Svenskarna och internet - Valspecial 2022

POLITISKT INTRESSE
POLITISKT INTRESSE
Bas: Internetanvändare 18+ år
1. Hur allmänt politiskt intresserad är du?
❑ 1 Inte alls intresserad av politik
❑ 2
❑ 3
❑ 4
❑ 5 Mycket intresserad av politik
Vill ej svara

INFOTEXT

Hösten 2022 är det val till riksdagen. Inför detta vill vi ställa frågor om politisk information och
innehåll på internet. Vi vill att du tänker brett: t.ex. information från samhällsaktörer,
samhällsdebattörer, politiska partier, fack-/arbetsgivarorganisationer och andra
intresseorganisationer. Men även politiskt innehåll i media i form av exempelvis artiklar, tv/radioprogram och från bloggare/youtubers.

KANALER FÖR POLITISK INFORMATION
KANAL MÖTS AV POLITIK
2. Till att börja med skulle vi vilja veta vilken typ av politisk information möts du av på sociala
medier under en genomsnittlig vecka?
RANDOMISERA BLOCK
1. Artiklar/nyhetsinslag om politik från mediekanaler (t.ex. SVT, DN, P4)
2. Inlägg om politik från vänner/bekanta
3. Inlägg om politik från okända
4. Inlägg om politik i grupper jag är med i
5. Inlägg från enskilda politiker
6. Inlägg från politiska partier
7. Inlägg från politiska experter/kommentatorer
8. Inlägg med politiska budskap/ställningstaganden från ”kändisar” (ej politiker)
9. Annonser/kampanjer från politiska partier
Annan form av politisk information på sociala medier: SKRIV IN
Inte mötts av någon politisk information på sociala medier
Använder inte sociala medier
Vill ej svara
KANAL MÖTS AV POLITIK - FORMAT
Bas: Internetanvändare 18+ år
3. Vilken typ av politisk information du möts av på internet under en genomsnittlig vecka?
RANDOMISERA BLOCK
1.
2.
3.
4.

Digitala nyhetsartiklar om politik
Analyser från politiska experter/kommentatorer på nätet
Digitala debattartiklar om politik
Bloggar med politiskt innehåll

5. Videoklipp med politiskt innehåll
6. Vloggar med politiskt innehåll
7. Politiska dokumentärer/informationsfilmer på nätet
8. Digitala annonser/kampanjer från politiska partier
Annan form av politisk information på nätet: SKRIV IN
Inte mötts av någon politisk information på internet
Vill ej svara

KANAL POLITIK VIKTIGHET – AKTIVT KANALVAL
Bas: Internetanvändare 18+ år
4A. Vilka av följande kanaler anser du är viktiga för dig som informationskällor, när det gäller att ta
del av politisk information eller politiska budskap?
4B. Vilka av följande kanaler anser du är oviktiga för dig som informationskällor, när det gäller att
ta del av politisk information eller politiska budskap?
De kanaler du inte har någon åsikt om lämnar du omarkerade.
RANDOMISERA BLOCK
1. Tv
2. Radio
3. Dagstidningar (digital/pappersformat)
4. Kvällstidningar (digital/pappersformat)
5. Lokaltidningar (digital/pappersformat)
6. Podcasts/Poddar
7. Politiska partiers webbplatser
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Facebook
Youtube
Instagram
Twitter
Tiktok
Snapchat
Linkedin
Flashback

KANAL POLITISK KONSUMTION – PASSIVT KANALVAL
Bas: Internetanvändare 18+ år
5. I vilka av följande kanaler har du tagit del av politisk information eller politiska budskap
under de senaste 12 månaderna?
6. I vilka av följande kanaler har du tagit del av politisk information eller politiska budskap på
veckobasis eller oftare? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VISAS I LISTA)
7. I vilka av följande kanaler har du tagit del av politisk information eller politiska budskap på
daglig basis? (ENDAST DE MAN HAR ANVÄNT VARJE VECKA VISAS I LISTA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tv
Radio
Dagstidningar (digital/pappersformat)
Kvällstidningar (digital/pappersformat)
Lokaltidningar (digital/pappersformat)
Podcasts/Poddar
Politiska partiers webbplatser
Facebook
Youtube
Instagram
Twitter
Tiktok

13.
14.
15.
❑
❑
❑

Snapchat
Linkedin
Flashback
Annat socialt medium - SKRIV IN
Annan kanal - SKRIV IN
Ingen av ovanstående
Vet ej/minns ej

POLITISK DISKUSSION OCH MEDVERKAN
DISKUSSON ÄMNEN/TOT
Bas: Internetanvändare 18+ år
8. Vilka politiska sakfrågor har du diskuterat på nätet under de senaste 12 månaderna? Flera
svar tillåtna.
RANDOMISERA 1–19
1. Digitaliseringspolitik
2. Sjukvårdsfrågor
3. Lag och ordning/Brottsbekämpning
4. Försvar- och säkerhetspolitik
5. Utrikespolitik
6. Invandring/Integration
7. Integritetsfrågor
8. Skola/Utbildning/Barnomsorg
9. Jobb/Sysselsättning
10. Trafik/Infrastruktur
11. Bostadspolitik
12. Energipolitik
13. Landets ekonomi
14. Skatter/skattefördelning
15. Miljö/Klimat
16. Äldreomsorg
17. Pensioner
18. Jämställdhet
19. Lokalpolitiska sakfrågor
20. Annan politisk fråga: SKRIV IN
21. Har inte diskuterat politik på nätet
Vill ej uppge

DISKUSSION FORUM - SPONTAN
Bas: Diskuterar politik på nätet (minst ett alternativ av 1-20 ovan)
9. Var brukar du diskutera politik på nätet?
Namnge de platser eller kanaler där du brukar diskutera politik på nätet. Det kan exempelvis vara
ett socialt medium, ett diskussionsforum eller någon annan plats på nätet.
_____________________________FRITEXT

DISKUSSION – KÄNDA-OKÄNDA/PÅVERKAN
Bas: Internetanvändare 18+ år
10. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande? Flera svar möjliga.
RANDOMISERA BLOCK OCH INOM BLOCK
❑ Diskuterat politik i öppna grupper på nätet (dvs. där alla kan gå in och läsa/skriva inlägg)
❑ Diskuterat politik i stängda grupper på nätet (dvs. där endast medlemmar kan gå in och
läsa/skriva inlägg)
❑ Diskuterat politik på nätet med någon jag känner
❑ Diskuterat politik på nätet med någon jag inte känner
❑ Diskuterat politik på nätet med företrädare för politiskt parti
❑ Försökt påverka andra på nätet att ändra sin politiska åsikt
❑ Ändrat min/mina åsikter efter att ha tagit del av politiska diskussioner/samtal på nätet
❑ Uttryckt en politisk åsikt genom att dela eller skicka vidare inlägg i sociala medier
Inget av detta

AVSTÅ MEDVERKAN/ANMÄLA ÅSIKT – HAT-HOT-ORO
Bas: Internetanvändare 18+ år
11. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande? Flera svar möjliga.
RANDOMISERA BLOCK
❑ Avstått från att dela eller uttrycka min politiska åsikt på internet för att undvika hat eller hot
❑ Avstått från att dela eller uttrycka min politiska åsikt på internet för att undvika hård kritik
❑ Anmält något politiskt inlägg på en social plattform på grund av hårda ord, hat eller hot
❑ Valt bort att använda en social plattform på grund av hårda ord, hat eller hot kopplat till
politiska åsikter
❑ Valt bort att följa någon på grund av hårda ord, hat eller hot kopplat till politiska åsikter
❑ Avstått från att dela eller uttrycka min politiska åsikt på internet på grund av oro för att
personliga data kan samlas in och kopplas till min politiska åsikt
❑ Avstått från att dela eller uttrycka min politiska åsikt på sociala medier för att jag inte kan/vet
hur jag styr vilka personer som ser mina inlägg
❑ Blivit utsatt för hård kritik när jag delat eller uttryckt min politiska åsikt
❑ Blivit utsatt för hat eller hot när jag delat eller uttryckt min politiska åsikt
Inget av detta

AVSTÅ PLATTFORM - VILKEN
Bas: Valt bort att använda en social plattform på grund av hårda ord, hat eller hot kopplat till
politiska åsikter
12. Du nämnde att du har valt bort en social plattform på grund av hårda ord, hat eller hot
kopplat till politiska åsikter. Vilken eller vilka plattformar har du valt bort?
__________SKRIV IN

FÖRTROENDE & ORO FÖR POLITIK PÅ INTERNET
PÅLITLIGHET POLITISK INFO
Bas: Internetanvändare 18+ år
13. Hur mycket av den politiska informationen på följande kanaler och källor anser du är
pålitlig?
RANDOMISERA BLOCK
Tv
Radio
Dagstidningar (digital/pappersformat)
Kvällstidningar (digital/pappersformat)
Lokaltidningar (digital/pappersformat)
Podcasts/Poddar
Politiska partiers webbplatser
Facebook
Youtube
Instagram
Twitter
Tiktok
Snapchat
Linkedin
Flashback
1.
2.
3.
4.
5.
Vet ej

Ingen alls
En liten del av det
Ungefär hälften
Större delen
Allt

FÖRTROENDE INTERNET/SOME
14. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
#SKALA 1–5, 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt / Ingen uppfattning
RANDOMISERA BLOCK OCH INOM BLOCK
Jag tycker att internet ger mig större möjligheter att ta del av politisk information
Jag tycker att internet ger mig större möjligheter att påverka samhällsfrågor

Jag tycker att sociala medier ger mig större möjligheter att ta del av politisk information
Jag tycker att sociala medier ger mig större möjligheter att påverka samhällsfrågor

SOME ANSVAR POLITISKT INNEHÅLL EJ VILSELEDANDE
15. Vilket av följande påstående stämmer bäst överens med din åsikt?
A. Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer är vilseledande
eller falska
B. Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg är vilseledande eller
falska och därmed inte få ta bort dem
A. Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller
kränkningar, hat eller hot
B. Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg innehåller kränkningar,
hat eller hot och därmed inte få ta bort dem
❑
❑
❑
❑

Håller helt med A
Lutar mest åt A
Lutar mest åt B
Håller helt med B

Kan/vill inte ta ställning

ORO STORFÖRETAG/FRÄMMANDE MAKT
16. Vilken oro känner du för att falsk eller vilseledande information på nätet kommer att
användas för att påverka valutgången i Sverige nästa höst?
17. Vilken oro känner du för att utländska stater eller myndigheter kommer att använda
internet för att påverka valutgången i Sverige nästa höst?
1. Mycket stor oro
2. Ganska stor oro
3. Viss oro
4. Ingen oro
Ingen uppfattning
Sist men inte minst får du gärna berätta om hur du tror att internet kan användas för att väcka
politiskt engagemang och att fler ska vilja bli delaktiga i det politiska samtalet. Alla tankar och
idéer är välkomna.
__________SKRIV IN: (VALFRITT)

