
SVENSKÂ Cj/Vu/? INSTITUTETS 

Frågeformuläret« 

la. Hur många gånger har Ni varit på bio under de senaste fyra veckorna? 

... 1 g&ng ... £ ggr ... 3 ggr ... 4-5 ggr ... 6 ggr el. fler 

... Ingen gén& giste 2-7 mån ... gér aldrig numera ... aldrig varit 

lb« Vilket ser Ni helst svenske eller utländske filmer? 

... svenska ... utländska ... vet inte 

Varför? vet inte 

lc. /Om utlHndsk film/ Vad Sr det som Ni inte tycker om i svensk film? 

/öppet svar/ vet inte 

Kommentar: 

2a. Hur får Ni reda på vilka filmer som visas? /öppet sver/ 

Kommentar: 

2b. Följer Ni med bioprogrammen i tidningsannonserna? 

... ja ... nej ... finns inge i mi n tidning 

/om finns inga i min tidning/ 

£e. Skulle Ni tycka att det vore värdefullt att ha bioanr.onseraa i Er 

tidning? 

•••ja ... nej ... vet inte 

Komaentar: 

Ed. Läser Ni filmrecensioner? 

•••ja ... nej ... finns inga i min tidning 

Kommentar: 

/om "finns inga i min tidning*/ 

£e» Skulle Ni tycka att det vore värdefullt att ha filmrecensionerna i 

Er tidning? 

••• ja •.• nej ... vet inte 

Kommentar: 



7 .  

3a. Vet Ni vilka som läser serier i dags- eller veckotidningar i Er familj? 

5b. X dagstidningar: ••• jag själv • •• min hustru .•. min man •.• st. 

andra f am. ned lemmar över 20 år ... st. i åldern 15-19 år ... st. i 

åldern 10-14 år ... st. i åldern under 10 år ... vet inte 

3c. I veckotidningar: ... jag själv ... min hustru ... min man 

... st. andra familjemedlemmar över 20 år ... st. i åldern 15-19 år 

... st. i åldern 10-14 år ... st. i åldern under 10 år ... vet inte 

3d. Vilken dagstidning läser Ni? 

... ingen särskild ... läser ingen alls 

Familjens storlek: ... man ... hustru ... st. övriga över £0 år 

... st. i åldern 15-19 år ... st. i åldern 10-14 år 

... st. under 10 år 

Namn: Eget yrke: ..... /mannens yrke/ 
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