VÄSTRA GÖTALAND

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET
Ett exempel:
Fråga 1

Hur intresserad är du av väderprognoser?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Om du är mycket intresserad av väderprognoser,
sätt ett kryss längst till vänster på följande sätt:









Om du inte alls är intresserad av väderprognoser,
sätt ett kryss längst till höger på följande sätt:









Skulle du råka sätta ett kryss i fel ruta, stryk bara över
hela rutan och sätt därefter kryss i rätt ruta – så här:









Formuläret läses optiskt av en dator.
Kryssa därför om möjligt helt innanför rutorna. Kryssa så här:



Kryssa ej så här:

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts.
Tack!

FORMULÄRETS INNEHÅLL
1–7
8–31

Nyheter & medier
Politik, samhälle & demokrati

32–35

Medieanvändning

36–39

Utbildning & forskning

40–48

Samhälle & service

49–60

Fritidsaktiviteter, kultur & hälsa

61–70

Arbetsliv

71–93

Bakgrund



NYHETER & MEDIER
Fråga 1

Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram?
Dagligen

5–6 dgr/
vecka







Aktuellt/Rapport i SVT
Västnytt i SVT
TV4 Nyheterna
TV4 Nyheterna Göteborg
Utländska tv-nyheter

3–4 dgr/
vecka







1–2 dgr/
vecka







Mer
sällan







Aldrig













Lokalnyheter i radions P4
 

 

Ekonyheterna i radion
 

 


Nyheter i privat lokalradio






_______________________________________________________________________________________________
Fråga 2

Läser eller tittar du i någon morgontidning regelbundet och i så fall hur ofta? Frågan
gäller inte läsning på internet.
6–7 dagar
per vecka

4–5 dagar
per vecka

2–3 dagar
per vecka

Någon dag
per vecka

Mer
sällan

Aldrig

Göteborgs-Posten
Metro
Annan morgontidning:

 
 




 
 

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

 



 




(morgontidningens namn)

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

 
_________________________________________________________
Fråga 3

Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på internet?
6–7 dagar
per vecka

4–5 dagar
per vecka

2–3 dagar
per vecka

Någon dag
per vecka

Mer
sällan

Aldrig

GP.se (Göteborgs-Posten)
Annan morgontidning:

 



 

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

 



 



(morgontidningens namn)

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

 
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 4

Brukar du läsa eller titta i följande tidningar?
På papper:
3–7 dagar/ 1–2 dagar/ Mer sällan/
vecka

vecka

aldrig

På internet:
3–7 dagar/ 1–2 dagar/ Mer sällan/
vecka

vecka

I mobiltelefon:
3–7 dagar/ 1–2 dagar/ Mer sällan/

aldrig

vecka

vecka

aldrig

Aftonbladet






  
Expressen

 

 

 
GT

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 5



Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?

 Ja, på: .................................................................................. (morgontidningens namn)
 Nej
1

Fråga 6

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?
Ja, någon
enstaka gång

Nej



Ja, flera
gånger



Tveksam/
vet ej



Jag prenumererar ej på
någon morgontidning





Om JA, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration?
Fler än ett alternativ kan markeras.






 Prenumerationspriset har höjts
 Allt har blivit så dyrt så att pengarna inte räcker till
 Jag får lokal information i radio och tv
 Jag har tillgång till tidningen på arbetet/i skolan
 Jag kan läsa tidningen på internet
 Jag får de nyheter jag behöver från en gratistidning
 Tidningsutdelningen sköts dåligt
 Papperstidningen har negativ miljöpåverkan
 Jag har inte tid att läsa den
 Det blir för mycket papper att ta hand om
 Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra  Nyheterna i morgontidningen är redan gamla

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 7

Anser du att den morgontidning du mest regelbundet läser på något sätt brukar visa sina
politiska åsikter på nyhetssidorna?
Läser inte någon
I mycket
I ganska
I mindre
Ingen
morgontidning
hög grad
hög grad
grad
Inte alls
uppfattning
regelbundet













POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI
Fråga 8

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad



Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad





Inte alls
intresserad



______________________________________________________________________________________________
Fråga 9

Hur intresserad är du av politik när det gäller:
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls

intresserad





EU




Sverige
Västra Götalandsregionen




Den kommun där du bor




______________________________________________________________________________________________
Fråga 10

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

________________________________________________________________________________________________________

Fråga 11

Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i Västra Götaland?
Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Fråga 12

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 13

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

Något till
vänster

Varken till vänster
eller till höger

Något till
höger

Klart till
höger











______________________________________________________________________________________________
Fråga 14

Vilket parti tycker du bäst om i dag?






Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet











Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ
Piratpartiet
Sjukvårdspartiet
Annat parti: ................................

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

 Ja, mycket övertygad
 Ja, något övertygad
 Nej
______________________________________________________________________________________________
Fråga 15

Nedan finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om
vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag






Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
mellan kvinnor och män

  
  







  





Låta privata företag svara för äldreomsorg
Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Satsa mer på friskolor

  
  
  









Koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen
Förhindra företag med vinstsyfte att driva
sjukhus
Höja kommunal-/regionskatten hellre än
att minska servicen
Sälja kommunala bolag som bedriver
affärsverksamhet

  





  





  





  





Sänka skatterna
Öka det ekonomiska stödet till glesbygden
Förbjuda ansiktstäckande slöja på allmän plats
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Fråga 16

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv



Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ



Ganska
negativ



Mycket
negativ



Ingen
uppfattning





______________________________________________________________________________________________
Fråga 17

Skulle du kunna tänka dig att åta dig ett politiskt uppdrag för det parti du sympatiserar
med som gäller:
Ja, absolut

Ja, kanske




Den kommun där du bor
Västra Götalandsregionen

Nej, troligen inte




Nej, absolut inte







 Jag sympatiserar inte med något politiskt parti
______________________________________________________________________________________________
Fråga 18

Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i:
Mycket
Ganska Varken goda Ganska
Mycket
goda
goda
eller dåliga
dåliga
dåliga
Ingen
möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning

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































  










_________________________________________________________
Fråga 19

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 20

Var skulle du personligen vilja placera några politiker i Västsverige på nedanstående skala?
Personen
är okänd
för mig





Sören Kviberg

Stefan Kristiansson 
Johnny Magnusson 
Jonas Andersson

Monica Selin

Annelie Stark

Gert-Inge Andersson
Roland Andersson
Margaretha Jansson
Kent Johansson



Ogillar
starkt

-5
-4























-3

-2

Varken gillar
eller ogillar

-1
0
+1
























































+2

+3

Gillar
starkt

+4 +5













































_______________________________________________________________________________________________
Fråga 21

Hur bedömer du din kommuns respektive Västra Götalandsregionens ekonomi?
Ekonomin i:
Den kommun där du bor
Västra Götalandsregionen

Mycket
god

Ganska
god

Varken god
eller dålig
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Ganska
dålig




Mycket
dålig




Ingen
uppfattning




Fråga 22

Hur anser du att staten, Västra Götalandsregionen respektive den kommun där du bor lyckas
med att främja sysselsättningen respektive företagandet?
Mycket



Ganska

Varken bra

a) Sysselsättningen:
bra
bra
eller dåligt
Staten
  
Västra Götalandsregionen   
Den kommun där du bor   

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt





Ingen
uppfattning









b) Företagandet:
Staten
  



Västra Götalandsregionen   







Den kommun där du bor   
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 23

Hur viktiga anser du att följande verksamheter är för den framtida utvecklingen i
Västra Götaland?
Mycket
viktig

Ganska
viktig

Inte särskilt
viktig

Inte alls
viktig

Ingen
uppfattning

  


  


  


  


Fritidsmiljö
  


  


Hamn och sjöfart
  


Högre utbildning/forskning
  


Informationsteknologi
  


Kultur
Livsmedelsindustri
  


Medicinsk industri
  


Miljöindustri
  


Musikindustri
  


Nöjesliv och evenemang
  



Offentlig service
  


Press/radio/tv
  


Skogs-/pappersindustri
  



Transporter
  


Turism
  


Verkstadsindustri





_________________________________________________________
Bank- och försäkringsväsende
Bil-/fordonsindustri
Detaljhandel
Elitidrott

Fråga 24

Läser eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller något informationsblad
som ges ut av:
Varje
nummer

Flertalet
nummer

Något enstaka
nummer

Aldrig

Känner inte till/
finns inte

Västra Götalandsregionen:     
(Regionmagasinet)

Den kommun där du bor
    
Den stadsdel eller den del av
kommunen där du bor
    
______________________________________________________________________________________________
Fråga 25

Har du under de senaste 12 månaderna varit inne på någon av följande hemsidor på internet?
Hemsidan för:
Din kommun
Västra Götalandsregionen
Västtrafik
Någon lokal/regional politiker

Ingen
gång






Någon gång Någon
de senaste gång i
12 mån halvåret
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Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Dagligen





















Fråga 26



I dag diskuteras den geografiska indelningen av Sverige när det gäller ansvaret för
bland annat hälso- och sjukvård och regional utveckling. Anser du att den region/det län
där du bor bör vara:
Större än nu

Samma som nu

Mindre än nu

Ingen uppfattning









Om du vill ha en geografisk förändring av regionen/länet, vilken då?
............................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________________
Fråga 27

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter
sitt arbete?
Mycket
stort
förtroende

Ganska Varken stort Ganska
Mycket
stort
eller litet
litet
litet
förtroende förtroende förtroende förtroende

Ingen
uppfattning

EU-parlamentariker
Rikspolitiker
Västra Götalandsregionens politiker
Kommunens politiker

 
 
 
 






Sjukvårdens personal
Personal inom barnomsorgen
Personal inom äldreomsorgen

 
 
 





Bibliotekspersonal
Lärare i grundskola
Universitetslärare

 
 
 





Kollektivtrafikens personal
Poliser
Domare
Socialarbetare
Handläggare vid försäkringskassan
Handläggare vid arbetsförmedlingen

 
 
 
 
 
 








Forskare vid universitet/högskolor
  
Journalister
  
  
Präster i Svenska kyrkan
Pastorer i frikyrkorna
  

______________________________________________________________________________________________
Fråga 28

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


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

Ingen uppfattning

         
 

Utdömer mycket olika straff för samma
slags brott

         
 
Utdömer alltid straff på sakliga grunder          
 
Utdömer lindrigare straff till personer
med hög status

         
 

Utdömer hårdare straff till personer
som är födda utomlands
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Fråga 29

Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete?
Känner ej till
myndigheten

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska Mycket
Ingen
dåligt
dåligt uppfattning

Arbetsförmedlingen
     

Polisen
     


Skatteverket
     

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
     

Försäkringskassan
     

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 30

Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden i den region
eller kommun där du bor?
Känner ej till
verksamheten

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra Ganska
eller dåligt dåligt

Mycket
Ingen
dåligt uppfattning

Grundskolan
     

Sjukvården
     

Äldreomsorgen
     

Räddningstjänsten
     

______________________________________________________________________________________________



FÖLJANDE FRÅGA BESVARAS ENDAST AV DIG SOM BOR I GÖTEBORGS STAD
Fråga 31

Var skulle du personligen vilja placera några politiker i Göteborg på nedanstående skala?

Personen
är okänd
för mig

Kia Andreasson
Mats Brännström
Jan Hallberg
Annelie Hulthén
Carina Liljesand
Marie T. Lindén
Helene Odenjung
Mikael Jansson

Ogillar
starkt










Varken gillar
eller ogillar

Gillar
starkt


-5
-4

-3

-2

-1


0
+1

+2

+3

+4


+5




































































































___________________________________________________
MEDIEANVÄNDNING
Fråga 32

Brukar du läsa eller titta i följande tidningar?
Känner
inte till

Göteborgs Fria Tidning
Tidningen Faktum
Tidningen Amos
Församlingsblad som
delas ut i din församling

Jag läser/tittar i
varje nummer

Jag läser/
tittar ibland

Jag läser/tittar
inte i den
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Fråga 33

Hur ofta brukar du ta del av följande tv-kanaler?
Har ej
tillgång

5–6 dgr/
vecka

Dagligen

3–4 dgr/
vecka

1–2 dgr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

SVT1/SVT2
TV3
TV4
Kanal 5

      
      
      
      

TV6
Filmkanal/-er
Sportkanal/-er

      
      
      

      
      
      
_________________________________________________________
Kunskapskanalen
Öppna kanalen
Utländsk kanal

Fråga 34

Hur ofta brukar du ta del av följande radiokanaler?
6–7 dagar
per vecka

P1 i Sveriges Radio
P2 i Sveriges Radio
P3 i Sveriges Radio
P4 i Sveriges Radio
Bandit Rock
Mix Megapol
Rix FM
Annan privat radiokanal

4–5 dagar
per vecka










2–3 dagar
per vecka










Någon dag
per vecka










Mer
sällan

Aldrig










Närradiokanal
   
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 35

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?
Ingen
gång





Någon gång
de senaste 12 mån

Någon gång
i halvåret

Någon gång
i månaden







Någon gång Flera gånger
i veckan
i veckan
Dagligen







Gå vidare till fråga 36.

Och hur ofta har du gjort följande på internet?
Ingen
gång



Någon gång Någon
de senaste gång i
12 mån halvåret

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan Dagligen

Skickat/tagit emot e-post
Använt sociala medier (ex. MSN
Facebook, MySpace, Twitter)
Skrivit egen blogg




































Köpt/beställt varor eller tjänster
Gjort ärenden hos myndighet
Kontaktat politiker/tjänsteman
i kommun/region




































Spelat onlinespel
Använt musiktjänst











































(ex. Spotify, Last.fm)

Kommenterat nyhetsartikel
Diskuterat politik på debattforum
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UTBILDNING & FORSKNING
Fråga 36

Här följer några påståenden om högre utbildning i Sverige. Vilken är din uppfattning om vart
och ett av påståendena?
Helt felaktigt
påstående
0



1

2

3

4

5

6

7

8

Helt riktigt
påstående
Ingen upp9 10
fattning

Universitets-/högskoleutbildning
lönar sig inte

         
 

All universitets-/högskoleutbildning
ska vara avgiftsfri

         
 

Det finns för många universitet/
högskolor i Sverige

         
 

Universitets-/högskoleutbildning är
nödvändig för att nå framgång
i yrkeslivet

         
 

Universitets-/högskoleutbildning i
Sverige håller hög kvalitet i
internationell jämförelse
         
 
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 37

Har du på något av följande sätt kommit i kontakt med följande universitet/högskolor?
Mer än ett kryss på varje rad kan markeras.
Studerar
eller har
studerat vid

Arbetar/har
arbetat vid

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås








Nära anhörig
Kommer
studerar/arbetar
i mitt yrke
eller har
i kontakt
studerat/arbetat vid
med















Ej varit
i kontakt
med

 
 
 
 
 

 

Högskolan i Skövde
Högskolan Väst

Karlstads universitet
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 38

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande universitet och högskolor?
Mycket
stort
förtroende

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås

Ganska
stort
förtroende








Varken stort Ganska
Mycket
eller litet
litet
litet
förtroende förtroende förtroende















Ingen
uppfattning

  
  
  
  
  


  


Högskolan i Skövde
Högskolan Väst

Karlstads universitet
______________________________________________________________________________________________
Fråga 39

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande utbildnings- och forskningsinstitutioner i Göteborg?
Mycket
Ganska
Varken stort
Ganska
Mycket
stort
förtroende

Handelshögskolan
Sahlgrenska akademin
Konsthögskolan Valand

stort
förtroende

eller litet
förtroende

litet
litet
förtroende förtroende
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Ingen
uppfattning





SAMHÄLLE & SERVICE
Fråga 40

Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken?
Mycket
bra
förslag

Bygga ut hela E20 till motorväg
Bygga ut E45 mellan Göteborg
och Karlstad
Bygga en tågtunnel under centrala
Göteborg (den s.k. Västlänken)
Bygga ut Götalandsbanan mellan
Göteborg och Jönköping

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Ingen
uppfattning

































Finansiera utbyggnaden av motorväg i
hela Bohuslän genom vägavgifter
  

Bygga ut kollektivtrafiken i Västsverige    

Införa trängselavgift (biltull) i
Göteborg
   
_____________________________________________________________________________________________
Fråga 41

Har du eller någon nära anhörig under de senaste 12 månaderna nyttjat någon av de former
av service som anges nedan?
Ja,
jag själv

Ej själv,
men nära anhörig

Nej,
varken jag själv
eller nära anhörig

Föräldrakooperativ barnomsorg
Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola
















Friskola
Barnavårdscentral
Sjukhus: akutvård
Sjukhus: annan vård
















Vårdcentral
Privatläkare
Folktandvården
Privattandläkare
















Äldreomsorg
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Socialtjänst
















Färdtjänst
Handikappomsorg
Kollektivtrafik
Idrottsanläggningar
















Bibliotek
Kulturaktiviteter
Fritidsverksamhet
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Fråga 42

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

Ganska
nöjd

Varken
nöjd eller
missnöjd

Ganska
missnöjd

Ingen
uppfattning

Mycket
missnöjd

1. Föräldrakooperativ barnomsorg
2. Kommunal barnomsorg
3. Kommunal grundskola
4. Kommunal gymnasieskola

 
 
 
 
















5. Friskola
6. Barnavårdscentral
7. Vårdcentral
8. Sjukhusvård

 
 
 
 
















9. Privatläkare
10. Folktandvård
11. Privattandläkare
12. Äldreomsorg

 
 
 
 
















13. Försäkringskassan
14. Arbetsförmedlingen
15. Socialtjänst
16. Färdtjänst

 
 
 
 
















17. Handikappomsorg
18. Kollektivtrafik
19. Idrottsanläggningar
20. Bibliotek

 
 
 
 
















21. Kulturaktiviteter
22. Fritidsverksamhet
23. Turism
24. Miljövård

 
 
 
 
















25. Tillgång på bostäder
    
26. Gator och vägar
    
27. Renhållning på allmänna platser  
  
28. Möjligheten att få jobb
    
29. Kommuninformation
    
30. Regioninformation
    
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 43

Om förändringar av servicen ska göras, vilket av serviceområdena anser du att:

Det ska i första
Det ska i första
V.g. ange en av siffrorna
hand satsas på?
hand minskas på?
1–30 i fråga 42 ovan.
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 44

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

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Ingen
uppfattning
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Fråga 45

Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Västra Götalandsregionen i
följande avseenden?
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dålig

Ganska
dålig

Mycket
dålig

Ingen
uppfattning

Den medicinska kvaliteten
     
Tillgången till vård
     
Organisationens effektivitet
     
Personalens bemötande
     
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 46

Vad anser du om Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell?
Mycket
bra



Ganska
bra

Varken bra
eller dålig



Ganska
dålig



Mycket
dålig



Ingen
uppfattning





______________________________________________________________________________________________
Fråga 47

Vilken vårdcentral valde du när du hade möjlighet att välja första gången?







Jag valde den vårdcentral jag blev föreslagen
Jag valde annan vårdcentral än den jag blev föreslagen
Jag gjorde inget aktivt val
Minns inte hur jag valde

Vet ej/känner ej till vårdvalet
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 48

Har du under det senaste året valt ny vårdcentral?

 Nej

 Ja, en gång

 Ja, flera gånger

Om JA, vad var anledningen? ...................................................................................
.......................................................................................................................................

FRITIDSAKTIVITETER, KULTUR & HÄLSA
Fråga 49

Är du medlem i någon typ av förening/organisation?
Nej

Ja

...och jag har någon
typ av uppdrag

Idrotts-/friluftsförening
Miljöorganisation
Politiskt parti (inkl kvinno-/
ungdomsförbund etc.)
Facklig organisation

  
  



Kulturförening
Lokal samhällsförening/byalag
Invandrarförening

  
  
  




Humanitär hjälporganisation
Patient-/anhörigförening
Pensionärsorganisation
Hyresgäst-/bostadsrätts-/villaförening







Annan typ av förening/organisation
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Fråga 50

Tillhör du någon kyrka, religiöst samfund eller religion?
Ja, men jag har inte varit
Ja, och jag har varit på
på gudstjänst/möte under de
gudstjänst/möte under de
senaste 12 månaderna
senaste 12 månaderna

Nej

Svenska kyrkan



Frikyrka



Katolska kyrkan



Ortodoxa kyrkan



Jag är muslim



Jag tillhör en religion som


varken är kristen eller muslimsk 
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 51

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon gång
under de
Ingen senaste 12
gång månaderna







Sysslat med sport/idrott
Joggat/löptränat
Tränat/motionerat på annat vis
Varit ute i naturen/friluftsliv
Spelat på tips/trav/lotteri etc.







Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i Någon Någon
Flera
kvargång i gång i gånger i
talet månaden veckan veckan



























































Läst någon bok
Diskuterat politik







Kontaktat politiker













Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 
Gått på museum







Gått på bio








Gått på teater







_________________________________________________________
Druckit sprit/vin/starköl
Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid
Rökt/snusat

Fråga 52

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

Ganska nöjd



Inte särskilt nöjd



Inte alls nöjd





______________________________________________________________________________________________
Fråga 53

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

0


1

Det går att lita på
människor i allmänhet

2


3


4


5


6


7


8


9


10


Och om du skulle använda samma skala när det gäller människor i det område där du bor?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Fråga 54

Har du under de senaste 12 månaderna besökt följande:
Flera
gånger

Någon
gång

Ingen
gång

Har ej besökt
men skulle
gärna vilja besöka

Känner ej
till

Borås Djurpark
Borås konstmuseum
Bohusläns museum
Folkteatern i Göteborg
Gamla Ullevi































Göteborgs botaniska trädgård
Göteborgshjulet
Göteborgs konserthus
Göteborgs konstmuseum
Göteborgsoperan































Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs stadsteater
Havets hus i Lysekil
Liseberg


























Läckö slott
Nordens Ark
Nordiska Akvarellmuseet
Scandinavium































Skara Sommarland
Vara konserthus





Vitlycke museum





Universeum





Världskulturmuseet





_______________________________________________________________________________________________
Fråga 55

Har du något favoritfotbollslag?
Damlag



Ja: ...................................................(lag)

Ja: ...................................................(lag)


Nej

Nej

Herrlag
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 56

Har du under de senaste 12 månaderna besökt något av följande evenemang?
Känner inte till
evenemanget

Bok & Biblioteksmässan
Göteborg International Film Festival
Göteborgs kulturkalas
Vetenskapsfestivalen
Way Out West



Göteborg Horse Show
STCC på Frihamnspiren
Metaltown på Frihamnspiren
Gothia Cup

Partille Cup

Ja

Nej
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Fråga 57

Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i någon typ av motionslopp/idrottstävling/cup?
Ja

Nej

Göteborgsvarvet
 
Annat motionslopp/idrottstävling
 
______________________________________________________________________________________________
Fråga 58

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon gång Någon Någon
under de gång i gång i Någon Någon
Flera
Ingen senaste 12 halvkvargång i gång i gånger i
gång månaderna året
talet månaden veckan veckan





























Mekat med eller vårdat bil/mc/moped

Trädgårdsarbete/balkongodling

Sjungit i kör eller spelat musikinstrument 
Tecknat/målat/skrivit poesi










































































Gått på opera/musikal/balett
Gått på rock-/popkonsert
Gått på konsert med klassisk musik





Åkt med kollektivtrafik
Kört bil
Åkt tåg
Rest utomlands på fritiden
Rest utomlands i arbetet

Umgåtts med vänner







Umgåtts med grannar







Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne 






Besökt gudstjänst eller religiöst möte







Bett till Gud







______________________________________________________________________________________________
Fråga 59

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala:
Mycket dåligt

Mycket gott























0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 60

Hur lång är du och hur mycket väger du?
Längd (i cm):

 Vill avstå från att svara

Vikt (i kg):

ARBETSLIV
Fråga 61

Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

 Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
 Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/
genomgår arbetsmarknadsutbildning

 Arbetslös
15






Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning

Studerande
Annat: ................................................

Fråga 62

Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller
frågan ditt senaste yrke.

 ......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)
 Har aldrig yrkesarbetat
Gå till fråga 66.

→

______________________________________________________________________________________________
Fråga 63

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?`
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________________
Fråga 64

Vilken av följande kategorier tillhör/tillhörde du?
Jag är/var...


Statligt anställd

Kommunanställd

Anställd inom landsting/region


Privatanställd

Anställd inom ideell organisation/stiftelse
 Egenföretagare

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 65

Vilken är/var din normala veckoarbetstid?
1–19 timmar

20–34 timmar



35–40 timmar





41–50 timmar

51 timmar eller mer





_______________________________________________________________________________________________
Fråga 66

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?

 Nej
 Ja

→ Hur länge sammantaget?

Upp till en vecka

Mellan 1 vecka och 1 månad


1–3 månader 
 
3–12 månader
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 67






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, v.g. ange vilket förbund: .....................................................................

Nej
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 68

Är du medlem i någon arbetslöshetskassa (a-kassa)?

 Ja

 Nej, men har varit medlem tidigare

 Nej, har aldrig varit medlem


Vet inte

______________________________________________________________________________________________
Fråga 69

I vilken utsträckning oroar du dig för att du själv eller någon nära anhörig/bekant ska bli
arbetslös?
Jag oroar mig
mycket

Du själv
Nära anhörig/bekant




Jag oroar mig
ganska mycket

Jag oroar mig inte
särskilt mycket
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Jag oroar mig
inte alls




Ej
aktuellt




Fråga 70

Var förvärvsarbetar/studerar du för närvarande?

 Jag förvärvsarbetar/studerar inte för närvarande



→ Gå till fråga 71.

 I huvudsak i den kommun där jag bor
 I huvudsak i annan kommun än där jag bor
 Pendlar till arbete/studier i annat land
Ungefär hur lång resväg respektive restid har du normalt till arbetet/skolan?
Antal kilometer:

Antal minuter:

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela
upp svaren i olika grupper. Vi behöver därför dina svar på dessa avslutande frågor.
Fråga 71

Är du kvinna eller man?

 Kvinna
 Man
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 72

Vilket år är du född?
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Årtal:
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 73

Är du...:
Svensk
medborgare

Medborgare i
annat land

Både svensk medborgare
och medborgare i annat land







_______________________________________________________________________________________________
Fråga 74

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo



Gift/partnerskap





Änka/änkling



_______________________________________________________________________________________________
Fråga 75

Har du egna barn?

 Ja
 Nej
______________________________________________________________________________________________
Fråga 76

Hur ser ditt hushåll ut?

→

 Jag bor ensam
Gå till fråga 77.
 Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:



→



Ja
En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Nej





Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
0–3 år

Antal barn:

...i åldrarna:
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4–6 år



7–15 år



16 år eller äldre



Fråga 77

Har du/ditt hushåll:
Nej

Bil

Ja

................................................. Årsmodell:
→Bilmärke:
(den bil du/ditt hushåll använder mest)





Fritidshus 
Fritidsbåt 
 

Motorbåt/vattenskoter 
Segelbåt 
Roddbåt/eka/kanot
_______________________________________________________________________________________________

→

Fråga 78



Hur bor du för närvarande?

 I villa/radhus
 I lägenhet/flerbostadshus
 På lantgård

 I äldreboende eller gruppboende
 I studentrum
 Annat boende

______________________________________________________________________________________________
Fråga 79

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

 Äger bostaden (även bostadsrätt)
 Hyr bostaden
Hyr du i andra hand?

→

 Nej


Ja, jag hyr i andra hand

______________________________________________________________________________________________
Fråga 80

I vilken typ av område bor du?

 Storstad, centralt
 Storstad, ytterområde/förort
 Stad eller större tätort, centralt
 Stad eller större tätort, ytterområde

Mindre tätort
 Ren landsbygd

______________________________________________________________________________________________
Fråga 81

Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu?

 Har alltid bott här
 Har alltid bott här bortsett från kortare perioder,






t.ex. studier på annan ort

 Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt

Inflyttad, har bott här mer än 10 år
Inflyttad, har bott här 4–10 år
Inflyttad, har bott här 1–3 år
Inflyttad, har bott här mindre än 1 år

boende på annan ort
______________________________________________________________________________________________
Fråga 82

Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?
Du själv



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
Ren landsbygd i Sverige
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Din far

Din mor

















Fråga 83

Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

 Svenska
 Nationellt minoritetsspråk (finska, tornedalsfinska, samiska, romani chib eller jiddisch)
 Annat språk: ....................................................................................
______________________________________________________________________________________________
Fråga 84

Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i:
Mycket
Varken bra
Mycket
dåligt
eller dåligt
bra
          
-5 -4 -3 -2 -1
0 +1 +2 +3 +4 +5

Sverige











Västra Götaland











Den kommun där du bor











Det område inom kommunen där du bor 










______________________________________________________________________________________________
Fråga 85




I vilket av de här geografiska områdena känner du att du i första hand hör hemma?
Markera endast ett alternativ.

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

 Sverige som helhet
 Norden
 Europa
 Världen som helhet

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 86

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt
hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)?

 100 000 eller mindre
 101 000 – 200 000
 201 000 – 300 000


301 000 – 400 000

401 000 – 500 000

501 000 – 600 000

 601 000 – 700 000
 701 000 – 800 000
 Mer än 800 000

_______________________________________________________________________________________________
Fråga 87

Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig.
Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.










Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola
Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola
Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande
Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Examen från/studier vid forskarutbildning
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 88



Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av
nedanstående alternativ stämmer då bäst?
a) Ditt nuvarande hem:
 Arbetarhem
 Jordbrukarhem
 Tjänstemannahem
 Högre tjänstemannahem
 Företagarhem

b) Det hem du växte upp i:
 Arbetarhem
 Jordbrukarhem

 Tjänstemannahem
 Högre tjänstemannahem
 Företagarhem
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VALET 2010
Fråga 89

Röstade du i valen 2010 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i vardera kolumn.
Nej:
Var inte röstberättigad
Röstade ej











Riksdag

Landsting






Ja, jag röstade på:
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Piratpartiet
Sjukvårdspartiet

Kommun





































  


  


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





Annat parti (ange vilket):



Röstade blankt
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 90

Övervägde du att rösta på något annat parti än det du röstade på i:
Ja

Nej

Röstade ej/
ej röstberättigad

Riksdagsvalet






Regionvalet



Kommunvalet
______________________________________________________________________________________________
Fråga 91

Utnyttjade du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på
valsedeln i:
Ja

Nej

Röstade blankt/röstade ej/
ej röstberättigad

Riksdagsvalet






Regionvalet



Kommunvalet
_______________________________________________________________________________________________
Fråga 92

Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under
de senaste 12 månaderna?
Din egen ekonomiska situation
Ekonomin i din kommun
Den svenska ekonomin

Förbättrats

Förblivit ungefär
densamma

Försämrats













Hur tror du att 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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Fråga 93

Till sist, finns det någon västsvensk person (samtida eller tidigare) som du beundrar särskilt?

 Ja: ....................................................................................................... (namn)
 Nej
______________________________________________________________________________________________

ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Om du har synpunkter på någon enskild fråga eller på formuläret som helhet
är vi tacksamma över att få ta del av dessa.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Detta är några av de böcker som SOM-institutet har gett ut baserade på resultaten från de
senaste årens SOM-undersökningar:

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida: www.som.gu.se
Där kan du också beställa våra böcker eller läsa enskilda kapitel.
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VÄSTRA GÖTALAND

Samhälle Opinion Medier (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genomförs av SOM-institutet vid
Göteborgs universitet. SOM-institutets verksamhet är knuten
till forskningen vid tre institutioner: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Statsvetenskapliga
institutionen samt Centrum för forskning om offentlig sektor
(CEFOS). SOM-institutets undersökningar utgör ett viktigt
bidrag till svensk forskning om opinionsbildning och demokrati
i dagens Sverige. Den Västsvenska SOM-undersökningen
2010 går ut till totalt 6 000 slumpmässigt utvalda personer
boende i Västra Götaland och Kungsbacka kommun och genomförs i samarbete med Kinnmark Information AB.
Ansvariga för undersökningen är docent Lennart Nilsson,
professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull.
Biträdande undersökningsledare är Tobias Elmkvist.
Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen är
du välkommen att kontakta Kinnmark Information AB som
ansvarar för utskick och insamling av enkäterna.
Tel: 020-28 28 30 (kostar endast uppkopplingsavgiften)
Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet som
gärna besvarar eventuella frågor om studien.
Kontakta:
Tobias Elmkvist (biträdande undersökningsledare)
Tel: 031-786 55 29, epost: tobias.elmkvist@som.gu.se.
Du kan läsa mer om SOM-institutet på internet.
www.som.gu.se
När du besvarat enkäten lägger du den på brevlådan i det
bifogade svarskuvertet (portot är betalt).

SOM-instutet
Seminariegatan 1B | Box 710, 405 30 Göteborg | Telefon: 031-786 12 17
Fax: 031-786 47 80 | E-post: info@som.gu.se | Hemsida: 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.

