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Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Sweden

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Är du generellt sett mycket nöjd, ganska nöjd, ganska
missnöjd eller mycket missnöjd med var och en av följande tjänster i [CITY]
[LÄS UPP – ROTERA - ENDAST ETT SVAR PER RAD]
Mycket nöjd ............................................................................4
Ganska nöjd ...........................................................................3
Ganska missnöjd .................................................................2
Mycket missnöjd.....................................................................1
[VET EJ / INGET SVAR] .......................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Kollektiva transporter i staden, t e x buss, spårvagn eller tunnelbana
Skolor
Sjukvård som erbjuds av sjukhus
Sjukvård som erbjuds av läkare
Grönområden, såsom allmänna parker och trädgårdar
Sportanläggningar, såsom sportarenor och inomhushallar
Biografer
Kulturella anläggningar, såsom konserthallar, teatrar, museum och bibliotek
Allmänna ställen för Internetuppkoppling, såsom Internetkaféer eller bibliotek
Internetuppkoppling hemifrån

Jag kommer att läsa upp några påståenden. Kan du tala om för
mig om du instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer något, eller inte alls instämmer med vart
och ett av dessa påståenden?
[LÄS UPP – ROTERA - ENDAST ETT SVAR PER RAD]
Instämmer helt ......................................................................4
Instämmer till stor del.............................................................3
Instämmer något ....................................................................2
Instämmer inte alls .................................................................1
[VET EJ / INGET SVAR] .................................................... 9
A
B
C
D
E
F
G
H

I [CITY], är det lätt att hitta ett bra jobb
Utlänningar som bor i [CITY] är väl integrerade
I [CITY] är det lätt att hitta ett bra boende till ett överkomligt pris
När du kontaktar [CITY]ens administrativa service, så ger de dig effektiv hjälp
Luftföroreningar är ett stort problem i [CITY]
Buller är ett stort problem i [CITY]
[CITY] är en ren stad
[CITY] använder sina resurser på ett ansvarsfullt sätt

[ROTERA INTE DE TVÅ SISTA FRÅGORNA OCH SPARA VID SLUTET]
I
J

Du trivs med att bo i [CITY]
Inom de närmaste fem åren kommer det att bli trevligare att bo i [CITY]

Q3

Kan du för vart och ett av följande påståenden tala om för
mig om detta alltid händer dig, om det händer dig ibland, eller om det sällan
eller aldrig händer dig?
[LÄS UPP – ROTERA - ENDAST ETT SVAR PER RAD]

Alltid ........................................................................................4
Ibland ......................................................................................3
Sällan .....................................................................................2
Aldrig.......................................................................................1
[VET EJ / INGET SVAR] .................................................... 9
A
B
C

Du har svårt att kunna betala dina räkningar i slutet av månaden
Du känner dig trygg i det område som du bor i
Du känner dig trygg i [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Kön
(FRÅGA INTE - ANGE TILLÄMPLIGT)
Man...................................................................................1
Kvinna...............................................................................2
D2. Hur gammal är du?
[_][_]
[99]

år
[AVBÖJANDE/INGET SVAR]

D3. Hur gammal var du när du slutade läsa på heltid?
(Skriv in DEN ÅLDER DÅ UTBILDNINGEN AVSLUTADES)
[_][_] år
[ 9 9 ] [AVBÖJANDE/INGET SVAR]
[ 0 1 ] [ALDRIG LÄST PÅ HELTID]
[ 0 0 ] [LÄSER FORTFARANDE PÅ HELTID]

D4. När det gäller din nuvarande sysselsättning skulle du beskriva dig som egen företagare, löntagare,
verkstadsarbetare eller skulle du beskriva dig vara utan yrkesmässig sysselsättning? Betyder det
att du är
[OM ETT SVAR I HUVUDKATEGORIN GES, LÄS UPP RESPEKTIVE UNDERKATEGORIER]
- Egen företagare
Æ i.e. :
- lantbrukare, skogsarbetare, fiskare........................... 11
- affärsinnehavare, hantverkare .................................. 12
- praktiserande akademiker (jurist, läkare, revisor, arkitekt,...)
- företagsledare inom ett företag ................................. 14
- annat ......................................................................... 15
- Löntagare
Æ i.e. :

- akademiker (anställd läkare, jurist, revisor, arkitekt) . 21
- vd, direktör eller högsta ledningen ............................ 22
- ledning på mellannivå, .............................................. 23
- Offentliganställd ........................................................ 24
- kontorstjänsteman..................................................... 25
- annan löntagare (säljare, sjuksköterska, etc............. 26
- annat
........................................................... 27
- Verkstadsarbetare
Æ i.e. :
- tillsyningsman/förman (gruppledare, etc...)............... 31
- Verkstadsarbetare.........................................................
- outbildad verkstadsarbetare...................................... 33
- annat
........................................................... 34
- Utan yrkesmässig sysselsättning
Æ i.e. :
- sköter hemmet........................................................... 41
- studerande (heltid) .................................................... 42
- pensionerad .............................................................. 43
- arbetssökande........................................................... 44
- annat ......................................................................... 45
- (Avböjande) ..................................................................................... 99

32

13

D5.

Vilket av följande påståenden passar in på dig?
(ENDAST ETT PÅSTÅENDE ÄR TILLÅTET, VÄLJ DET FÖRSTA SOM PASSAR, TÄNK PÅ DE
NUVARANDE 25 MEDLEMSSTATERNA I EU)
- Mina föräldrar och jag föddes i Sverige .......................... 1
- Jag föddes utanför EU .................................................... 2
- Jag föddes i ett annat land i EU....................................... 3
- Jag föddes i Sverige och minst en av mina föräldrar föddes utanför EU

4

- Jag föddes i Sverige och minst en av mina föräldrar föddes i ett annat land i EU

5

- [VET EJ / INGET SVAR] ................................................ 9
D5_NONEU. Vilket av följande påståenden passar in på dig?
(ENDAST ETT PÅSTÅENDE ÄR TILLÅTET, VÄLJ DET FÖRSTA SOM PASSAR)
- Mina föräldrar och jag föddes i Sverige .......................... 1
- Jag är född utomlands .................................................... 2
- Jag är född i (LAND) men minst en av mina föräldrar föddes utomlands

3

- [VET EJ / INGET SVAR] ................................................ 9
D6. För att bättre förstå vilket område i staden som du refererade till, skulle vi vilja att du säger oss vilket
område i staden du bor i. Denna information kommer bara att användas för att sätta resultaten på kartan.
Skulle du vilja vara vänlig och säga vilket postnummer du bor inom.
POSTNUMMER ...................................................... ______
[VET EJ / INGET SVAR] ............................................. 9999
D8. Detta avslutar intervjun. Gallup skulle dock vilja kontakta vissa människor igen i framtiden för att ställa
några få ytterligare frågor. Skulle vi kunna få ditt tillstånd att ringa dig igen för att få veta lite mer om dina
tankar och åsikter?
Ja......................................................................................1
Nej ....................................................................................2
(Nekade)...........................................................................3
(VET EJ / INGET SVAR) ..................................................9

Om kod 1 i D8, fråga:
D9. För att en Gallup-intervjuare ska kunna nå dig enklare. skulle jag kunna få ditt namn?
NAMN: _________

