eller offentlig plats?  
001 

 54 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka hos vänner eller bekanta?  
001 

 

 55 Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka någon annanstans?  
001 

 82 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för e-post (här ingår även att skriva)  
001 

 83 a Om du tänker dig en vanlig genomsnittlig dag, hur lång tid brukar du ägna åt Internet på arbetet?  
001 

 83 h Om du tänker dig en vanlig genomsnittlig dag, hur lång tid brukar du ägna åt Internet hemma?  
001 

 84 a Använde du Internet igår på arbetet?  
001 

 84 h Använde du Internet igår hemma?  
001 

Internet och sociala kontakter 

 124 Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor som delar dina hobbies, intressen 
001 

 125 Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor som delar dina politiska åsikter 
001 

 126 Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor som delar din religion 
001 

 127 Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med familj och vänner 
001 

 128 Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor inom ditt yrke 
001 

 129 a Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med andra grupper?  
001 

 129 b Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med andra grupper? Specificera 
001 

 130 Har du fått nya kontakter via Internet?  
001 

 131 Har du sedan träffat den personen i verkliga livet som du träffat över Internet?  
001 
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Internetaktiviteter 
 57 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för skolarbete och studier?  
001 

 58 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för resor och information om resor?  
001 

 59 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för auktioner?  
001 

 60 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att spela spel?  
001 

 61 a Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för hobbies och specialintressen?  
001 

 62 a Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för arbete från jobbet hemma?  
001 

 63 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att lyssna och ladda hem musik?  
001 

 64 a Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för lokala nationella eller internationella nyheter?  
001 

 65 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för medicinsk information?  
001 

 66 a Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att betala räkningar och göra bankärenden?  
001 

 67 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för religiösa och andliga aktiviteter?  
001 

 68 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för kultur, litteratur och vetenskap?  
001 

 69 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för politik och samhällsinformation?  
001 

 70 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för pornografi?  
001 

 71 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för information om nöje och underhållning?  
001 

 72 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för information om relationer och sex?  
0013 

 73 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att söka jobb eller leta efter speciella annonser?  
001 

 74 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för aktiehandel, fonder etc.?  
001 

 75 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att handla eller köpa varor eller tjänster?  
001 
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 76 a Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att läsa tidning?  
001 

 76 b Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att titta på TV?  
001 

 76 c Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att lyssna på radio?  
001 

 77 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för kontaktsökning (ICQ)?  
001 

 78 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att surfa runt av allmän nyfikenhet?  
001 

 79 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för chatting och online meddelanden?  
001 

 80 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att läsa hemsidor?  
001 

 81 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för att delta i nyhetsgrupper, mailing list etc.?  
001 

E-post 

 82 Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för e-post? (Här ingår även att skriva)  
001 

 112 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails skickar du som har att göra med arbetet?  
001 

 113 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails skickar du som är personliga?  
001 

 114 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails får du som har att göra med arbetet?  
001 

 115 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails får du som är privata?  
001 

 116 a Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails får du som är reklam, allmänt skräp eller sådant du inte vill ha?  
001 

 117 Har du någon gång skickat e-mail för att göra din röst hörd, påverka politiker, klaga hos myndigheter etc.?  
001 
 

 118 Har du någon gång skickat e-mail för att vara med i något program eller för att få kontakt med någon i  
  underhållningsbranschen?  
001 
 

 119 Har användandet av e-mail medfört att du ringer mindre eller mer i telefon?  
001 
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E-handel 

E-handelsvanor 

 85 a Hur ofta köper du varor och tjänster via Internet?  
001 

 86 a Hur betalar du? (När du handlar över Internet)  
001 

 86 b Vad är det för sorts varor som du i första hand har handlat?  
001 

 96 Du kommer troligen att göra många inköp via Internet.  
001 

 97 När du handlar på Internet, köper du mer än vad du tänkt.  
001 

 98 Du är i grunden nöjd med kvaliteten på de produkter som du köpt via Internet 
001 

 99 När du handlar på Internet köper du mer märkesprodukter än när du handlar vanligt?  
001 

 100 I vilken mån, om någon, har Internetköpen minskat dina inköp från vanliga affärer?  
001 

Skäl till att handla på Internet 

 87 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på  Internet?  
  Det är bekvämt och spar tid att handla via Internet (Hur viktigt?)  
001 

 88 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Jag kan beställa och köpa 24 timmar om dygnet 
001 

 89 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Det är roligare att handla on-line än på andra ställen 
001 

 90 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Lägre priser 
001 

 91 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Det finns information om produkter och tjänster 
001 

 92 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Det är lätt att hitta en särskild produkt el tjänst 
001 

 93 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Det är lätt att jämföra priser el produkter 
001 

 94 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Du behöver inte ha att göra med en försäljare 
001 

 95 Jag kommer nu att läsa upp en lista över olika skäl till varför man skall köpa varor eller tjänster på Internet?  
  Det går att hitta varor som annars är svårt att få tag på 
001 
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Farhågor med E-handel 

 101 Det tar lång tid att få produkten (Oroar det dig?)  
001 

 102 Personliga uppgifter är inte skyddade (Oroar det dig?)  
001 

 103 Svårt att bedöma kvalitén el produktbeskrivningarna (Oroar det dig?)  
001 

 104 Går det att lämna tillbaka el byta ut varor (Oroar det dig?)  
001 

 105 Storleken på fraktkostnaderna (Oroar det dig?)  
001 

 106 Säljaren är anonym el avsaknad på mänsklig kontakt (Oroar det)  
001 

 107 Produkt som levereras är trasig eller kommer inte alls  (Oroar det dig?)  
001 

 108 Kreditkortsbedrägerier (Oroar det dig?)  
001 

Attityder och föreställningar kring Internet 

Attityder och erfarenheter av Internet 

 109 Det är ofta tekniska problem när man surfar på Internet 
001 

 110 Att surfa på Internet är att vänta och vänta 
001 

 111 Det var en massa problem när jag skulle koppla in Internet första gången 
001 

 178 Människor tillbringar alltför mycket tid med Internet 
001 

 179 Man känner att man inte hänger med när man hör talas om Internet 
001 

 180 Internet har inget viktigt och betydelsefullt att erbjuda dig 
001 

 181 Barn har tillgång till en massa olämpligt material på Internet 
001 

 182 Människor på arbetet sitter mest hela dagarna och surfar och skickar privat e-post 
001 

 183 Datoriseringen har gjort arbetet mycket effektivare 
001 

 184 Det måste bli mycket enklare att använda Internet om det skall slå igenom helt 
001 

 185 Det är oroande att myndigheter och arbetsgivare via Internet får en ökad möjlighet till övervakning och kontroll 
001 

 210 Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på?  
001 
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Internets egenskaper 

 132 Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är med dessa egenskaper.  
  Mängden av användbar och tillgänglig information på Internet.  
001 

 133 Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är med dessa egenskaper.  
  Tillgängligheten av varor och tjänster 
001 

 134 Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är med dessa egenskaper. 
   Lättheten att hitta information 
001 

 135 Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är med dessa egenskaper. 
  Hastigheten i din uppkoppling hemma 
001 

 136 Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är med dessa egenskaper.  
  Förmågan att kommunicera med andra människor 
001 

 137 Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är med dessa egenskaper.  
  Internet i stort 
001 
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Medieanvändning 

Tidningsvanor 

 1 a Brukar du läsa någon dagstidning?  
001 

 1 b Vilken eller vilka dagstidningar brukar du läsa?  
001 

 2 1 Prenumererar du på dagstidning 
001 

 2 2 Köper du dagstidning i lösnummer 
001 

 2 3 Läser du gratistidning (metro etc.)?  
001 

 2 4 Läser tidning på arbetet?  
001 

 2 5 Läser du dagstidning någon annanstans t ex på bibliotek eller hos bekanta?  
001 

 2 6 Läser du dagstidning på något annat sätt?  
001 

 3 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du läser dagstidning?  
001 
 4 a Brukar du läsa någon kvällstidning?  
001 

 4 b Vilken kvällstidning brukar du läsa?  
001 

 5 Kan du uppskatta hur många minuter eller timmas i veckan som du läser kvällstidningar?  
001 

 6 a Brukar du läsa någon eller några tidsskrifter?  
001 

 6 b Vilken eller vilka tidsskrifter brukar du läsa?  
001 

 7 Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar som du brukar läsa tidsskrifter?  
001 
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Övriga medievanor 

 8 Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar i veckan som du brukar läsa böcker?  
001 

 9 a Brukar du lyssna på radio? 
001 
 

 9 b Vilken eller vilka kanaler lyssnar du mest på?  
001 

 10 Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar i veckan som du lyssnar på radio?  
001 

 11 Har du något eller några favoritprogram på radio?  
001 

 12 a Brukar du lyssna på inspelad musik från kassett eller CD?  
001 

 12 b Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar per vecka som du lyssnar på inspelad musik?  
001 

 12 c Vilken musik lyssnar du mest på?  
001 

 13 a Brukar du se på TV 
001 

 13 b Vilken eller vilka kanaler ser du mest på (högst 3)  
001 

 14 Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar per vecka som du tittar på TV?  
001 

 15 Har du något eller några favoritprogram på TV?  
001 
 21 Kan du uppskatta hur många minuter eller timmar per vecka som du ser på video?  
001 

 

Internets påverkan på medier 

 120 Har användandet av Internet ökat eller minskat din användning av andra medier?  
  Tittar du mer eller mindre på TV?  
001 

 121 Har användandet av Internet ökat eller minskat din användning av andra medier?  
  Läser du mer eller mindre kvällstidningar i pappersformat pga. Internet?  
001 

 122 Har användandet av Internet ökat eller minskat din användning av andra medier?  
Har ditt läsande av morgontidningar ökat eller minskat?  
001 

 123 Har användandet av Internet ökat eller minskat din användning av andra medier?  
  Är det användning av något annat medium som minskat?  
001 
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Olika mediers betydelse för kunskap och information 

 186 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Internet 
001 

 187 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Böcker 
001 

 188 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  TV 
001 

 189 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Radio 
001 

 190 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Dagstidningar 
001 

 191 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Tidskrifter 
001 

 192 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Föreningar och organisationer 
001 

 193 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?   
001 

 194 Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?  
  Arbetskamrater 
001 

 

Olika medier betydelse för nyheter 

 195 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Internet 
001 

 196 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Text TV 
001 

 197 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  TV 
001 

 198 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Radio 
001 

 199 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Lokalradio 
001 
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 200 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Riksradio 
001 

 201 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Lokaltidning 
001 

 202 Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?  
  Tidskrifter 
001 

 

Olika mediers betydelse för underhållning och nöje 

 203 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  Internet 
001 

 204 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  Böcker 
001 

 205 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  TV 
001 

 206 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  Radio 
001 

 207 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  Dagstidningar 
001 

 208 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  Tidskrifter 
001 

 

 209 Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?  
  Bio 
001 
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Samhällsengagemang och samhällssyn 

Delaktighet i samhället 

 26 Brukar du skicka vykort eller skriva vanliga brev, som ej rör arbetet?  
001 

 27 Brukar du skriva insändare, eller brev till myndigheter eller politiker?  
001 

 117 Har du någon gång skickat e-mail för att göra din röst hörd, påverka politiker, klaga hos myndigheter etc.  
001 

 211 Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst hur det överallt talas om  
 att surfa på nätet, använda e-post och den nya informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta?  
001 

 

Internets möjlighet att påverka 

 173 a Genom att använda Internet, kommer människor som du att få mer politisk makt?  
001 

 173 b Genom att använda Internet, kommer demokratin att fördjupas 
001 

 174 a  Genom att använda Internet, kommer människor som du att få lättare att påverka regeringen ?  
001 

 174 b Genom att använda Internet, kommer människor som du att få lättare få tillgång till information hos myndigheter 
001 

 175 Genom att använda Internet, kommer människor som du att få lättare att förstå politik?  
001 

 176 Genom att använda Internet, kommer myndigheterna att bry sig mer om människor i allmänhet?  
001 
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Syn på samhället och individen 

 143 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  De som styr landet bryr sig inte om vad som händer med dig 
001 

 150 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Människor bör kunna uttrycka sina åsikter även om  medlemmar av andra religioner och raser blir uppretade eller förtalade.  
001 

 151 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Vuxna borde tillåtas att köpa all sorts pornografi 
001 

 152 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Världen håller på att bli alltför beroende av datorer 
001 

 153 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Du känner dig mer och mer hjälplös inför vad som händer i världen idag  
001 

 154 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Människor som du kan påverka världshändelserna om ni gör er själva hörda  
001 

 155 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden 
  I dessa dagar kan man inte riktigt veta vem man skall kunna lita på 
001 

 156 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  De flesta bryr sig inte om vad som händer med sina medmänniskor 
001 

 157 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Mänskliga misstag är mer sannolika än datormisstag 
001 

 177 Säg mig i vilken mån du instämmer med följande påståenden  
  Människor som inte har tillgång till Internet befinner sig i ett allvarligt underläge 
001 
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Förtroende för myndigheter och organisationer 

 158 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du har för de  
  människor som styr dem.  
  Storföretag 
001 

 159  Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du har för de  
  människor som styr dem.  
  Religioner och kyrkor 
001 

 160  Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du har för de  
  människor som styr dem.  
  Skola och Utbildning 
001 

 161 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Regeringen 
001 

 162 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Public service TV, SVT 
001 

 163 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Reklam TV 
001 

 164 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Dagstidningar 
001 

 165 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Internet 
001 

 166 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Vetenskapssamhället 
001 

 167 Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort förtroende som du  har för de 
  människor som styr dem.  
  Politiska partier 
001 
 


