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FORMULÄRETS INNEHÅLL
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET

Här är ett exempel:

Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt och ganska varken bra ganska inte

hållet bra eller dåligt dåligt 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.
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 Fråga 2 Läser eller tittar Du i någon morgontidning regelbundet – och i så fall hur ofta? (Frågan
gäller inte tidningar på internet.)

6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar Mer
per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

Göteborgs-Posten
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet

Metro
Annan morgontidning:

.............................................
(tidningens namn)

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 1 Hur ofta brukar Du ta del av följande nyhetsprogram i radio och TV?

5–6 ggr/ 3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer
Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

Aktuellt i SVT
Rapport i SVT
Västnytt i SVT
SVT Morgon

Nyheterna i TV4
Nyhetsmorgon i TV4
Lokalnyheterna i TV4
TV3 Nyheter

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

____________________________________________________________________________________________________

PRESS, RADIO OCH TV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3 Om Du tänker på hur Du brukar läsa Din morgontidning, hur ser Din morgontidnings-
läsning ut nu jämfört med för ett år sedan?

Jag läser Jag läser ungefär lika mycket Jag läser Jag brukar inte
mer nu nu som för ett år sedan mindre nu läsa morgontidningar

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning?

Ja, på Göteborgs-Posten Hur länge har Du haft Din nuvarande
Ja, på Dagens Nyheter prenumeration? (Om Du har mer än en, utgå
Ja, på Svenska Dagbladet ifrån den tidning Du läser oftast.)
Ja, på: Mindre Längre Tveksam/
..........................................….. än 1 år 1–2 år 3–5 år än 5 år vet ej

Nej →Om Du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har Du då tillgång till den?

Läser hos/lånar av bekant/granne Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)
Läser på arbetet/skolan Köper lösnummer
Läser på bibliotek Läser på internet
Annat sätt:

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

{
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Fråga 8 Läser Du eller tittar Du regelbundet i någon informationstidning eller något informations-
blad som ges ut av:

Varje Vart annat  Något enstaka Jag känner inte
nummer nummer nummer Aldrig   till/finns inte

Västra Götalandsregionen:
Regionmagasinet

Den kommun där Du bor

Den stadsdel eller den del av
 kommunen där Du bor

Fråga 7 Läser eller tittar Du i någon av följande kvällstidningar regelbundet – och i så fall hur ofta?
(Frågan gäller inte tidningar på internet.)

6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar Mer
per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

GT
Aftonbladet
Expressen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 5 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 Ja, flera Tveksam/ Jag prenumererar ej på
Nej enstaka gång gånger vet ej någon morgontidning

Fråga 6 Har den morgontidning Du oftast läser ändrat format (dvs sidstorlek) under de senaste
12 månaderna?

Ja   Nej             Läser ingen morgontidning

Om JA, i vilken utsträckning anser Du att följande omdömen stämmer in på Din morgon-
tidning nu jämfört med före formatförändringen?

1 2 3 4 5

Blivit mer ytlig
Bekvämare att hantera
Innehåller  mer kvällstidningsjournalistik

Lättare att hitta i
Innehåller färre nyheter
Innehåller mer annonser

Mindre tydlig text
Sämre överblick
Roligare att läsa
Har ett mer läsvärt innehåll

____________________________________________________________________________________________________

Ingen
uppfattning

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet

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 att pengarna inte räcker till

Jag får lokal information i radio och TV Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra

Tidningsutdelningen sköts dåligt Jag har tillgång till tidningen på arbetet/i skolan

Jag har inte tid att läsa den Tidningen har bytt till ett format som inte passar mig

Jag kan läsa tidningen på internet Jag får de nyheter jag behöver från en gratistidning

 Mitt lokalområde bevakas inte tillräckligt Annan anledning: .......................................................
___________________________________________________________________________________________________



3

Fråga 10 Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler?

6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar Mer
per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig

P1 i Sveriges Radio
P2 i Sveriges Radio
P3 i Sveriges Radio
P4/Radio Göteborg

Lugna Favoriter
Mix Megapol
NRJ (Radio Energy)
Radio City
Rix FM

Närradio
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 11 Svenska kyrkans radio sänder över två kanaler, Radio 37 och Radio Plus. Hur ofta brukar
Du lyssna på Svenska kyrkans radio?

Ett par gånger      Någon gång
per vecka    per vecka     Mer sällan      Aldrig

Radio 37          
Radio Plus          

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 9 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler?

Jag har ej 5–6 ggr/ 3–4 ggr/ 1–2 ggr/ Mer
tillgång Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

SVT1/SVT2
TV3
TV4
Kanal 5

ZTV
BBC eller CNN
Filmkanal

Öppna kanalen
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun, hur tillförlitlig bedömer Du följande
mediers rapportering vara?

Mycket Ganska Inte särskilt Mindre Inte alls Ingen
tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig uppfattning

P4/Radio Göteborg
Den privata lokalradion
Västnytt i SVT
TV4 lokalt Göteborg

Göteborgs-Posten
Den lokala morgon-
  tidningen där Du bor

Metro
GT
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Fråga 16 Hur intresserad är Du av politiska frågor som rör den kommun där Du bor?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 15 Hur intresserad är Du i allmänhet av politik?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad

____________________________________________________________________________________________________

POLITIK OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 13 Hur viktigt anser Du det vara att känna till de större nyheterna från följande områden?

     Mycket Ganska  Inte särskilt Inte alls
viktigt viktigt viktigt viktigt

Göteborgsregionen
Sjuhärad
Skaraborg
Fyrbodal (Fyrstadsområdet, Norra
  Bohuslän och Dalsland)
Halland

Stockholm
Malmö
Oslo
Köpenhamn

_______________________________________________________________________________________

Fråga 17 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i dag i den kommun där
Du bor? Ange högst tre frågor/problem.

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

...............................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 18 Hur intresserad är Du av politiska frågor som rör Västra Götalandsregionen?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad

Fråga 14 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna besökt följande städer?

Någon gång
under de Någon Någon Någon Någon Flera

Ingen senaste 12 gång i gång i gång i gång i gånger i Bor
gång  månaderna halvåret kvartalet månaden veckan veckan där

Göteborg
Stockholm
Malmö
Oslo
Köpenhamn

_______________________________________________________________________________________
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Fråga 20 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?

Varken till vänster
Klart till vänster Något till vänster eller till höger Något till höger Klart till höger

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 21 Vilket parti tycker Du bäst om i dag?

Vänsterpartiet Moderaterna
Socialdemokraterna Kristdemokraterna
Centerpartiet Miljöpartiet
Folkpartiet Annat parti (vg ange vilket): ................................................

Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej
_______________________________________________________________________________________

Fråga 19 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i dag i Västra
Götalandsregionen? Ange högst tre frågor/problem.

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

...................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________________________

Fråga 22 Hur tycker Du att regeringen sköter sin uppgift?

Varken bra
Mycket bra Ganska bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt

_______________________________________________________________________________________

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 25 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 24 Vilket parti tycker Du bäst om i dag i regionpolitiken i Västra Götaland?

Vänsterpartiet Moderaterna Annat parti (vg ange vilket):
Socialdemokraterna Kristdemokraterna

  ................................................Centerpartiet Miljöpartiet
Folkpartiet Sjukvårdspartiet

____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 28 Har Du själv någon gång som privatperson – eventuellt tillsammans med andra – försökt
påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer?

Ja   Nej   →   Gå vidare till fråga 29.

Om JA, på vilket sätt försökte Du påverka kommunen? Du kan ange flera sätt.

Tog kontakt med kommunal tjänsteman Arbetade i annan organisation eller förening
  eller förvaltning Skrev insändare eller artikel i tidning
Tog kontakt med kommunpolitiker Deltog i namninsamling eller demonstration
Arbetade aktivt i partiorganisation
Arbetade aktivt i aktionsgrupp eller byalag Annat sätt

Lyckades Du i Dina försök att påverka?

Ja Ja, delvis Nej Vet ej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29 Skulle Du personligen kunna tänka Dig att göra en frivillig insats (oavlönat arbete) inom
något eller några av följande områden?

      Nej, Nej,  Ja, Ja,
      absolut inte knappast någon gång regelbundet

Barn- och ungdomsverksamhet
Föräldravandring
Kontaktperson för nyinflyttad
Arbete mot våld och droger
Kontakt med äldre
Besöka långvarigt sjuka
Brottsförebyggande arbete

Har Du utfört något frivilligt arbete under de senaste 12 månaderna?

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 26 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 30 Var skulle Du personligen vilja placera några politiker i Västra Götalandsregionen på
nedanstående skala?

Personen
är okänd
för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Jonas Andersson
Roland Andersson
Susanne Aronsson
Lars Bergsten
Kent Johansson
Stefan Kristiansson
Monica Selin
Annelie Stark
Carina Åström

Ogillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar

Gillar
starkt

Fråga 27 Är Du personligen bekant med någon politiker som är verksam i:

Ja Nej
Den kommun där Du bor
Västra Götalandsregionen______________________________________________________________________
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Fråga 31 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i den kommun där Du bor respektive regionstyrelsen
i Västra Götaland sköter sin uppgift?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

Kommunstyrelsen i den
kommun där Du bor

Regionstyrelsen
i Västra Götaland

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 33 Vad anser Du om Din kommuns respektive Västra Götalandsregionens ekonomi?

Varken
Ekonomin i: Mycket Ganska god eller Ganska Mycket Ingen

god god  dålig dålig dålig uppfattning
Den kommun där Du bor

Västra Götalandsregionen

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 32 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 Västra Götaland?

Mycket stora Ganska stora Varken för- Ganska stora Mycket stora Ingen
fördelar fördelar eller nackdelar nackdelar nackdelar uppfattning

Hälso- och sjukvården
Regionens utveckling

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 34 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 upp-

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning

Svenska EU-parlamentariker
Rikspolitiker
Kommunens politiker
Västra Götalandsregionens politiker

Kommunens tjänstemän
Västra Götalandsregionens tjänstemän
Sjukvårdens personal
Tandvårdens personal

Personal inom barnomsorgen
Personal inom äldreomsorgen
Bibliotekspersonal
Lärare i grundskola

Kollektivtrafikens personal
Socialarbetare
Poliser
Småföretagare

Forskare
Journalister
Präster i Svenska kyrkan
Pastorer i frikyrkorna
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Fråga 38 Hur viktiga anser Du att följande verksamheter är för den framtida utvecklingen i
Västra Götaland?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen
viktig viktig viktig viktig uppfattning

Bank- och försäkringsväsende

Bilindustri

Detaljhandel

Elitidrott

Fritidsmiljö

Hamn och sjöfart

Högre utbildning/forskning

Informationsteknologi

Kultur, nöjesliv och evenemang

Livsmedelsindustri

Medicinsk industri

Miljöindustri

Offentlig service

Press/radio/TV

Transporter

Turism

Verkstadsindustri

Fråga 35 Här följer fyra påståenden om Västra Götalandsregionen. Markera för varje påstående det
svar som ligger närmast Din egen uppfattning.

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Ingen
Västra Götalandsregionen: helt delvis knappast inte alls uppfattning

Förbättrar demokratin

Stärker områdets ekonomiska utveckling

Innebär att delar av regionen missgynnas

Förbättrar möjligheterna att hävda sig i
konkurrensen med andra regioner

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 37 Hur anser Du att Din kommun på egen hand eller i samverkan med andra kommuner
lyckas med att främja följande?

Varken bra Ingen
Mycket bra Ganska bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt uppfattning

Företagande
Sysselsättning

_____________________________________________________________________________________________________

Fråga 36 Hur anser Du att Västra Götalandsregionen lyckas med att främja följande?

Varken bra Ingen
Mycket bra Ganska bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt uppfattning

Företagande
Sysselsättning

_____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 40 Vilken 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

__________________________________________________________

Fråga 39 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten.
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
bra bra eller dåligt dåligt dåligt

förslag förslag förslag förslag förslag

Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Låta privata företag svara för äldreomsorg
Satsa mer på friskolor
Införa sextimmars arbetsdag

Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen
Förhindra företag med vinstsyfte att driva

sjukhus

Sänka skatterna
Bygga ut kollektivtrafiken
Höja kommunal-/regionskatten hellre än

att minska servicen
Sänka skatten på alkohol
Främja utvecklingen i Västsverige genom
   utökat samarbete med Norge

__________________________________________________________

Fråga 41 Tycker Du att Sverige skall ha en folkomröstning om EU:s nya grundlag?

 Ja  Nej  Ingen åsikt

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 42 Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påståenden om vad som hindrar att
invandrare integreras i det svenska samhället?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Invandrares dåliga kunskaper i svenska
 är det avgörande hindret för integrationen

Invandrarnas integration förhindras av att
 svenskar och invandrare bor åtskilda

En invandrare kommer alltid att betraktas
 som en invandrare hur länge han/hon
 än bor i Sverige

Och med hjälp av samma skala: Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande
påståenden om eventuella följder av att invandrare integreras i det svenska samhället?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sverige blir ett bättre land att leva i
Rasism och främlingsfientlighet
 kommer att öka

         

Helt felaktigt
påstående

Helt riktigt
påstående
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TRAFIK

Fråga 43 Vilket var Ditt huvudsakliga färdmedel Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till
arbetet/skolan?

Till fots
Bil som förare
Bil som passagerare

Buss
Tåg/pendeltåg
Spårvagn

Cykel
MC/moped
Båt/färja

 Annat
 Jag arbetar/studerar inte/arbetar hemma

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 45 Följande förslag gäller trafiken. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?

         Mycket     Ganska  Varken bra    Ganska Mycket
 bra  bra eller dåligt dåligt dåligt

förslag förslag förslag förslag förslag

Stoppa privatbilismen i innerstäderna

Skärp övervakningen när det gäller hastighets-
överträdelser

Gör om fler gator till gågator

Sänk hastigheten från 50 till 30 km/timmen där
det finns många fotgängare och cyklister

Avsätt separata körfält för kollektivtrafiken i
större tätorter

Uppmuntra samåkning i bil

Förmånsbeskatta parkeringsplatser som betalas
av arbetsgivaren

Bygg ny älvförbindelse i Göteborg

Stoppa byggandet av Hallandsåstunneln

Fråga 44 När det gäller trafiken, hur angeläget tycker Du att det är att man förbättrar situationen för:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gående
Cyklister
Kollektivtrafikens resenärer
Bilister

____________________________________________________________________________________________________

Mycket
angeläget

Inte alls
angeläget
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SAMHÄLLE OCH SERVICE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 48 Nyttjar Du eller någon nära anhörig någon av de former av service som anges nedan?

Ja, Nyttjar ej själv,  Nej, varken jag
jag nyttjar men nära anhörig själv eller nära

själv nyttjar anhörig nyttjar

Föräldrakooperativ barnomsorg
Kommunal barnomsorg
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola

Friskola
Barnavårdscentral
Vårdcentral
Sjukhusvård

Privatläkare
Folktandvård
Privattandläkare
Äldreomsorg

Socialtjänst
Färdtjänst
Handikappomsorg
Kollektivtrafik

Idrottsanläggningar
Bibliotek
Kulturaktiviteter
Fritidsverksamhet

Fråga 47 Här ber vi Dig ta ställning till ett antal påståenden om trafiksituationen i Göteborg.
Vilket svarsalternativ stämmer bäst överens med Din egen uppfattning?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Ingen
helt delvis knappast inte alls uppfattning

Det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser
Det är farligt att ta sig fram som gående i

centrum

Luftföroreningarna i Göteborg är
besvärande

Man drabbas oftare av trafikstockningar
och köer nu än för ett par år sedan

Det är svårt att ta sig fram med bil i Göteborg
Buss- och spårvagnstrafiken drabbas oftare av

störningar i dag än för för några år sedan

Det är svårt att ta sig fram med cykel
   i Göteborg

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 46 När det gäller trafiken, vilken av följande satsningar anser Du vara mest angelägen?
(Markera endast ett alternativ.)

Förbättra framkomligheten i trafiken

Minska miljöstörningarna från trafiken

Höja trafiksäkerheten
_________________________________________________________________________________________
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Fråga 49 Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande områden?

Varken
Mycket Ganska nöjd eller Ganska Mycket Vet

nöjd nöjd missnöjd missnöjd missnöjd ej

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. Socialtjänst
14. Färdtjänst
15. Handikappomsorg
16. Kollektivtrafik

17. Idrottsanläggningar
18. Bibliotek
19. Kulturaktiviteter
20. Fritidsverksamhet

21. Turism
22. Miljövård
23. Tillgång på bostäder
24. Gator och vägar

25. Renhållning på allmänna platser
26. Möjligheten att få jobb
27. Kommuninformation
28. Regioninformation

___________________________________________________________________________________________

Fråga 51 Hur tycker Du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen
bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

Den kommun där Du bor
Västra Götalandsregionen

____________________________________________________________

Fråga 50 Om förändringar av servicen skall göras, vilket av serviceområdena anser Du att:

Det är mest angeläget Det i första hand Vg ange en av siffrorna
att satsa på? ska minskas på? 1–28 i fråga 49 ovan.

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 52 Allmänt sett, hur tycker Du att sjukvården i Sverige har utvecklats under de senaste
5 åren?

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

Nu följer några frågor som handlar om sjukvårdens utveckling i Sverige.
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_________________________________________________________________________________________

Fråga 54 Anser Du att det är lätt eller svårt att veta hur sjukvården har utvecklats?
                               Mycket Ganska Varken lätt Ganska Mycket

 lätt lätt eller svårt svårt svårt
 

_______________________________________________________________________________________TEKNIKINNEHAV OCH INTERNET

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 56 Har Du tillgång till internet? (Fler än ett alternativ kan markeras.)

Ja, i hemmet   →             ... där jag har anslutning: ... via telefonmodem

Ja, på arbetsplats/skola ... via bredband

Ja, på annan plats

Nej  → Gå vidare till fråga 58.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57 Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata internetanvändning? (Du kan markera
mer än en ruta.)

E-post Ladda ner/lyssna på musik

Söka fakta/information Lyssna på radio

Ta del av nyheter/nyhetstjänst Pornografi/erotik

Nöje/förströelse/spel Bankärenden

Datorteknisk användning/göra hemsidor Hämta blanketter, informationsmaterial etc.

Delta i diskussions- eller chatgrupp från kommun, myndighet

Beställa varor eller tjänster Annat: .…..............……..........……....……....
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 53 Enligt Din uppfattning, i vilken utsträckning kan regeringen respektive regionstyrelsen
påverka utvecklingen inom sjukvården?

Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket 
stor  stor  eller liten  liten  liten Ingen

utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning uppfattning

Regeringen
Regionstyrelsen

Fråga 58 Hur ofta brukar Du ta del av något av följande på internet?

6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/
vecka vecka vecka Mer sällan Aldrig

Aftonbladet

Göteborgs-Posten

Annan nyhetssajt

Din kommuns hemsida

Västra Götalandsregionens hemsida

Fråga 55 Vilka typer av utrustning etc. har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll?

Telefon (fast anslutning)   Persondator

Mobiltelefon  ... med 3G   Skrivare

Text-TV   Handdator

Video   CD-spelare

Digital-TV/Set Top Box   DVD-spelare
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HOT OCH RISKER
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 62 Vad uppfattar Du som det allvarligaste hotet mot Din trygghet?

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

.................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 63 Har Du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla/otrygghet på följande allmänna
platser eller i nedanstående situationer: (Mer än ett alternativ på varje rad kan markeras.)

Tillsammans Då det
Då jag med vänner/ var mycket Nej,

var ensam bekanta  folk där inte någonsin

På gator och torg
I parker eller rekreationsområden
Vid resa med buss och spårvagn

På spårvagns- och busshållplatser
På stationer/terminaler
På restauranger/caféer, pubar eller dansställen
I tunnlar eller på broar

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 60 När Du tänker på nyhetsrapportering via internet, hur tillförlitliga bedömer Du då följande
nyhetssajter?

Mycket Ganska Inte särskilt Mindre Inte alls Ingen
tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig tillförlitlig uppfattning

Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Göteborgs-Posten

Sveriges Radio
SVT
TV4

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 61 Om det inträffar en stor lokal nyhetshändelse i Västsverige, vilken internetsajt besöker
Du troligen? (Ange endast ett alternativ.)

 Aftonbladet Sveriges Radio P4 Din kommuns hemsida
 GT SVT Annan sajt: ...........................................
 Göteborgs-Posten TV4  Skulle inte använda internet

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 64 I vilken utsträckning tror Du att mediers rapportering spelar någon roll för hur Du själv
och hur människor i allmänhet upplever olika hot och risker?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    För mig själv
    För människor i
      allmänhet

I mycket liten utsträckning I mycket stor utsträckning

Fråga 59 Har Din användning av internet medfört att Du ökat eller minskat Din användning av andra
medier?

Ökat Ökat Varken ökat Minskat Minskat
mycket något eller minskat något mycket

Dagstidningsläsning
Telefonerande
Radiolyssnande
TV-tittande

___________________________________________________________________________________________________
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FÖLJANDE FRÅGOR BESVARAS ENDAST AV DIG SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 66 Har Du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla/otrygghet i och kring nedanstående
platser eller områden i Göteborg? (Mer än ett alternativ på varje rad kan markeras.)

Har inte Ja, under   Ja, under
varit där dagtid  kvälls-/nattetid       Nej

Nordstadstorget
Kungsportsavenyn
Vasagatan
Järntorget
Rymdtorget i Bergsjön

Angereds Centrum
Kungsparken
Brunnsparken
Slottsskogen
Centralstationen
Frölunda torg

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 69 Röstade Du i senaste kyrkovalet?

Ja Nej

__________________________________________________________
Fråga 70 Har Du för avsikt att rösta i kyrkovalet 2005?

Ja Nej Vet ej Ej röstberättigad

Om Du avser att rösta i kyrkovalet 2005, är det någon särskild orsak eller fråga som gör
att Du tänker rösta?

 Nej
 Ja, nämligen: ........................................................................................................

Fråga 67 Har Du själv under de senaste 12 månaderna i Göteborg själv sett, hört eller läst om:
(Mer än ett alternativ kan markeras på varje rad.)

Hört av vänner/ Läst/sett/hört
Själv sett bekanta i medierna      Nej, inget

Vandalisering/skadegörelse
Nedskräpning
Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen
Folk som beter sig våldsamt/hotfullt utomhus
Kvinnor som antastas/utsätts för våld utomhus
Kvinnor som antastas/utsätts i våld i hemmet

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 68 Hur ofta brukar Du läsa eller titta i någon av följande:

Tidningen Faktum       
Tidningen Amos       
Församlingsbladet som
   delas ut i Din församling       

__________________________________________________________

Jag läser/tittar i
varje nummer

Jag läser/
tittar ibland

Jag läser/tittar
inte i den

Känner
inte till

Fråga 65 I vilken utsträckning händer det att Du undviker att gå ut för att Du känner Dig otrygg
eller rädd?

Mycket ofta Ganska ofta Ganska sällan Mycket sällan
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Fråga 72 Hur väl anser Du att följande omdömen stämmer in på Göteborgs-Posten?

 Stämmer helt Stämmer Stämmer Stämmer Tveksam/
och hållet delvis knappast inte alls vet ej

Är mycket läsvärd

Kommer alltid i tid på morgonen

Innehåller för många sidor

Är seriös i sin nyhetsbevakning

Har ett lågt prenumerationspris

Är lätt att hitta i

Har en bra nyhetstjänst på internet
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 73 Om Du tänker på hur Göteborgs-Posten är i dag och jämfört med hur den var för ett år
sedan, tycker Du då att tidningen blivit bättre eller sämre?

Mycket Något Ingen Något Mycket Tveksam/
bättre bättre skillnad sämre sämre vet ej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 74 Göteborgs-Posten ändrade format den 5 oktober. Vad tycker Du om det nya formatet
på Göteborgs-Posten?

Mycket Något Varken bättre Något Mycket Ingen
bättre bättre eller sämre sämre sämre uppfattning

Fråga 71 Var skulle Du personligen vilja placera några kommunala politiker i Göteborg på
nedanstående skala?

Personen
är okänd
för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Kia Andreasson
Jan Hallberg

Göran Johansson
Carina Liljesand
Erik Lithander

Vivi-Ann Nilsson
Eva Olofsson

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
 starkt

Gillar
starkt

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR SOM ENDAST BESVARAS AV DIG SOM LÄSER

GÖTEBORGS-POSTEN
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Fråga 75 Hur mycket brukar Du läsa av följande innehåll i Göteborgs-Posten?

Allt/ Ganska Inte särskilt Nästan inget/
 nästan allt mycket  mycket inget alls

DEL 1 TOTALT

Förstasidan
Ledarsidan
Riksnyheterna

Göteborgsnyheter
Västsvenska nyheter
Lokala nyheter från den egna kommunen
Leva
Utrikesnyheter
Lokala affärsannonser

Bostadsannonser
Bilannonser
Annonser om varor (t ex heminredning, bygg

och trädgård)

Annonser om tjänster (t e x hälsa, experter
     och kurser)
Familjesidorna/Namn
Debattsidan
Insändare/Fria Ord

DEL 2 TOTALT

Ekonominyheter
Politik- och arbetsmarknadsnyheter
Konsument

Matsidan (torsdagar)
Börssidorna
Sporten

DEL 3 TOTALT

Kulturen
Gränslöst
Nöjesnyheter
Guiden
Nöjesannonser
Reseannonser
Världens Gång (förutom serier)
Serier
Radio- och TV-sidorna

Helgläsning
Attityd  i del 3 (lördag, söndag)
Graffiti i del 3  (lördag, söndag)
Aveny i del 3  (fredag, lördag)
Privata pengar i del 2 (lördag, söndag)

Bilagor
TV-tider (torsdag)
Två Dagar (lördag)
Jobb och utbildning (torsdag, söndag)
Bostad (tisdag)
Motor (onsdag)
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Fråga 76 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 halv- kvar- gång i gång i gånger i
gång  månaderna året talet månaden veckan veckan

Umgåtts med vänner
Umgåtts med grannar
Diskuterat politik
Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid
Gått på kafé
Handlat på Systembolaget

Mekat med eller vårdat bil/motorcykel
Sysslat med trädgårdsarbete
Sjungit eller spelat något musikinstrument
Umgåtts med invandrare födda
   utanför Europa
Gått på bio

Gått på teater
Gått på opera/musical/balett
Gått på rock-/popevenemang
Gått på konsert
Besökt bibliotek
Gått på museum

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 78 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i samt hur aktiv Du är i dessa
föreningar.

Medlem, men har Medlem och har
 inte varit på möte  varit på möte Medlem och

Icke  under de senaste  under de senaste har någon typ
medlem  12 månaderna  12 månaderna av uppdrag

Byalag, samhällsförening
Facklig organisation
Föräldraförening
Humanitär hjälporganisation

Hyresgäst-/bostadsrätts-
eller villaägareförening

Idrotts- eller friluftsförening
Invandrarorganisation
Kulturförening (musik, dans etc.)
Kvinnoorganisation
Nykterhetsorganisation
Pensionärsorganisation
Politiskt parti

(även kvinno- eller ungdomsförbund)

Svenska kyrkan
Frikyrka eller annan religiös organisation
Annan förening

Fråga 77 Har Du något favoritlag i fotboll?

Damlag  Ja, nämligen.............................................................................  Nej

Herrlag  Ja, nämligen.............................................................................  Nej
____________________________________________________________________________________________________

AKTIVITETER OCH FRITIDSVANOR
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Fråga 81 Har Du under de senaste 12 månaderna besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål?
Avser Du att göra det under de kommande 12 månaderna?

Har besökt under Avser att besöka under
de senaste 12 månaderna: de kommande 12 månaderna:

Nej, kommer  Ja, kommer Ja, kommer
Ingen Någon Flera inte att kanske att säkert att
gång gång gånger besöka besöka besöka

Akvarellmuséet i Skärhamn
Borås djurpark
Bohusläns museum
Gamla Ullevi
Göteborgs konserthus

Göteborgs konstmuseum
GöteborgsOperan
GöteborgsOperans Skövdescen
Göteborgs Stadsmuseum
Göteborgs Stadsteater

Havets hus i Lysekil
Konserthuset i Vara
Liseberg
Läckö slott

Lödöse museum
Nordens Ark
Ostindiefararen
Skara Sommarland
Ullared
Universeum i Göteborg

Om Du skulle använda samma skala, i vilken utsträckning anser Du att det går att lita
på människor i det område där Du bor?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 79 Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Svara med hjälp av nedanstående skala:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Det går att lita på
människor i allmänhet

Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Fråga 80 Man brukar ibland tala om att människor har både kvinnliga och manliga egenskaper. I
vilken utsträckning skulle Du säga att Du själv har kvinnliga respektive manliga
egenskaper? Svara med hjälp av de två skalorna nedan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kvinnliga egenskaper
Manliga egenskaper

____________________________________________________________________________________________________

Jag har många
sådana egenskaper

Jag har få
sådana egenskaper
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ARBETSLIV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 85 Vilket yrke har/hade Du?

.......................................................................................................... (yrke/sysselsättning)

Har aldrig förvärvsarbetat → Gå vidare till fråga 89.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 87 Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt per vecka?

Heltid Deltid, minst 15 timmar/vecka Deltid, mindre än 15 timmar/vecka
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 86 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst?

Statlig Kommunal Landstingskommunal/regional Privat
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 88 Förvärvsarbetar Du i den kommun där Du bor eller pendlar Du till arbete i annan
 kommun?

Arbetar i den kommun där jag bor

Pendlar till arbete i annan kommun, nämligen ..........................................................

Fråga 84 Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever?

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 83 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 halv- kvar- gång i gång i gånger i
gång  månaderna året talet månaden veckan veckan

Använt internet
Åkt kollektivt (buss/spårvagn/tåg)
Motionerat/idkat friluftsliv
Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Bett till Gud

Tränat på gym (aerobics/workout etc.)
Gått på fotboll
Spelat på Tips, Lotto eller V75
Deltagit i studiecirkel
Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne
Hyrt video/DVD

Rökt/snusat
Läst om brott i dagspressen
Druckit sprit/vin/starköl
Läst någon bok

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 82 Har Du under de senaste 12 månaderna sökt information på internet om något av följande?

Någon Någon Någon Någon Någon Flera
gång gång i gång i gång i gång i gånger i

Nej under året halvåret kvartalet månaden veckan veckan
Kultur/evenemang/sevärdheter
Hälso- och sjukvård
Trafikinformation  (t ex om tidtabeller,
  kartor vägarbeten eller annat)

___________________________________________________________________________________________________
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Fråga 90 Är Du kvinna eller man?

  Kvinna   Man
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 91 Vilket år är Du född?

Årtal:
_______________________________________________________________________________________

19

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 93 Vilket är Ditt civilstånd?

Ensamstående   Sambo   Gift   Änka/änkling
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 94 Har Du egna barn?

Ja Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 92 Är Du ...:

Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
 medborgare  annat land   och medborgare i annat land

_______________________________________________________________________________________

Fråga 95 Hur ser Ditt hushåll ut?

 Jag bor ensam → Gå vidare till fråga 96.
Ja Nej

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:  → En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Om Du regelbundet delar Ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?

0–3 år 4–6 år 7–15 år 16 år eller äldre
Antal barn: ... i åldrarna:

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 89 Är Du medlem i någon fackförening?

Ja, förbund inom:
LO (Landsorganisationen) Annan facklig organisation
TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) Nej
SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 96 Hur bor Du för närvarande?

I villa/radhus  I servicehus, ålderdomshem eller gruppboende
 I lägenhet/ flerfamiljshus  I studentrum/inneboende
 På lantgård Annat boende: .....................................................................

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 97 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?

Hyr bostaden Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)
____________________________________________________________________________________________________
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Fråga 101 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 kommun i annan del av Sverige
Till annan del av kommunen Till annat land
Till annan kommun i Västra Götaland

________________________________________________________________________________________

Fråga 98 I vilken typ av område bor Du?

Storstad, centralt Stad eller större tätort, ytterområde
Storstad, ytterområde/förort Mindre tätort
Stad eller större tätort, centralt Ren landsbygd

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 99 Hur länge har Du bott i den kommun där Du nu bor?

 Har alltid bott här
  Har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t ex studier på annan ort
 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

_______________________________________________________________________________________

Fråga 102 Var någonstans har Du respektive Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp?

Du själv Din far Din mor
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 103 Om Du skulle beskriva Ditt nuvarande hem respektive det hem Du växte upp i, vilket av
nedanstående alternativ stämmer då bäst?

Ditt nuvarande hem: Det hem Du växte upp i:

Arbetarhem Arbetarhem
Jordbrukarhem Jordbrukarhem
Tjänstemannahem Tjänstemannahem
Högre tjänstemanna-/akademikerhem Högre tjänstemanna-/akademikerhem
Företagarhem Företagarhem

Fråga 100 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i:

-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

____________________________________________________________________________________________________

Mycket
bra

Mycket
dåligt

Varken bra
eller dåligt



23

Fråga 107 Har Du under de senaste 12 månaderna fått stöd i någon av följande former?

Ja Nej
Sjukersättning från arbetsgivare eller försäkringskassa
Sjukbidrag eller förtidspension
Arbetslöshetskassa (A-kassa)
Socialbidrag eller introduktionsersättning
Föräldrapenning
Äldreförsörjningsstöd__________________________________________________________

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

Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)

Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Genomgår arbetsmarknadsutbildning

Arbetslös

Ålderspensionär/avtalspensionär

Förtidspensionär/sjukpensionär

Studerande

Annat:.....................................
_______________________________________________________________________________________

Fråga 106 Vilken skolutbildning har Du? Markera det alternativ som Du anser passar bäst in på Dig.
Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då 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

 Studier vid högskola/universitet

 Examen från högskola/universitet

 Examen från forskarutbildning
________________________________________________________________________________________

Fråga 104 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 108 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda års-
inkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel skall
räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).

100 000 eller mindre 401 000 – 500 000
101 000 – 200 000 501 000 – 600 000
201 000 – 300 000 601 000 – 700 000
301 000 – 400 000 Mer än 700 000
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Fråga 112 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?

Förbli ungefär
Förbättras densamma Försämras

Din egen ekonomiska situation

Ekonomin i Din kommun

Den svenska ekonomin

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 111 Röstade Du i valet till Europaparlamentet i juni 2004?

Ja Nej Ej röstberättigad Minns inte

Om Du röstade i Europaparlamentsvalet, vilket parti röstade Du på?

Vänsterpartiet Kristdemokraterna
Socialdemokraterna Miljöpartiet
Centerpartiet Junilistan
Folkpartiet Annat parti (vg ange vilket): ..................................................
Moderaterna Röstade blankt

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 110 Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala,
där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

____________________________________________________________________________________________________

Mycket dåligt Mycket gott

Fråga 109 På det hela taget, hur ofta händer det att Du oroar Dig för att något obehagligt skall hända?

Mycket Ganska Varken ofta Ganska Mycket
ofta ofta eller sällan sällan sällan

____________________________________________________________________________________________________
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Här ser Du några böcker från SOM-institutet där resultaten
från de senaste årens undersökningar presenteras:

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida:

www.som.gu.se

(Där hittar Du också innehållsförteckningar till våra böcker.)

Vill Du kontakta oss är Du mycket välkommen att göra det:

•  telefon: 031-773 12 17

•  epost: info@som.gu.se

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

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________



SAMHÄLLE
O P I N I O N
MASSMEDIA

Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genom-
förs av SOM-institutet. SOM-institutet drivs gemensamt av Institutionen för journalistik och masskom-
munikation, 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
Information och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Västsverige.

Ansvarig för undersökningen är docent Lennart Nilsson. Magnus Kinnmark är projektsamordnare och
undersökningsledare är Rudolf Antoni.

Har Du frågor som rör Din medverkan i undersökningen, ring gärna
Kinnmark Information. Telefon: 020 – 28 28 30 (samtalet är gratis)

Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet:
Rudolf Antoni, telefon: 031-773 11 96, e-post: rudolf.antoni@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.


