VÄSTSVERIGE 2000

__________________________________________________________________________________________________

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET
__________________________________________________________________________________________________

– här är ett exempel:
Fråga 1

Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?
Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
varken bra
eller dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte
alls

Om Du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt
då ett kryss längst till höger på följande sätt:











Om Du tycker att påståendet stämmer ganska bra,
markerar Du så här:











Skulle Du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det
genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss
i rätt ruta på följande sätt:











Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför
om möjligt kryssen innanför rutorna.

Kryssa så här: 

Kryssa ej så här: 

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts

__________________________________________________________________________________________________

FORMULÄRETS

INNEHÅLL

__________________________________________________________________________________________________

Frågenummer
1–16
17–53
54–63
64–69
70–82
83–88
89–117

Frågeområde
Press, radio och TV
Politik och samhälle
Göteborg
Internet och andra medier
Fritid och intressen
Göteborgs-Posten
Bakgrund

DE FÖRSTA FRÅGORNA GÄLLER VILKA MEDIER DU TAR DEL AV
Fråga 1

Läser eller tittar Du personligen i någon morgontidning regelbundet – och i så fall hur ofta?
6–7 dagar
per vecka

4–5 dagar
per vecka

2–3 dagar
per vecka

Mer
sällan

Aldrig
















Dagens Industri

Metro

Annan morgontidning, nämligen:





























Göteborgs-Posten
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet

.........................................





(Tidningens namn)

.........................................
(Tidningens namn)

Fråga 2

Läser eller tittar Du personligen i någon av följande kvällstidningar regelbundet
– och i så fall hur ofta?
6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar
Mer
per vecka per vecka per vecka
sällan
Aldrig
GT





Aftonbladet





Expressen






Fråga 3

Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning?








Nej
Ja, på Göteborgs-Posten
Ja, på Dagens Nyheter

Ja, på Svenska Dagbladet
Ja, på Dagens Industri
Ja, på annan tidning, nämligen .......................…..

Om Du inte har någon prenumeration i hushållet men ändå läser en morgontidning,
på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen?





Fråga 4






Läser hos bekant/granne
Lånar av bekant/granne
Läser på arbetet/i skolan
Läser på bibliotek

Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)
Köper lösnummer
Läser på Internet
Annat sätt (ange vilket): ...................................

Om Du har en morgontidningsprenumeration, har Du själv funderat på att upphöra med
den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen
under det senaste halvåret?
Nej


Ja, någon
enstaka gång


Ja, flera
gånger


Tveksam/
vet ej


Prenumererar ej på
någon morgontidning


Om ja, av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration?
(Fler än ett svar kan markeras.)








Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till
Prenumerationspriset har höjts
Jag får information i radio och TV
Tidningsutdelningen sköts dåligt
Jag har inte tid att läsa den
Jag har tillgång till tidningen på arbetet/i skolan
Jag kan läsa tidningen på Internet
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Jag kan låna den av bekant/granne
Tidningens politiska linje passar mig inte
Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra
Jag flyttade från orten
Tidningen har blivit så förändrad
Dålig bevakning av vad som händer i min kommun
Jag får de nyheter jag vill ha från en gratistidning

Fråga 5

Du som inte har någon morgontidningsprenumeration, har Du själv funderat på att skaffa en
prenumeration, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret?
Ja, någon
enstaka gång


Nej


Fråga 6

Ja, flera
gånger


Tveksam/
vet ej


Prenumererar redan
på en morgontidning


Om Du tänker på hur Du brukar läsa Din morgontidning, hur ser Din morgontidningsläsning ut nu jämfört med för ett år sedan?
Jag läser
mer nu

Jag läser ungefär lika mycket
nu som för ett år sedan



Jag läser
mindre nu



Jag brukar inte
läsa morgontidningar





Om Du minskat Din morgontidningsläsning det senaste året, varifrån hämtar Du
information istället? (Vi ber Dig markera endast ett alternativ. Välj det som främst
kommit att ersätta Din minskade morgontidningsläsning.)
Jag vänder mig numera (i högre grad) till:










Morgon-TV
TV, allmänt
Radio
Kvällstidning

Gratistidning
Internet
Familj, vänner, arbetskamrater etc
Annat, nämligen …………………………..........

 Jag har inte ersatt mitt morgontidningsläsande med något annat

Fråga 7

Anser Du att Metro räcker som tidning för att Du ska få tillräcklig information om vad som
händer i samhället?
Har aldrig
Ja, helt och hållet
Ja, delvis
Nej, knappast
Nej, inte alls
läst Metro


Fråga 8







Läser Du regelbundet någon annan lokal gratistidning eller något lokalt annonsblad som
innehåller nyheter?
Har inte tillgång till någon
gratistidning/annonsblad

Ja, varje
vecka

Ja, varannan
vecka

Ja, någon gång
i månaden

Nej, mer sällan
eller aldrig











Fråga 9



Hur bra tycker Du att följande tidningar är, totalt sett? Om Du tycker att det är en mycket
bra tidning svarar Du 10, om Du tycker att det är en mycket dålig tidning svarar Du 1.
Mycket bra
tidning

Mycket dålig
tidning
Läser
inte

Göteborgs-Posten
GT
Metro
Fråga 10








1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




I september 2000 beslutades att lägga ned Arbetet Ny Tid som daglig morgontidning.
Vilken betydelse för den politiska opinionsbildningen i Göteborg bedömer Du att nedläggningen kommer att få?
Mycket stor
betydelse

Ganska stor
betydelse

Varken
stor eller
liten betydelse

Ganska liten
betydelse

Mycket liten
betydelse

Ingen
uppfattning
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Fråga 11

Hur ofta brukar Du ta del av följande radiokanaler?
6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar
per vecka per vecka per vecka
P1 i Sveriges Radio



P2 i Sveriges Radio



P3 i Sveriges Radio



P4/Radio Göteborg










Rix FM
City 107
NRJ/Radio Energy
Mix Megapol
Power Hit Radio
Närradion
Fråga 12













SVT1
SVT2
TV3
TV4

Tittar på kanalen:
5–6ggr/ 3–4ggr/
Dagligen vecka
vecka

Kanal 5

Z-TV

Filmkanaler (Canal+, TV1000) 
Eurosport

Öppna kanalen


Fråga 14

Fråga 15

Aldrig

























Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler?
Har ej
tillgång

Fråga 13








Mer
sällan


































1–2ggr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig


































Hur ofta brukar Du ta del av följande program i radio och TV?
Dagligen

5–6 ggr/
vecka

3–4 ggr/
vecka

1–2 ggr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Aktuellt i SVT
Rapport i SVT
Västnytt i SVT
Morgon-TV i SVT2































Nyheterna i TV4
Morgon-TV i TV4
Lokalnyheterna i TV4
TV3 Direkt































Lokalnyheterna i radions P4
Ekonyheterna i Sveriges Radio
Nyheter i privat lokalradio

























I Öppna kanalen och SVT sänds Universitets-TV. I vilken utsträckning har Du sett deras
program?
Känner inte till
Universitets-TV

Har inte sett
något program

Har sett
ett program

Har sett
två eller fler program









Under våren och hösten 2000 har Universitets-TV visat en serie på sex program
om Göteborgs ekonomiska historia. Har Du sett något av dessa program?
Ja

Nej





Känner inte till serien/Universitets-TV
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Fråga 16

Om Du tänker på sådant som händer i Västra Götaland, hur tillförlitlig bedömer Du följande
mediers rapportering vara?

P4/Radio Göteborg
Den privata lokalradion
Västnytt i SVT
TV4 lokalt Göteborg
Göteborgs-Posten
Den lokala morgontidningen där Du bor
Metro
GT

Mycket
tillförlitlig

Ganska
tillförlitlig

Inte särskilt
tillförlitlig

Mindre
tillförlitlig

Inte alls
tillförlitlig

Ingen
uppfattning



































































NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM POLITIK OCH SAMHÄLLE
Fråga 17

Fråga 18

Fråga 19

Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad









Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör den kommun där Du bor?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad









Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i dag i den kommun där
Du bor? Ange högst tre frågor/problem.
Svar: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Fråga 20

Hur pass intresserad är Du av politiska frågor som rör Västra Götalandsregionen?
Mycket
intresserad


Fråga 21

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad



Inte alls
intresserad





Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i dag i Västra
Götalandsregionen? Ange högst tre frågor/problem.
Svar............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Fråga 22

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. Var
någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster–högerskala?
Klart till vänster


Något till vänster


Varken till vänster
eller till höger
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Något till höger


Klart till höger


Fråga 23

På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i..:
Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd





















EU
Sverige
Västra Götalandsregionen
Den kommun där Du bor
Fråga 24

Fråga 25

Vilket parti tycker Du bäst om i dag – i rikspolitiken, i regionpolitiken respektive i den
kommun där Du bor? Markera endast ett kryss i vardera kolumnen.
Bästa parti i
rikspolitiken

Bästa parti i
regionpolitiken

Bästa parti i den
kommun där Du bor

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Annat parti...































...v g ange vilket:

..............................

..............................

................................

Är Du personligen bekant med någon politiker som är verksam i..:
Den kommun där Du bor
Västra Götalandsregionen
Rikspolitiken

Fråga 26

Fråga 28

Nej




Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett politiskt uppdrag för det parti Du sympatiserar
med som gäller..:
Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte













Den kommun där Du bor
Västra Götalandsregionen
Fråga 27

Ja




Skulle Du kunna tänka Dig att åta Dig ett icke-partipolitiskt uppdrag i grupp, råd eller
styrelse knutet till Ditt barns skola?
Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte









Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka politiska beslut i EU, i Sverige, i Västra
Götalandsregionen och i den kommun där Du bor?
Mycket
goda
möjligheter

EU
Sverige
Västra Götalandsregionen
Den kommun där Du bor
Stadsdelen / den del av
kommunen där Du bor

Ganska
Varken goda
Ganska
goda
eller dåliga
dåliga
möjligheter möjligheter möjligheter

Mycket
dåliga
möjligheter

Ingen
uppfattning
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Fråga 29

Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?
 I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
 I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
 Har ingen bestämd åsikt i frågan

Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mer tveksam?
 Bestämd uppfattning

Fråga 30

 Mer tveksam

Vad anser Du att medlemskapet i EU hittills inneburit för Västsverige inom följande
områden?
Varken förIngen
Stor
Viss
bättring eller
Viss
Stor
uppförbättring förbättring försämring försämring försämring fattning

Fråga 31

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen

























Jordbruket
Företagens konkurrensmöjligheter
Regional utveckling

























Hur tycker Du att kommunstyrelsen i den kommun där Du bor respektive regionstyrelsen
i Västra Götaland sköter sin uppgift?
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Ingen
uppfattning

























Kommunstyrelsen i den
kommun där Du bor
Regionstyrelsen
i Västra Götaland
Fråga 32

Vid en konflikt mellan regionens gemensamma intresse och den kommun eller del av
regionen som en ledamot av regionfullmäktige bor i, anser Du att ledamoten..?

 I första hand bör företräda kommunen eller delen av regionen
 I första hand bör företräda hela regionen
Fråga 33

Var skulle Du personligen vilja placera några politiker i Västra Götalandsregionen på
nedanstående skala?
Personen
okänd
för mig
Roland Andersson 
Hans Aronsson

Eva Eriksson

Kent Johansson


Ogillar
starkt



Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar

-5





-4





-3





-2





-1







0





+1





+2





+3





+4







+5





Stefan Kristiansson
Rune Lanestrand
Bengt Mollstedt
Monica Selin





























































Annelie Stark
Cecilia Widegren
Carina Åström
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Fråga 34

Här följer fyra påståenden om Västra Götalandsregionen. Markera för varje påstående det
svar som ligger närmast Din egen uppfattning.
Västra Götalandsregionen:
Förbättrar demokratin
Stärker områdets ekonomiska utveckling
Innebär att delar av regionen missgynnas
Förbättrar möjligheterna att hävda sig i
konkurrensen med andra regioner

Fråga 35

Stämmer
delvis




Stämmer
knappast




Stämmer
inte alls




Ingen
uppfattning














Västra Götalandsregionen har tagit över ansvaret för bland annat hälso- och sjukvården och
de regionala utvecklingsfrågorna. Anser Du att denna förändring inneburit huvudsakligen
fördelar eller huvudsakligen nackdelar för invånarna i regionen?
Mycket stora
fördelar

Ganska stora
Varken för- Ganska stora
fördelar
eller nackdelar
nackdelar



Fråga 36

Stämmer
helt










Mycket stora
nackdelar

Ingen
uppfattning





Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt
arbete?
Mycket
Ganska Varken stort Ganska
Mycket
Ingen
stort
stort
eller litet
litet
litet
uppförtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
























Västra Götalandsregionens politiker 
Västra Götalandsregionens tjänstemän 
















Sjukvårdens personal
Arbetsförmedlingens personal
Försäkringskassans personal

























Personal inom barnomsorgen
Personal inom äldreomsorgen
Fritidspersonal

























Bibliotekspersonal
Socialarbetare
Personal inom räddningstjänsten

























Poliser
Domare
Advokater
Åklagare































Kollektivtrafikens personal
Lärare i grundskola och gymnasium
Universitetslärare

























Journalister i morgonpress
Journalister i radio/TV



















Präster i Svenska kyrkan
Pastorer i frikyrkorna



















Rikspolitiker
Kommunens politiker
Kommunens tjänstemän
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Fråga 37

Nedan följer några frågor som rör Din tilltro till det svenska rättsväsendet.
Vad anser Du om följande påståenden om svenska domstolar?
Helt riktigt
påstående

Helt felaktigt
påstående


Svenska domstolar:
Utdömer straff som är rimliga för de
brott som begåtts
Utdömer mycket olika straff för samma
slags brott
Utdömer alltid straff på sakliga grunder
Utdömer lindrigare straff till personer
med hög status
Fråga 38



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10














































































I allmänhet, i vilken utsträckning tror Du att personer i Din omgivning..:
Mycket
vanligt

Förekommer
aldrig


0
Lämnar in en upphittad plånbok till polisen 
Undanhåller inkomster från beskattning 

Skulle försöka hjälpa till vid en
trafikolycka
Dricker hembränt
Tar initiativ för trivseln i området
Betalar någon svart
(t ex hantverkare eller städhjälp)
Kör onykter i trafiken
Fråga 39


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
















































































Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten.
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?

Minska den offentliga sektorn
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
mellan män och kvinnor
Överföra kommunal affärsverksamhet,
t.ex. energiverk, i privata händer
Låta privata företag svara för äldreomsorg
Satsa mer på friskolor
Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Förhindra företag med vinstsyfte att driva
akutsjukhus
Höja kommunal-/landstingsskatten hellre än
att minska servicen
Införa sextimmars arbetsdag
Sverige bör bli medlem i EMU
(den ekonomiska och monetära unionen)

Sänka skatterna på bensin och diesel
Öka Västra Götalandsregionens samarbete
med andra regioner i Europa
Bygga ut kollektivtrafiken
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Mycket
bra
förslag


Ganska
bra
förslag


Varken bra
eller dåligt
förslag


Ganska
dåligt
förslag


Mycket
dåligt
förslag

































































































Fråga 40

Fråga 41

Fråga 42

Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad









Kostnaderna för kollektivtrafiken betalas idag till hälften av skattebetalarna genom skatter
och till hälften av resenärerna direkt genom biljetter, kort etc. Tycker Du att resenärerna
bör betala mer genom biljetter och kort, samma andel som idag eller att mer skall betalas
genom skatter?
Mycket mer genom
biljetter och kort

Något mer genom
biljetter och kort

Samma andel
som idag

Något mer
genom skatt

Mycket mer
genom skatt











Vad anser Du om Din kommuns ekonomi respektive Västra Götalandsregionens ekonomi?

Ekonomin i den
kommun där Du bor
Västra Götalandsregionens ekonomi
Fråga 43

Mycket
god
ekonomi

Ganska
god
ekonomi

Varken
god eller
dålig ekonomi

Ganska
dålig
ekonomi

Mycket
dålig
ekonomi

Ingen
uppfattning

























Nyttjar Du eller någon nära anhörig någon av de former av service som anges nedan?
Ja,
jag nyttjar
själv






Nyttjar ej själv,
men nära anhörig
nyttjar






Nej, varken jag
själv eller nära
anhörig nyttjar






Barnavårdscentral
Vårdcentral
Sjukhusvård
Privatläkare
















Folktandvård
Privattandläkare
Äldreomsorg
Socialtjänst
















Färdtjänst
Handikappomsorg
Bostadsbidrag
Arbetsförmedling
















Kollektivtrafik
Idrottsanläggningar
Bibliotek
Kulturaktiviteter
Fritidsverksamhet



















Föräldrakooperativ barnomsorg
Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola
Friskola
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Fråga 44

Fråga 45

Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande områden?
Mycket
nöjd

Ganska
nöjd

Varken
nöjd eller Ganska
missnöjd missnöjd

Mycket
missnöjd

Vet
ej

1.
2.
3.
4.

Föräldrakooperativ barnomsorg
Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola































5.
6.
7.
8.

Friskola
Barnavårdscentral
Vårdcentral
Sjukhusvård































9.
10.
11.
12.

Privatläkare
Folktandvård
Privattandläkare
Äldreomsorg































13.
14.
15.
16.

Socialtjänst
Färdtjänst
Handikappomsorg
Bostadsbidrag































17.
18.
19.
20.

Arbetsförmedling
Kollektivtrafik
Idrottsanläggningar
Bibliotek































21.
22.
23.
24.

Kulturaktiviteter
Fritidsverksamhet
Turism
Miljövård































25. Tillgång på bostäder
26. Gator och vägar
27. Renhållning på allmänna platser

























28. Möjligheten att få jobb
29. Kommuninformation
30. Regioninformation

























Om ökade satsningar på servicen skall göras, vilket av serviceområdena anser Du att det
är mest angeläget att satsa på? (v g ange en av siffrorna 1-30 i fråga 44 ovan.)
Svar

Fråga 46

Om nedskärningar av servicen skall genomföras, vilket av serviceområdena tycker Du att
det i första hand skall minskas på? (v g ange en av siffrorna 1-30 i fråga 44 ovan.)
Svar

Fråga 47

Hur tycker Du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:
Mycket
bra
Den kommun där Du bor 
Västra Götalandsregionen 

Ganska
bra
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Varken bra
eller dåligt



Ganska
dåligt



Mycket
dåligt



Ingen
uppfattning



Fråga 48

Allmänt sett, vad är Din uppfattning om sjukvården under de senaste 12 månaderna?
Anser Du att vården vid sjukhus och vårdcentraler har förbättrats eller försämrats?
Klart
förbättrats
Sjukhus
Vårdcentraler




Något
Varken förbättrats
Något
Klart
Ingen
förbättrats eller försämrats försämrats försämrats uppfattning















Fråga 49

Hur tycker Du att kommunpolitikerna respektive regionpolitikerna sköter sina uppgifter på
följande områden?
Mycket
Ganska Varken bra Ganska
Mycket
Ingen
bra
bra
eller dåligt
dåligt
dåligt
uppfattning
Barnomsorgen






Hälso- och sjukvården






Skolan






Sysselsättningen






Äldreomsorgen







Fråga 50

Vilket eller vilka partier anser Du har den bästa politiken på följande områden?
(Fler än ett parti kan markeras för varje område.)
Annat
Ingen
v
s
c
fp
m
kd
mp
parti
uppfattning
Barnomsorgen









Hälso- och sjukvården 








Skolan









Sysselsättningen









Äldreomsorgen










Fråga 51

Har Du under de senaste 12 månaderna framfört synpunkter på verksamheten inom något
av följande områden genom t ex insändare, namninsamling, demonstration eller kontakt
med politiker?
Ja, flera
Ja, någon
gånger
gång
Nej
Barnomsorgen



Hälso- och sjukvården



Skolan



Sysselsättningen



Äldreomsorgen




Fråga 52

Vad är Din uppfattning om följande påståenden om skolan i Din kommun? Ange för vart och
ett av påståendena om Du anser det felaktigt eller riktigt.
Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående





0
Skolan fostrar eleverna till goda medborgare 
Eleverna får goda kunskaper i skolan

Skolan erbjuder en god arbetsmiljö


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




Skolans verksamhet är svår att påverka

Olika samhällsgrupper ges ej lika möjligheter 
Skolan har svårt att möta varje elevs behov 






















































































































Friskolor innebär en bättre skola för alla
Friskolor ökar social ojämlikhet
Valfriheten ökar med friskolor
Friskolor minskar gemenskapen i samhället
Friskolor urholkar den kommunala skolans
ekonomi
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Fråga 53

Ange för vart och ett av nedanstående områden om Du anser att den kommunala servicen
främst skall anpassas efter lokala behov/önskemål eller att man främst skall sträva efter
lika nivå i alla kommuner.
Lokal
anpassning

Skolor
Socialhjälp
Stöd åt idrott och fritidsverksamhet
Bibliotek och annan kulturell verksamhet

Lika
nivå


1

2

3

4


5


























FRÅGA 54–58 BESVARAS ENBART AV DIG SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN
Fråga 54

Fråga 55

I vilken utsträckning känner Du Dig som göteborgare?
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I varken stor
eller liten
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I mycket liten
utsträckning











Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Göteborg på
nedanstående skala?
Personen
okänd
för mig
Margita Björklund

Lars F Eklund

Jan Hallberg

Göran Johansson

Solveig Lindström


Johnny Magnusson
Eva Olofsson
Claes Roxbergh
Fråga 56

Fråga 57

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt







-5






-4






-3






-2






-1




























Gillar
starkt

0






+1






+2






+3






+4




























+5









Göteborg är i dag indelat i 21 stadsdelar med egna nämnder. Vad anser Du om antalet
stadsdelnämnder (SDN)? Bör det finnas:
Fler stadsdelsnämnder

Samma antal
som i dag

Färre stadsdelsnämnder

Inga stadsdelsnämnder alls

Ingen
uppfattning











Anser Du att stadsdelsnämnderna..?
Ja, utan
tvekan

Har gjort det lättare att komma i
kontakt med politikerna
Har gjort att den kommunala verksamheten blivit dyrare
Har gjort att den kommunala servicen
blivit bättre
Har gjort att skillnaderna mellan olika
stadsdelar i Göteborg blivit större

Ja, i
någon mån Kanske

Nej,
knappast

Nej,
inte alls

Vet ej
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Fråga 58

Känner Du till vilka verksamheter stadsdelnämnderna i Göteborg i dag har ansvar för?
SDN
ansvarar för

SDN
ansvarar inte för

Vet ej

Arbetsförmedling
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
















Hemtjänst
Kollektivtrafik
Försäkringskassan
Socialkontor
















NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM BRANDKATASTROFEN PÅ HISINGEN HÖSTEN 1998
Fråga 59

Känner eller kände Du någon som var med om brandkatastrofen på Hisingen hösten 1998?
 Nej

Fråga 60








Ja, nära anhörig
Ja, nära vän
Ja, skol-/arbetskamrat
Ja, granne
Ja, medlem i förening/organisation som jag tillhör
Ja, någon jag känner till, men inte är nära bekant med

Gjorde Du något av följande med anledning av katastrofen?
Följde händelserna i massmedier
Pratade med vänner och bekanta
Närvarade vid någon av rättegångarna
Besökte brandplatsen
Deltog i någon ceremoni
Deltog i katastrofarbetet

Fråga 61

Fråga 62

Ja

Nej

















I vilken utsträckning har Du följt rättegångarna i massmedierna?
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I någon
utsträckning

Inte alls









Hur har branden och rättegången påverkat Din bild av..?
Min bild
har blivit
mer negativ

Min bild
är
oförändrad

Min bild
har blivit
mer positiv

Ingen
uppfattning

Polisen
Räddningstjänsten
Domstolarna

















Sjukvården
Socialtjänsten
Skolan
Kyrkan/religiösa organisationer





















Politikerna i Göteborg
Morgontidningarna
Kvällstidningarna
Radio och TV





















Invandrarungdomar
Relationen mellan invandrare och svenskar
Göteborg som stad
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Fråga 63

Fyra personer har dömts för att ha orsakat branden. Vad anser Du om de straff som
utdömts?
Alldeles
för hårda

Något
för hårda

Rimliga

Något
för milda

Alldeles
för milda

Ingen
uppfattning













Straffen är..:

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM MEDIER, INTERNET OCH FRITID
Fråga 64

Vilken utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll?
(Observera att Du kan markera fler än en ruta.)












Fråga 65







Telefon
Mobiltelefon ...med WAP 
TV-apparat
Text-TV
Video
Kabel-TV
Digital-TV/Set Top Box
Hushållsparabol
Persondator
DAB-radio
DVD-spelare

Fax
CD-spelare
Fritidshus
Fritidsbåt
Bil,
märke:……………….... årsmodell



Ytterligare bil,
märke: ......................... årsmodell



Eget körkort för personbil

Om Du har persondator i Ditt hushåll, har Du något av följande?
(Observera att Du kan markera fler än en ruta.)
 Personlig e-postadress
 Personlig hemsida
 Internet-anslutning
 Nej, jag har inget av ovan nämnda
 Har ej persondator i mitt hushåll

Fråga 66

Har Du använt Internet under den senaste månaden?
 Ja

 Nej

 Gå vidare till fråga 69

Om Du har använt Internet, var och i vilka syften har Du gjort det? (Fler än ett kryss kan
anges på varje rad.)
I hemmet
På min arbetsplats/skola
På annan plats
Fråga 67

För privata syften

För förvärvsarbete/skolarbete









Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning?
(Observera att Du kan markera fler än en ruta.)






Nöje/förströelse/spel
Söka fakta/information
Delta i diskussions- eller chatgrupp
Ta del av nyheter/nyhetstjänst
Datorteknisk användning/göra hemsidor
14







E-post
Beställa varor eller tjänster
Ladda ner/lyssna på musik
Bankärenden
Annat, nämligen .………..…….………….

Fråga 68

Hur ofta brukar Du ta del av något av följande på Internet?
6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/
vecka
vecka
vecka
Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Göteborgs-Posten
Lokal morgontidning
Annan dagstidning på nätet
Din kommuns hemsida
Västra Götalandsregionens hemsida

Fråga 69

Mer
sällan

Aldrig
























































Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun, hur tillförlitlig bedömer Du följande
mediers rapportering vara?

P4/Radio Göteborg
Den privata lokalradion
Västnytt i SVT
TV4 lokalt Göteborg
Göteborgs-Posten
Den lokala morgontidningen där Du bor
Metro
GT

Mycket
tillförlitlig

Ganska
tillförlitlig

Inte särskilt
tillförlitlig

Mindre
tillförlitlig

Inte alls
tillförlitlig

Ingen
uppfattning



































































NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM FRITID OCH INTRESSEN
Fråga 70

Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa
föreningar.
Icke
medlem

Medlem, men har
inte varit på möte
under de senaste
12 månaderna

Medlem och har
varit på möte
under de senaste
12 månaderna

Medlem och
har någon typ
av uppdrag

Facklig organisation
Föräldraförening
Hembygdsförening
Humanitär hjälporganisation





















Hyresgästförening, bostadsrättsförening
eller villaägareförening
Idrotts- eller friluftsförening
Invandrarorganisation
Konsumentkooperativ





















Kulturförening, musik, dans etc
Kvinnoorganisation
Lokal aktionsgrupp
Miljöorganisation





















Motororganisation
Pensionärsorganisation
Politiskt parti

























(även kvinno- eller ungdomsförbund)

Annan förening
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Fråga 71

Har Du något favoritlag i fotboll?
 Nej

Fråga 72

Fråga 73

 Ja, nämligen .................................................................................. (vilket lag)

Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker?

Ingen
gång

Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Sysslat med sport/idrott
Motionerat/idkat friluftsliv
Gått på fotboll/ishockey
Spelat på Tips, Lotto eller V75




































Gått på bio
Gått på teater
Gått på rock-/popkonsert
Besökt bibliotek




































Hyrt videofilm
Köpt CD-skiva
Läst någon bok
Tittat på TV under dagtid




































Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid
Ätit snabbmat (hamburgare/pizza/kebab)
Ätit vegetarisk mat
Druckit sprit/vin/starköl




































Diskuterat politik
Deltagit i demonstration
Tecknat, målat, skrivit poesi
Sjungit eller spelat något musikinstrument
Sysslat med trädgårdsarbete











































Mekat med eller vårdat bil/motorcykel
Spelat kort/sällskapsspel
Löst korsord
Umgåtts med vänner
Umgåtts med grannar











































Åkt kollektivt
Arbetat övertid
Handlat med aktier
Använt Internet




































Tränat på gym (aerobics/workout etc)
Läst musik-/film-/modemagasin
Gått på café





























Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Bett till Gud
Själv läst ur Bibeln
Mediterat
Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne
Skänkt pengar eller på annat sätt stött
någon hjälporganisation

























































Någon
Någon
gång i
gång i
månaden veckan

Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever?
Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd
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Flera
gånger i
veckan

Fråga 74

Med hjälp av nedanstående skala kan Du ange Ditt nuvarande hälsotillstånd. På skalan har
Ditt bästa tänkbara tillstånd markerats med 10 och Ditt sämsta tänkbara tillstånd markerats
med 0. Bedöm Ditt nuvarande hälsotillstånd genom att sätta ett kryss i den ruta på skalan
som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är.
Mitt sämsta
tänkbara tillstånd

Mitt bästa
tänkbara tillstånd


0


Fråga 75


1


2


3


4


6


7


8


9


10


Om Du jämför, hur är Ditt allmänna hälsotillstånd i dag jämfört med hur det var för 12
månader sedan?
 Bättre

Fråga 76

5


 Oförändrat

 Sämre

Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Svara med hjälp av nedanstående skala:
Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Det går att lita på
människor i allmänhet


0


Fråga 77


1


2


3


4


5


6


8


9


10


Har Du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?
Nej

Ja, en
gång

Ja, flera
gånger




























Skrivit under namninsamling
Diskuterat politik per e-post, chat eller liknande
Bojkottat vissa varor eller produkter
Kontaktat politiker i stat eller kommun
Skrivit insändare till en tidning
Arbetat i aktionsgrupp eller byalag
Burit ett kampanjmärke
Deltagit i olaglig protestaktivitet
Fråga 78

7


Hur ställer Du Dig till följande påståenden?
Helt riktigt
påstående

Helt felaktigt
påstående


Alla åsikter har lika stort värde oavsett vem
som framför dem
Var och en har rätt att uttrycka sin åsikt även
om andra människor finner den stötande
Människor har under särskilda omständigheter rätt att bryta mot lagen för att föra
fram sin åsikt
Genom att rösta i de politiska valen kan man
verkligen vara med och bestämma hur
politiken skall utformas
Beslut fattade av majoriteten måste alltid
följas även om det går emot min egen åsikt



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Fråga 79

Tillhör Du någon kyrka eller annat religiöst samfund eller religion?

Svenska kyrkan
Katolska kyrkan
Pingstkyrkan, Nybygget, Alliansmissionen,
Trosrörelsen eller Adventisterna
Annat frikyrka (t ex SMF, EFS, SB, FA)
Ortodox kyrka eller annan kyrka
Jag är muslim
Jag tillhör en annan religion som varken
är kristen eller muslimsk
Fråga 80

Nej



Nej, men jag har
har varit på möte
under de senaste
12 månaderna



Ja, men jag har
inte varit på möte
under de senaste
12 månaderna



Ja, och jag har
varit på möte
under de senaste
12 månaderna































Det finns olika sätt att se på Bibeln. Vilken av följande uppfattningar ligger närmast
Din egen?
 Bibeln är Guds rena ord och därför är den bokstavligen sann
 Bibeln har inspirerats av Gud, men den är skriven av människor och måste därför tolkas på nytt i varje tid
 Bibeln innehåller mycket livsvisdom men Gud har inte påverkat den på något speciellt sätt
 Bibeln är bara en vanlig bok
 Ingen uppfattning

Fråga 81

Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påståenden om vad som hindrar att
invandrare integreras i det svenska samhället?
Helt felaktigt
påstående


Invandrares dåliga kunskaper i svenska är
det avgörande hindret för integrationen
Invandrarnas integration förhindras av att
svenskar och invandrare bor åtskilda
Diskrimineringen på arbetsmarknaden är
ett hinder
Ointresse från invandrarna själva hindrar
integrationen
Svenskarnas negativa attityder gentemot
invandrare är ett hinder
Invandrarnas bidragsberoende hindrar
integrationen

Fråga 82

Helt riktigt
påstående



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





































































































































Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påståenden om eventuella följder av
att invandrare integreras i det svenska samhället?
Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående


0


Sverige blir ett bättre land att leva i
Motsättningarna mellan invandrare och
infödda svenskar kommer att minska 
Rasism och främlingsfientlighet

kommer att öka
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1


2


3


4


5


6


7


8


9


10










































NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR (83–88) SOM ENBART
BESVARAS AV DIG SOM LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN
Fråga 83

Hur väl anser Du att följande omdömen stämmer in på Göteborgs-Posten?
Stämmer
helt och
hållet





Är mycket läsvärd
Innehåller för mycket lokala nyheter
Innehåller för lite lokala nyheter
Kommer alltid i tid på morgonen

Är seriös i sin nyhetsbevakning

Har ett lågt prenumerationspris

Innehåller ofta sådant som är praktiskt användbart 
Fråga 84

Stämmer
delvis





Stämmer
inte alls





Tveksam/
vet ej

















Om Du skulle betygsätta kvaliteten på Göteborgs-Postens olika delar på en skala
mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, hur skulle Du då bedöma
följande:
Mycket
bra

Mycket
dålig


5




Del 1 som helhet
Del 2 som helhet
Del 3 som helhet

Fråga 85

Fråga 86

3






2




1




Om Du tänker på hur Göteborgs-Posten är i dag och jämför med hur den var för ett år
sedan, tycker Du då att tidningen blivit bättre eller sämre?
Mycket
bättre

Något
bättre

Ingen
skillnad

Något
sämre

Mycket
sämre

Tveksam/
vet ej













Har Du tagit del av Göteborgs-Postens nättidning på Internet, gp.se, under det senaste
halvåret – och i så fall hur ofta?
 Nej

Fråga 87

4






Gå vidare till fråga 88

Dagligen

Flera gånger
i veckan

Någon gång
i veckan

Någon gång
i månaden

Mer sällan











Om Du jämför gp.se med andra nättidningar, vad anser Du om följande egenskaper?
I förhållande till andra nättidningar är gp.se...
Mycket
bättre
Möjligheten att enkelt hitta det man söker 
Uppdateringen av nyheterna


Det lokala nyhetsutbudet
Utbudet av service och tjänster
(t ex Sök jobb, Bostadsbevakning, Resor)

Innehållets trovärdighet

Något Varken bättre Något
bättre eller sämre sämre







Mycket
sämre



Ingen uppfattning
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Fråga 88

Hur mycket brukar Du läsa av följande typer av innehåll i Göteborgs-Posten?
Allt/nästan
allt

Ganska
mycket

Inte särskilt
mycket

Nästan
inget

GP:s förstasida
Ledarsidan
Debattsidan
Insändare/Fria Ord





















Riksnyheterna
Vad som händer i Göteborg
Vad som händer i Västsverige
Lokala nyheter från den egna kommunen





















Lokala affärsannonser
Familjesidorna
Världens gång, förutom serier
Tecknade serier





















Rubrikannonser för:
Bostäder
Bilar
Övriga rubrikannonser

















Utrikesnyheterna
Politik- och arbetsmarknadsnyheterna
Ekonominyheterna
Börssidorna





















Jobbannonser
Sporten
Tips, Trav, V75 och andra spel

















Kulturen
Gränslöst
Temasidan Var Dag

















Nöjessidorna
Nöjesannonser
Reseannonser
Radio- och TV-sidorna

































































Del 1

Del 2

Del 3

Extra lördags-/söndagsläsning

Fri Tid
Närbild
Resor
Korsord och tävlingar
Bilagor

GP Nära på onsdagar
TV-tider på torsdagar
Aveny på fredagar
Två Dagar på lördagar
GP Jobb på torsdagar och söndagar
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TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar
brukar man dela upp svaren i olika grupper. För att kunna göra
detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor.
Fråga 89

Hur bor Du för närvarande?





Fråga 90

Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?


Fråga 91

På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden
I villa eller radhus i småhusområde
I lägenhet i flerfamiljhus
I lägenhet/rum i servicehus, ålderdomshem eller gruppboende



Hyr bostaden

Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)

Hur länge har Du bott...
...i den kommun där Du nu bor?

...i Västra Götaland?

 Har alltid bott här
 Född i kommunen, har alltid bott här

 Har alltid bott här
 Född i Västra Götaland, har alltid bott här

bortsett från kortare perioder

bortsett från kortare perioder

 Inflyttad, har bott här mer än 10 år
 Inflyttad, har bott här 1 till 10 år
 Inflyttad, har bott här mindre än ett år

Fråga 92

 Inflyttad, har bott här mer än 10 år
 Inflyttad, har bott här 1 till 10 år
 Inflyttad, har bott här mindre än ett år

I vilken typ av område bor Du?
 Storstad, centralt
 Storstad, ytterområde/förort
 Stad eller större tätort, centralt

Fråga 93

Var någonstans har Du respektive Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp?

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
Fråga 94

 Stad eller större tätort, ytterområde
 Mindre tätort
 Ren landsbygd

Du själv

Din far

Din mor

























Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i:
Varken bra
eller dåligt

Mycket
dåligt


Sverige
Västra Götaland
Den kommun där Du bor
Det område inom kommunen där Du bor

-5
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Mycket
bra


-4





-3





-2





-1





0






+1





+2





+3





+4





+5





Fråga 95

Skulle Du kunna tänka Dig att flytta från det område där Du bor?
 Nej

 Ja

Om ja, till vilket område? (Fler än ett område kan markeras.)
 Till annat område i Din del av kommunen
 Till annan del av kommunen
 Till annan kommun i Västra Götaland

Fråga 96

I vilket av de här geografiska områdena känner Du att Du i första hand hör hemma?
(Markera endast ett kryss.)





Fråga 97

Den ort där jag bor
Det landskap där jag bor
Mitt tidigare län
Västra Götaland

Sverige som helhet
Norden
Europa
Världen som helhet

 Annan kommun

 Förvärvsarbetar/studerar ej

Är Du man eller kvinna?


Fråga 99






Förvärvsarbetar eller studerar Du i:
 Den kommun där Du bor

Fråga 98

 Till kommun i annan del av Sverige
 Till annat land



Man

Kvinna

Vilket år är Du född?
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Årtal:

Fråga 100 Är Du svensk medborgare?


Ja



Nej

Fråga 101 Vilket är Ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo

Gift







Fråga 102 Delar Du Ditt hushåll med en eller flera vuxna (20 år eller äldre)?
 Ja
 Nej

Fråga 103 Har Du egna barn och i så fall i vilka åldrar?
Har ej egna barn

0–3 år

4–6 år

7–15 år

16–19 år

20 år eller äldre
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Fråga 104 Hur många barn i åldrarna 0–19 år bor i Ditt nuvarande hushåll?
Antal barn som bor i
mitt nuvarande hushåll:

 Inga barn i åldrarna 0-19 år bor i hushållet

Om det bor barn i Ditt nuvarande hushåll, i vilka åldrar är de?
0–3 år


4–6 år


7–15 år


16–19 år


Fråga 105 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande?











Förvärvsarbetande
Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi
Genomgår utbildning med stöd av det så kallade
Kunskapslyftet

Arbetslös
Ålderspensionär
Förtidspensionär
Hemarbetande
Studerande

Fråga 106 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser
stämmer bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av
skola Du just nu går i.









Folkskola/enhetsskola/grundskola
Folkhögskola
Tvåårigt gymnasium/fackskola
Flickskola/realexamen

Minst treårigt gymnasium
Studerat vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet

Fråga 107 Hur intresserad är Du för egen del av att satsa på mer utbildning?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad









Fråga 108 Har Du under de senaste 12 månaderna fått stöd i någon av följande former?
Sjukpenning från Försäkringskassan
Sjukbidrag/förtidspension
A-kassa
Socialbidrag

Ja

Nej











Fråga 109 Vilket yrke har/hade Du?


.......................................................................................................... (Yrke/sysselsättning)



Har aldrig förvärvsarbetat 

Gå vidare till fråga 114

Fråga 110 Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt per vecka?
 Heltid

 Deltid, minst 15 timmar/vecka

 Deltid, mindre än 15 timmar/vecka

Fråga 111 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till?
 Tjänsteman
 Tjänsteman med arbetsledande funktion
 Tjänsteman med företagsledande funktion

 Företagare: ingen anställd
 Företagare: 1-9 anställda
 Företagare: 10 eller fler anställda

 Arbetare
 Arbetare med arbetsledande funktion
 Egenanställd arbetare

 Jordbrukare: ingen anställd
 Jordbrukare: en eller flera anställda
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Fråga 112 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst?
 Statlig

 Kommunal

 Landstingskommunal/regional

 Privat

Fråga 113 Du som för närvarande är anställd:
Har Du fast anställning (tillsvidareanställning)
Har Du eget företag vid sidan om Din anställning
Arbetar Du regelbundet med någonting annat vid sidan
om Din ordinarie anställning

Ja



Nej







 Är ej anställd

Fråga 114 Är Du medlem i någon fackförening?





Ja, förbund inom:
LO (Landsorganisationen), v g ange vilket förbund: ......................................................................
TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), v g ange vilket förbund: ...............................................
SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation), v g ange vilket förbund: ....................................

Annan facklig organisation

 Nej

Fråga 115 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av
nedanstående kategorier stämmer då bäst?
Din nuvarande familj
 Arbetarfamilj
 Jordbrukarfamilj
 Tjänstemannafamilj
 Högre tjänstemanna-/akademikerfamilj
 Egen företagare

Den familj Du växte upp i
 Arbetarfamilj
 Jordbrukarfamilj
 Tjänstemannafamilj
 Högre tjänstemanna-/akademikerfamilj
 Egen företagare

Fråga 116 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel skall
också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).
 100 000 eller mindre
 101 000 – 200 000
 201 000 – 300 000

 401 000 – 500 000
 501 000 – 600 000
 601 000 – 700 000

 301 000 – 400 000

 Mer än 700 000

Fråga 117 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under
de senaste 12 månaderna?
Förblivit ungefär
Förbättrats
densamma
Försämrats
Din egen ekonomiska situation



Ekonomin i Din kommun



Den svenska ekonomin



Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?

Din egen ekonomiska situation
Ekonomin i Din kommun
Den svenska ekonomin

Förbättras

Förbli ungefär
densamma

Försämras
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E TT

VARMT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !

Vi är medvetna om att det har tagit tid för Dig att svara på våra frågor.
Du har kanske också tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara
på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets
och frågornas utformning.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SAMHÄLLE
OPINION
MASSMEDIA
Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen
genomförs av SOM-institutet. SOM-institutet drivs gemensamt av Institutionen för journalistik och
masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
universitet. SOM-undersökningen är en del av institutionernas forskning om opinionsbildning i det
svenska samhället idag. Undersökningen genomförs i samarbete med Kinnmark DM & Distribution
och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Västsverige.
Ansvariga för undersökningen är universitetslektor Lennart Nilsson. Projektsamordnare är Magnus
Kinnmark och undersökningsledare är Åsa Nilsson.

Har Du frågor som rör Din medverkan i undersökningen, ring gärna
Kinnmark DM & Distribution. Telefon: 020 – 28 28 30 (samtalet är gratis)
Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet:
Åsa Nilsson, telefon: 031-773 12 39, e-post: asa.nilsson@som.gu.se
Vill Du läsa mer om SOM-institutet finns vi på Internetadressen: www.som.gu.se

Denna streckkod är endast till för att
inkomna svar skall kunna prickas av vid
datorns optiska läsning. Då slipper Du få
påminnelse i onödan.

