
Svara på enkäten och hjälp oss att utveckla tidningen om och för personer 
med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning, deras anhöriga och 
andra som är intresserade av funktionshinderområdet. Svara på enkäten 
senast den 21 november 2021. 

Genom att svara på enkäten kan du delta i utlottningen av två presentkort 
värda 40 euro styck. Kom ihåg att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter 
om du vill delta i utlottningen av presentkorten.  

Enkäten är lättläst men personer med intellektuell funktionsnedsättning kan 
ändå behöva hjälp med att svara på den. 

Vi behandlar alla svar konfidentiellt. Frågorna markerade med * är 
obligatoriska. 

 

 
1. Kön. Jag är * 

 kvinna 

 man  

 annat / jag vill inte säga 

 

2. Ålder. Jag är * 

 under 30 år 

 30–45 år 

 46–60 år 

 över 60 år 

 

3. Grupp. Jag * 

 har funktionsnedsättning 

 är anhörig till person med funktionsnedsättning 

 arbetar med personer med funktionsnedsättning 

 Annat, vad? ______________________________________________________ 



 

4. Region. Jag bor i/på * 

 Åboland 

 Nyland 

 Åland 

 Österbotten 

 Annanstans, var? __________________________________________________ 

 
5. Vad läser du i GP? Jag läser *  

Du kan välja flera alternativ.   

 allt 

 ledare och kolumn om lagstiftning 

 reportage och längre artiklar 

 korta nyheter (notiser) 

 kalendern (kurser och evenemang) 

 Lärum tipsar 

 rubriker, citat och bildtexter 

 de lättlästa sidorna 

 föreningssidorna 

 om Steg för Steg 

 Jag tittar på bilder.  

 Jag läser inte GP.  

 Annat, vad? _____________________________________________________ 

 

6. Vad får du ut av att läsa GP? Jag får *  

Du kan välja flera alternativ. 

 läsa intressanta artiklar  

 läsa om andra i liknande situation och om deras erfarenheter 

 titta på fina bilder och på bekanta ansikten 

 veta om FDUV:s kurser och evenemang 

 en skön stund för mig själv 



 lära mig och rättigheter och lagstiftning 

 information om service och stöd 

 något att prata om med mina vänner 

 veta vad min egen DUV-förening eller Steg för Steg gör  

 läsa vad andra DUV-föreningar gör 

 Jag får inget ut av att läsa GP.  

 Jag läser inte GP.  

 Annat, vad? ______________________________________________________ 

 

7. Hur viktig är GP för dig? Den är *  

 jätteviktig 

 ganska viktig 

 inte så viktig 

 inte alls viktig 

 Vet inte 

 Jag läser inte GP.  

 

8. Vad tycker du om antalet lättlästa texter i GP? Jag tycker att det finns *  

 tillräckligt med lättläst 

 för litet lättläst 

 för mycket lättläst 

 Vet inte 

 Jag läser inte GP.  

 

9. Skulle du rekommendera GP till en vän, anhörig eller arbetskamrat? * 

 

       0   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10 

Nej                       Ja 

 

 
10. Hur borde GP utvecklas?  

Du kan välja flera alternativ.  



 fler bilder  

 fler lättlästa texter 

 mer information 

 fler ställningstaganden  

 fler personintervjuer 

 kortare texter 

 fler längre reportage 

 mer om DUV-föreningarna och Steg för Steg  

 GP är bra som den är.  

 Annat, vad? 
___________________________________________________________________ 

 

11. Vad skulle du vilja läsa om i GP, en tidning om och för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga?  

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Om du vill kan du före du ger enkätsvaren till FDUV dra bort sista sidan 
med dina kontaktuppgifter så att vi inte kan sammankoppla dem med 
svaren. 

 

Om du sänder in svaren per post ska du skicka dem till:  

FDUV / GP  
Nordenskiöldsgatan 18A 
00250 Helsingfors 
  



 
12. Om du vill vara med i utlottningen av presentkort, skriv dina 
kontaktuppgifter nedan.  

 

Förnamn  __________________________________________________________ 
 
Efternamn  _________________________________________________________ 
 
Telefonnummer  ____________________________________________________ 
 
E-postadress  _______________________________________________________ 
 
Adress  ____________________________________________________________ 
 
Postnummer  _______________________________________________________ 
 
Stad  ______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Tack för dina svar!  
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