Konsumtion och samhällsfrågor
En undersökning om svenska folkets vanor och åsikter

Intressen och nyheter
Fråga 1

Hur intresserad är du i allmänhet av:
Inte alls
intresserad
0

Mycket
intresserad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sport
Matlagning
Lokalsamhället
Svensk inrikespolitik
Natur och friluftsliv
Miljöfrågor
Vetenskap och teknik
Konsumentfrågor
Mode/kläder
Resor
Kultur
Ekonomi
Mänskliga rättigheter
Utrikesfrågor
Utvecklingsländer/tredje
världen

Fråga 2

Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag? Ange
högst tre frågor/samhällsproblem.

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Fråga 3

Hur ofta brukar du ta del av nyheter i följande medier?
Aldrig

Mycket
sällan

Lokalnyheter i radions P4
Ekonyheterna i riksradion
Nyheter i privat lokalradio
Nyhetsprogram i SVT eller TV4
Regionala nyheter i SVT eller TV4
Internationell TV-nyhetskanal (t.ex.
BBC, CNN, Al Jazeera)
Text-tv
Någon morgontidning (även på Internet)
Någon kvällstidning (även på Internet)
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1-2 dagar i
veckan

3-4 dagar i
veckan

5-6 dagar i
veckan

Dagligen

Framtiden
Fråga 4

Om du ser till läget idag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?
Mycket
oroande

Ganska
oroande

Inte särskilt
oroande

Inte alls
oroande

Terrorism
Ekonomisk kris
Stor arbetslöshet
Miljöförstöring
Försämrad havsmiljö
Förändringar i jordens klimat
Stigande matpriser
Ökande sociala klyftor
Fattigdomen i tredje världen
Brott mot mänskliga rättigheter

Fråga 5

Hur tror du att följande kommer att förändras de närmaste 2-3 åren?
Försämras
kraftigt

Försämras
något

Förbli ungefär
densamma

Förbättras
något

Förbättras
kraftigt

Ingen
uppfattning

Ditt hushålls ekonomiska
situation
Den svenska ekonomin
Den globala ekonomin
Den svenska arbetsmarknaden
Tillståndet för jordens miljö
Levnadsvillkoren för de fattiga i
världen

Politik och samhälle
Fråga 6

Vilket eller vilka inslag ingår i begreppet hållbar utveckling?
Ingår

Ingår ej

Ekonomiska
Sociala
Kulturella
Miljömässiga

Fråga 7

Vilket av alternativen nedan förknippar du med s.k. ”Rättvis handel”?

Handel som inte regleras av
tullar och handelskvoter

Handel med varor som producerats med
drägliga arbetsvillkor i utvecklingsländer
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LO s försök att öka konkurrensen
i den svenska handeln

Fråga 8

Vilket parti tycker du bäst om idag?

Vänsterpartiet

Moderaterna

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

Junilistan

Centerpartiet

Miljöpartiet

Piratpartiet

Folkpartiet

Sverigedemokraterna

Annat parti:___________________

Fråga 9

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och
grupper sköter sitt arbete?
Mycket stort
förtroende

Ganska stort
förtroende

Varken stort eller
litet förtroende

Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

Kommunstyrelsen i din kommun
Regeringen
Riksdagen
Myndigheter som arbetar med miljöfrågor
Konsumentverket
De fackliga organisationerna
Miljöorganisationer
Storföretagen
Konsumentorganisationer
Europeiska Unionen (EU)
Förenta Nationerna (FN)
Världshandelsorganisationen (WTO)

Fråga 10 Ange om du känner till följande märkningar och vilket förtroende du har för dem.
Känner du till
märkningen?
Känner
till

Om du känner till märkningen:
Vilket förtroende har du för märkningen?

Känner ej Mycket stort Ganska stort
till
förtroende
förtroende

KRAV
Bra miljöval
Svanen
CE-märkning
Nyckelhålet
Rättvisemärkt
Forest Stewardship Council (FSC)
TCO-märkningen
Marine Stewardship Council (MSC)
Energy star
EU-ekologiskt
I love ECO
EU-blomman
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Varken stort
Ganska litet
eller litet
förtroende
förtroende

Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Fråga 11 Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
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

Dina inköpsvanor
Fråga 12 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna köpt något av följande?

Ingen gång

Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon gång
i halvåret

Någon gång
i kvartalet

Någon gång
i månaden

Någon gång
i veckan

Flera gånger
i veckan

Leksaker
Matvaror
Kläder

…och när det gäller dina köpvanor i övrigt, hur ofta har du:
Handlat second hand/
begagnat
Besökt köpcentrum
Köpt en miljömärkt vara
Köpt en rättvisemärkt
vara
Bett personalen i butiken
om råd
Sökt information om
konsumenträttigheter
Köpt mer än du hade råd med

Fråga 13 Hur lätt eller svårt upplever du att det är att få tag i information om:
Mycket
lätt
1

Mycket
svårt
2

3

4

5

6

Söker ej
den typen
av
information

7

Jämförpriser på konsumtionsvaror
Varors innehåll
Vilka varor som är miljövänliga
Arbetsförhållandena för dem som
tillverkat varor

Fråga 14 Ungefär hur mycket pengar per vecka lägger ditt hushåll i genomsnitt ut på att
köpa mat i handeln?
Mindre än 1000 kr

1000-2000 kronor

2001-3000 kronor
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Mer än 3000 kronor

Vet
ej

Fråga 15 Det finns många anledningar till att man väljer att köpa en vara framför en annan. Hur ofta
har du de senaste 6 månaderna valt mat, kläder respektive leksaker av följande anledningar?

Hur ofta jag valt
matvaror av
följande
anledningar
Sällan/
aldrig

Då
och
då

Hur ofta jag valt
kläder av följande
anledningar

Ofta/
mycket
ofta

Sällan/
aldrig

Då
och
då

Ofta/
mycket
ofta

Hur ofta jag valt
leksaker av följande
anledningar
Sällan/
aldrig

Då
och
då

Ofta/
mycket
ofta

Varans pris
Varans kvalitet
Hälsoaspekter
Det fanns specialerbjudande
Varan var svensktillverkad
Varan var miljövänlig
Varan har tillverkats under bra
arbetsförhållanden
Vänner och bekanta brukar
köpa liknande varor
För att stödja god djurhållning
För att motverka könsroller
som råder i samhället
Har ej köpt mat de
senaste 6 månaderna

Har ej köpt kläder
de senaste 6 månaderna

Har ej köpt någon
leksak de senaste 6
månaderna

Mer om politik och samhälle
Fråga 16 Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din
åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär
låg eller ingen ekonomisk tillväxt
Satsa mer på att främja den ekonomiska utvecklingen även
om det innebär att vi måste prioritera bort miljöhänsyn
Satsa mer på rättvis handel även om det innebär att
många varor blir dyrare i svenska affärer
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär
sänkt materiell levnadsstandard
Satsa på att främja materiella behov i Sverige även om det
innebär att vi måste prioritera bort stöd till
utvecklingsländer
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Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Fråga 17 Det finns olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vara en god medborgare. Om
man ser till vad du själv anser, hur viktigt är det att:
Inte alls
viktigt

Mycket
viktigt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rösta i de allmänna valen
Aldrig försöka smita från skatten
Bilda sig en egen uppfattning oberoende av andra
Alltid följa lagar och förordningar
Vara aktiv i föreningslivet

Hålla sig informerad om vad som händer i samhället
Vara solidarisk med dem i Sverige som har det sämre än
en själv
Vara solidarisk med dem i resten av världen som har det
sämre än en själv
Vara beredd att bryta mot en lag när ens eget samvete så kräver
Aldrig fuska med sociala bidrag och ersättningar
Inte vänta på att staten ska lösa problemen utan ta egna
initiativ
Tänka på andra mer än på sig själv
Aktivt söka påverka beslut i samhällsfrågor
Inte behandla invandrare sämre än infödda svenskar
Välja sådana varor som är bra för samhälle och natur även om
de inte är bäst och billigast för en själv personligen

Fråga 18 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
eller höger

Långt till vänster
0

1

2

3

4

5

Långt till höger
6

7

8

9

10

Fråga 19 Hur tycker du att svenska staten sköter arbetet med följande frågor?
Mycket
dåligt

1

Mycket
bra

2

3

Miljöfrågor
Den svenska ekonomin
Den svenska arbetsmarknaden
Mänskliga rättigheter i världen
Fattigdomen i tredje världen

7

4

5

6

7

Ingen
uppfattning

Fråga 20 Det finns olika sätt att som medborgare försöka åstadkomma förbättringar eller
motverka försämringar i samhället.
A) Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?
B) Hur effektiva tror du att de olika sätten att påverka i allmänhet är?
B: Tror att sättet
att påverka är:

A: Har gjort under de
senaste 12 månaderna
Nej

Flera
gånger

En gång

Mycket
effektivt

Ganska
effektivt

Inte
särskilt
effektivt

Inte alls
effektivt

Vet
ej

Skriva under en namninsamling
Skänka pengar eller på annat sätt stödja
frivilligorganisation
Delta i en demonstration
Delta i kampanj på Internet
Delta i olaglig protestaktion
Kontakta eller medverka i press, radio
eller TV
Kontakta politiker
Kontakta eller försöka påverka ett
företag
Bojkotta produkt av politiskt, etiskt eller
miljömässigt skäl
Medvetet välja att köpa viss produkt av
politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl
Försöka påverka sortimentet i en butik av
politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl
Rösta i allmänna val

Fråga 21 Enligt din uppfattning, vilken möjlighet har följande grupper och personer att påverka
samhällsutvecklingen?
Mycket liten
möjlighet
1

2

3

Du själv
Människor i allmänhet/konsumenter
Företag
Experter/forskare
Politiker
Svenska myndigheter
Europeiska Unionen (EU)
Förenta Nationerna (FN)
Världshandelsorganisationen (WTO)

8

4

5

6

Mycket stor
möjlighet
7

Ingen
uppfattning

Fråga 22 Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning åligger det följande grupper och personer att
försöka förbättra arbetsvillkoren för människor i fattiga delar av världen?
I mycket
liten
utsträckning
1

I mycket
stor
utsträckning
2

3

4

5

6

Ingen
uppfattning

7

Dig själv
Människor i allmänhet/ konsumenter
De fattiga själva
Företag
Experter / forskare
Svenska staten
Fackföreningsrörelsen
Europeiska Unionen (EU)
Förenta Nationerna (FN)
Världshandelsorganisationen (WTO)

Fråga 23 Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning åligger det följande grupper och personer att
arbeta för ett miljövänligare samhälle?
I mycket
liten
utsträckning
1

I mycket
stor
utsträckning
2

3

4

5

6

Ingen
uppfattning

7

Dig själv
Människor i allmänhet/konsumenter
De som drabbas av miljöförstöring
Företag
Experter / forskare
Svenska staten
Miljörörelsen
Europeiska Unionen (EU)
Förenta Nationerna (FN)
Världshandelsorganisationen (WTO)

Fråga 24 Hur stark samhörighet känner du med människor från följande delar av världen?
Ingen
samhörighet
1

2

3

Människor i Sverige
Människor i övriga delar av Europa
Människor i Afrika
Människor i Asien
Människor i Latinamerika
Människor i USA
Människor i övriga delar av världen
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4

5

6

Mycket
stark samhörighet
7

Mer om dina inköpsvanor
Fråga 25 När du handlar mat, ungefär hur stor andel av den totala prissumman brukar ekologiskt
märkta och rättvisemärkta varor stå för?
Köper inte mat i affärer
0%

1-20%

21-40 %

41-60 %

61-80 %

Mer än 80%

Vet ej

Ekologiskt märkta varor
Rättvisemärkta varor

Fråga 26 När du köpt bananer, kaffe/te respektive ägg de senaste 6 månaderna, hur ofta har du då
valt ekologiska och/eller rättvisemärkta alternativ av dessa varor?
Ingen
gång
1

2

3

4

5

Varje
gång
7

6

Har inte köpt varan de
senaste 6 månaderna

Bananer
Kaffe/te
Ägg

Fråga 27 Hur bedömer du din tillgång till följande?
Mycket
dålig
tillgång

Mycket
god
tillgång

1

2

3

4

5

6

7

Parkeringsplatser i närheten av de butiker du oftast
handlar i
Kollektivtrafikförbindelser till butiker
Butiker med ett bra utbud av miljövänliga varor
Butiker med ett bra utbud av rättvisemärkta varor

Fråga 28 Hur ofta har du under de senaste 4 veckorna gjort följande när du köpt mat?
Har ej köpt mat de senaste 4 veckorna
Ingen gång
1

2

Jämfört priser mellan liknande varor
Utnyttjat rabatterbjudande
Följt en inköpslista
Granskat ursprungsmärkningen
Läst information om varans innehåll
Kontrollerat att de som tillverkat varan har
god arbetsmiljö
Kontrollerat att varan är miljövänlig
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3

4

5

6

Varje gång
7

Fråga 29 När du köper ekologiskt märkta varor, hur viktiga är då nedanstående skäl för dig?
Köper aldrig ekologiskt märkta varor
Inte alls
viktigt
1

Mycket
viktigt
2

3

4

5

6

7

Det är ett effektivt sätt att påverka samhället i miljövänlig riktning
Man känner att man gör någonting bra för andra
Man känner att man gör någonting bra för naturen och samhället
Ekologiska varor har generellt sett bättre kvalitet
Ekologiska varor är bättre för min hälsa
Ekologiska varor är bättre för de som tillverkar varorna
Det är ett effektivt sätt att få livsmedelsbranschen att bli mer
miljövänlig
Det är ett effektivt sätt att uttrycka sina egna åsikter
Man måste själv göra något för miljön eftersom statens
insatser är otillräckliga

Fråga 30 När du köper rättvisemärkta varor, hur viktiga är då nedanstående skäl för dig att göra det?
Köper aldrig rättvisemärkta varor
Inte alls
viktigt
1

Det är ett effektivt sätt att påverka samhället i positiv riktning
Man känner att man gör någonting bra för andra
Man känner att man gör någonting bra för naturen och samhället
Rättvisemärkta varor har generellt sett bättre kvalitet
Rättvisemärkta varor är bättre för min hälsa
Rättvisemärkta varor är bättre för de som tillverkar varorna
Det är ett effektivt sätt att få tillverkarna att erbjuda sina
arbetare bättre arbetsvillkor
Det är ett effektivt sätt att uttrycka sina egna åsikter
Det är ett effektivt sätt att påverka den globala handeln
Man måste själv göra något åt arbetares villkor eftersom
statens insatser är otillräckliga
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Mycket
viktigt
2

3

4

5

6

7

Fråga 31 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
Instämmer
inte alls
1

Instämmer
helt och
hållet
2

3

4

5

6

Ingen
uppfattning

7

Det är meningslöst att jag köper miljövänliga och rättvisemärkta
varor så länge de flesta andra låter bli att göra det
Jag köper gärna miljövänliga och rättvisemärkta varor
även om ingen annan gör det
Människor bör alltid följa sina värderingar när de väljer
vilka varor de köper
Miljövänliga och rättvisemärkta varor är oftast för dyra
för mig
Mina val av varor gör skillnad för samhället och naturen

Om miljön och samhället
Fråga 32

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
Instämmer
inte alls
1

De flesta i Sverige lever sina dagliga liv utan att
bry sig om miljön
Många varor vi konsumerar i Sverige leder till negativa
konsekvenser för miljön och människor i andra länder
De flesta i Sverige försöker leva miljövänligt
Ekonomisk tillväxt är i sig inget hot mot miljön
Miljöförstöringen sänker min livskvalitet
Samhället underlättar för mig att leva miljövänligt
Att värna om miljön hotar levnadsstandarden för
människor som mig själv
Frihandel hotar på sikt min personliga ekonomi
Miljöproblemen kommer att tvinga människor på flykt i
delar av världen
Frihandel är bra för samhällsutvecklingen i alla världsdelar
Många varor vi konsumerar i Sverige leder till negativa
konsekvenser för kommande generationer
De flesta i Sverige lever sina dagliga liv utan att bry sig om
levnadsvillkoren för människor i fattiga delar av världen
Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön
Bättre arbetsvillkor i utvecklingsländer leder på sikt till
högre priser på många varor här i Sverige
De flesta i Sverige försöker göra något åt levnadsvillkoren
för människor i fattiga delar av världen
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Instämmer
helt och
hållet
2

3

4

5

6

7

Ingen
uppfattning

Dina vanor
Fråga 33 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?
Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Ingen
gång

Någon
gång
i halvåret

Någon
gång
i kvartalet

Någon
gång
i månaden

Någon
gång
i veckan

Flera
gånger i
veckan

Åkt eller kört bil
Åkt med kollektivtrafiken
Ätit kött
Ätit helt vegetarisk måltid
Ätit fisk

Fråga 34 Hur ofta gör du följande saker?
Aldrig

Sällan

Då och då

Ofta

5

Instämmer
helt och
hållet
6
7

Mycket ofta

Försöker spara på hushållsel
Återvinner hushållsavfall
Undviker att använda engångsartiklar

Fråga 35 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
Instämmer
inte alls
1

2

3

4

Ingen
uppfattning

Jag gör vad jag vill oavsett vad andra tycker
Det känns ofta som att jag har ont om tid
Det är viktigt för mig att bli respekterad av andra
Jag tycker inte om när andra lägger sig i hur jag lever
mitt liv

Fråga 36 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna tagit del av reklam på följande sätt?
Ingen
gång

Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon
gång
i halvåret

Någon
gång
i kvartalet

Någon
gång
i månaden

Någon
gång
i veckan

Flera
gånger i
veckan

I TV eller radio
I tidning eller på Internet
Direktreklam i brevlådan

Fråga 37 Har du sett följande filmer?
Har varken sett eller
känner till filmen

Nej, men jag
känner till filmen

Die Hard I
Day after tomorrow
En obekväm sanning
Casablanca
Supersize me
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Ja, men bara delar
av filmen

Ja, hela filmen

Kommer inte
ihåg

Några bakgrundsfrågor om dig själv
Kvinna

Man

Fråga 38

Är du

Fråga 40

Hur bor du för närvarande?

Fråga 39 Vilket år är Du född?

19

Fråga 41 Äger eller hyr du (någon i hushållet)
bostaden?

Villa

Lägenhet/flerbostadshus

Äger (även bostadsrätt/insatslägenhet)

Radhus

Annat boende

Hyr

Fråga 42 I vilken typ av område bor du?
Storstad, centralt

Stad eller större tätort, centralt

Mindre tätort

Storstad, ytterområde/förort

Stad eller större tätort, ytterområde/förort

Ren landsbygd

Fråga 43 Hur ser ditt hushåll ut?
Jag bor ensam

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med någon

Fråga 44 Har du egna barn, och i så fall i vilka åldrar?
Har ej barn

0-6 år

7-12 år

13-17 år

18 år eller äldre

Antal barn ______

Fråga 45 Om du har barn, har du även barnbarn?

Ja

Nej

Fråga 46 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Arbetarhem

Tjänstemannahem

Jordbrukarhem

Högre tjänstemannahem

Företagarhem

Fråga 47 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)

Ålderspensionär/avtalspensionär

Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/
genomgår arbetsmarknadsutbildning

Har sjuk-/aktivitetsersättning

Arbetslös

Studerande
Annat: _____________________________________

Fråga 48 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

Eftergymnasial utbildning, ej högskola

Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola

Studier vid högskola/universitet

Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

Examen från högskola/universitet

Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

Examen från forskarutbildning
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Fråga 49 På det hela taget, hur skulle du beskriva ditt hushålls ekonomiska situation?
Klart sämre
än genomsnittet
i Sverige

Något sämre
än genomsnittet
i Sverige

Ungefär
som genomsnittet
i Sverige

Något bättre
än genomsnittet
i Sverige

Klart bättre
än genomsnittet
i Sverige

Fråga 50 Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?
Mycket
Dåligt

Fråga 51

Ganska
Dåligt

Varken bra
eller dåligt

Ganska
Bra

Mycket
bra

Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda
årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension och
studiemedel ska räknas in i den ungefärliga inkomsten).

100 000 eller mindre

201 000-300 000

401 000-500 000

601 000-700 000

101 000-200 000

301 000-400 000

501 000-600 000

Mer än 700 000

Fråga 52

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

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 53 Har du under de senaste 12 månaderna varit engagerad i verksamheten hos någon
förening/organisation? (Flera kryss per rad är möjligt).
Deltagit vid
träff/möte/
evenemang

Deltagit i
webbforum

Idrotts- eller friluftsförening
Miljöorganisation
Politiskt parti/förbund
Facklig organisation
Humanitär hjälporganisation
Människorättsorganisation
Konsumentorganisation
Kyrka/religiöst samfund
Annan typ av förening/organisation
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Arbetat ideellt

Skänkt pengar

Annat

Nej

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

Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna Kinnmark
Information, telefon 020-28 28 30. Samtalet kostar endast en markering.
Du kan också kontakta den ansvariga för projektet, professor Michele Micheletti på
e-post: michele.micheletti@statsvet.su.se, eller telefon 08-16 30 65.

Detta nummer är endast till för att
inkomna svar ska kunna prickas av
vid datorns optiska läsning. Då
slipper du få påminnelse i onödan.

16

__________________

