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UPPSALAENKÄTEN 2019 
 

Årgång 15 

Metod: Webbenkät. Kombinerat urval från Internetpaneler och Spar 

Målgrupp: Allmänheten Uppsala län 17-80 år (från 14 år mot pristillägg) 

Antal Svar: Uppsala kommun 600 och övriga kommuner 400  

Frekvens/utgivningsperioder: Minst 2 gånger per år, våren 2019 preliminärt april (Uppsala 
kommun) och hösten 2019 preliminärt oktober (Uppsala län) 

Rapporter: 6-8 veckor efter utskick  

Bakgrundsdata: 

• Kön 

• Ålder (3 grupper) 

• Sysselsättning (studerande, förvärvsarbetande, pensionär) 

• Högsta utbildning (akademiker/ej akademiker) 

• Boende (Hyresrätt, bostadsrätt, villa) 

• Antal år i Uppsala  

• Barnhushåll/Hushåll utan barn 

• Har bil/har inte bil 

• Taxerad inkomst i 3 intervaller 

• Bostadsområde i Uppsala (Uppsala centrum, Uppsala ytterområden, Landsbygd. 
Övriga kommuner redovisas som en grupp 

• Intressen (30 olika): 
 

 
 

En generell fråga om hur medborgarna får information om evenemang (kultur och sport), 
utställningar, konserter, föreställningar etc. i Uppsala kan beställas utan ensamrätt till låg 
kostnad (2000 kr).  

 

Intervjuerna är representativa för befolkningen vad gäller kön, åldersgrupp och kommun 

Priser: Grundpris för Uppsala kommun från 20 000 kr och Uppsala län från 25 000 kr ex 
moms, priset beror på omfattningen (antal/typ av frågor), begär offert och förslag till frågor 

Rabatt kan lämnas vid återkommande uppföljning med samma frågor 

Rapport i PowerPoint per e-post, för personlig presentation tillkommer 3 000 kr per tillfälle. 
Nytt för 2019 är att vi erbjuder en sammanfattande pdf för kunndens interna/externa 
kommunikation mot ett pristillägg om 2500 kr. 

 

Kontakt:  

Lotta Hörngren Projektledare/säljare 0761-629928 , charlotte.horngren@gmail.com 
Fredrik Kjellén Projektledare/säljare 070-830 03 05, fredrik.kjellen@foretagarforum.com 

Anders Pettersson undersökningsledare 070-422 97 49, anders@provos.se 

Bilar/MC och annat motorrelaterat Historia Online-/konsollspel

Båtar Husdjur Online betting/Spela om pengar på internet

Böcker/litteratur Interiör/heminredning Politik

Datorer Jakt  och fiske  Resor

Ekonomi Konst Schack, kortspel och liknande

Film och TV Kultur, musik, underhållning (att se/lyssna på)  Snickra/måla

Foto/Video/Film Kultur, musik, underhållning (eget utövande) Sport/idrott (se på)

Friluftsliv Mat och dryck Sport/idrott (eget utövande)

Frivilligt arbete /organisationer Mode/design Trädgårdsarbete

Handarbete/slöjd Musik/sång Träning/hälsa/kosthållning
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