
Uppslagsverket Wikipedia - hur uppfattas och används det av riksdagens ledamöter?

Wikipedia finns på många språk. Den engelska språkversionen är den största med över 4 miljoner 
artiklar. Den svenska språkversionen har över 900 000 artiklar. Föreningen Wikimedia Sverige vill 
gärna veta hur riksdagsledamöterna ser på och använder Wikipedia.

När använde du senast den svenska språkversionen av Wikipedia?

 Senaste veckan

 Senaste 30 dagarna

 Senaste 6 månaderna

 Senaste 12 månaderna

 Jag har aldrig använt den svenska språkversionen av Wikipedia

När använde du senast uppslagsverket NE.se (Nationalencyklopedin på nätet)?

NE.se är tillgänglig genom riksdagens intranät

 Senaste veckan

 Senaste 30 dagarna

 Senaste 6 månaderna

 Senaste 12 månaderna

 Jag har aldrig använt NE.se 

När använde du senast uppslagsverket Britannica Online (Encyclopedia Britannica på nätet)?

Britannica Online är tillgänglig genom riksdagens intranät

 Senaste veckan

 Senaste 30 dagarna

 Senaste 6 månaderna

 Senaste 12 månaderna

 Jag har aldrig använt Britannica Online

Wikipedias innehåll består av artiklar som vem som helst kan skriva och redigera. Hur pålitligt 
tycker du att innehållet är på den svenska språkversionen av Wikipedia?

 Mycket pålitligt

 Ganska pålitligt

 Inte så pålitligt

 Inte pålitligt alls

Hur pålitligt, tror du, att andra riksdagsledamöter från samma parti som du själv tycker att 
innehållet är på den svenska språkversionen av Wikipedia?

 Mycket påliligt

 Ganska pålitligt

 Inte så pålitligt

 Inte pålitligt alls

Hur pålitligt, tror du, att riksdagsledamöter från andra partier tycker att innehållet är på den 
svenska språkversionen av Wikipedia?

 Mycket pålitligt

 Ganska pålitligt

 Inte så pålitligt

 Inte pålitligt alls



Hur pålitligt, tror du, att riksdagsledamöter från andra partier tycker att innehållet är på den 
svenska språkversionen av Wikipedia?

 Mycket pålitligt

 Ganska pålitligt

 Inte så pålitligt

 Inte pålitligt alls

Har du någon gång rekommenderat någon annan riksdagsledamot att använda den svenska 
språkversionen av Wikipedia?

I så fall: hur länge sedan var det?

 Senaste veckan

 Senaste 30 dagarna

 Senaste 6 månaderna

 Senaste 12 månaderna

 Jag har aldrig rekommenderat någon annan riksdagsledamot att använda den svenska 
språkversionen av Wikipedia

Har du någon gång avrått någon annan riksdagsledamot från att använda den svenska 
språkversionen av Wikipedia?

I så fall: hur länge sedan var det?

 Senaste veckan

 Senaste 30 dagarna

 Senaste 6 månaderna

 Senaste 12 månaderna

 Jag har aldrig avrått någon annan riksdagsledamot från att använda den svenska språkversionen av 
Wikipedia

Vad anser du om att du själv kan skriva och redigera texter på den svenska språkversionen av 
Wikipedia?

Jag är

 mycket positiv

 ganska positiv

 Inte positiv

 Inte positiv alls

När försökte du senast skriva eller redigera en artikel på Wikipedia?

 Senaste veckan

 Senaste 30 dagarna

 Senaste 6 månaderna

 Senaste 12 månaderna

 Jag har aldrig försökt skriva eller redigera någon artikel på Wikipedia

Frågor om dig

Du är

 Kvinna

 Man



För vilket politiskt parti är du invald i riksdagen? *
 Centerpartiet

 Folkpartiet

 Kristdemokraterna

 Miljöpartiet

 Moderaterna

 Socialdemokraterna

 Sverigedemokraterna

 Vänsterpartiet

Vilket årtionde är du född?

 1920-talet

 1930-talet

 1940-talet

 1950-talet

 1960-talet

 1970-talet

 1980-talet

 1990-talet

Vilken valkrets representerar du i riksdagen?

Tryck på pilen, välj från listan
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