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SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET

__________________________________________________________________________________________________

– här är ett exempel:
Fråga 1

Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?
Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
varken bra
eller dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte
alls

Om Du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt
då ett kryss längst till höger på följande sätt:











Om Du tycker att påståendet stämmer ganska bra,
markerar Du så här:











Skulle Du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det
genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss
i rätt ruta på följande sätt:











Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför
om möjligt kryssen innanför rutorna.

Kryssa så här: 

Kryssa ej så här: 

Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts

__________________________________________________________________________________________________

FORMULÄRETS INNEHÅLL

__________________________________________________________________________________________________

Frågenummer
1–11
12–24
25–34
35–46
46–58
59–60
61–71
72–78
79–94
95–96

Frågeområde
Nyheter och tidningar
Politik och samhälle
Radio och TV
Teknikinnehav, Internet och andra medier
Böcker, tidskrifter och bibliotek
Unga och gamla
Aktiviteter och intressen
Arbetsliv
Bakgrund
Din gårdag

NYHETER OCH TIDNINGAR
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 1

Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande program i radio och TV?
Dagligen
Lokalnyheter i radions P4

Ekonyheterna i riksradion

Nyheter i privat lokalradio


Aktuellt i SVT
Rapport i SVT
Regionala nyheter i SVT
Morgon-TV i SVT

5–6 ggr/
vecka




3–4 ggr/
vecka




1–2 ggr/
vecka




Mer
sällan




Aldrig


































Nyheterna i TV4
Lokala nyheter i TV4
Morgon-TV i TV4
TV3 Direkt

























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 2

Läser eller tittar Du i någon eller några morgontidningar regelbundet? Om JA, ange tidningens namn samt hur många gånger per vecka Du brukar läsa eller titta i den. Om Du
läser mer än en morgontidning, ange först den som Du betraktar som Din huvudtidning.
.....................................................
(tidningens namn)

7 dagar 6 dagar



5 dagar


4 dagar


3 dagar


2 dagar


1 dag


.....................................................















.....................................................















(tidningens namn)
(tidningens namn)

 Nej, läser inte någon morgontidning minst en gång i veckan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3

Brukar Du läsa eller titta i följande tidningar – och i så fall hur ofta?
7 dagar/
vecka





Aftonbladet
Expressen
GT
Kvällsposten

Metro

Annan gratistidning eller
lokalt annonsblad


6 dagar/ 5 dagar/ 4 dagar/ 3 dagar/
vecka
vecka
vecka
vecka
























2 dagar/ 1 dag/
vecka vecka












Mer
sällan Aldrig




















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 4

Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning?
 Ja
 Nej  Om Du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har Du då tillgång till den?





Läser hos bekant/granne
Lånar av bekant/granne
Läser på arbetet/skolan
Läser på bibliotek
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Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.)
Köper lösnummer
Läser på Internet
Annat sätt: ..................................................

Fråga 5

Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har,
eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret?

Ja, någon
Ja, flera
Tveksam,
Prenumererar ej
Nej
enstaka gång
gånger
vet ej
på någon tidning





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 6

Hur viktigt är det enligt Din mening att en morgontidning har följande egenskaper?
Mycket
viktigt
Har något läsvärt på varje sida

Har en bra nyhetstjänst på Internet

Alltid kommer i tid på morgonen

Har ett modernt format


Har mycket sport
Känns modern
Har ett lagom stort format

Ganska
viktigt





Varken viktigt
eller oviktigt





Ganska
oviktigt





Helt
oviktigt

























Skriver om ungdomar
Skriver om äldre
Är lätt att hitta i
















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 7

Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag?
0
min
Före kl. 08 
Kl. 08–12 
Kl. 12–17 
Efter kl. 17 

5
min





10
min





15
min





20
min





25
min





30
min





35
min





40
min





45
min





50
min





55
min





60
min





Mer än
60
min





 Läser ingen morgontidning
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 8

Hur mycket brukar Du normalt läsa av följande typer av innehåll i Din lokala
morgontidning?
Allt/i stort
sett allt





Ganska
mycket





Nöje
Kultur
Familjematerial





















Olyckor och katastrofer
Brott och rättegångar
Ekonomi- och affärsnyheter
Sport


























Internationella frågor
Inrikespolitik
Arbetsmarknadsfrågor





















Vetenskap
Radio- och TV-material
Lokala affärsannonser





















Ledare och kommentarer
Lokala nyheter
Debattartiklar
Insändare

 Läser ingen morgontidning
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Inte
Ingenting/nästan
särskilt mycket
inget alls









Vet ej





Fråga 9

Hur väl anser Du att följande omdömen stämmer in på den morgontidning Du oftast läser?
Stämmer
helt
Har något läsvärt på varje sida

Har en bra nyhetstjänst på Internet 
Kommer alltid i tid på morgonen

Har ett modernt format


Stämmer
delvis





Stämmer
knappast





Stämmer
inte alls





Ingen
uppfattning





Har ett lagom stort format
Har för mycket sport
Känns gammalmodig





















Skriver för lite om ungdomar
Skriver för lite om äldre
Är lätt att hitta i





















 Läser ingen morgontidning
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 10

Om Du tänker på hur Din morgontidning är i dag och jämför med hur den var för ett år
sedan, tycker Du då att tidningen blivit bättre eller sämre?
Mycket
bättre


Något
bättre


Ingen
skillnad


Något
sämre


Mycket
sämre


Tveksam/
vet ej


 Läser ingen morgontidning
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 11

Det riktas ibland kritik mot dagspressen. I det följande har vi räknat upp ett antal
brister som förts fram i debatten. Ange för var och en av dem på den femgradiga skalan
om Du anser att sådana brister förekommer i Din lokala morgontidning?
Förekommer
mycket ofta

Förekommer
aldrig



Felaktiga sakuppgifter
För mycket personligt tyckande hos
journalisterna
Går makthavarnas ärenden
För mycket negativa nyheter



1


2


3


4


5






















Dåligt språk och stavfel
Ointressanta nyheter
Innehåller mest gamla nyheter
Bristande respekt för människors privatliv





















____________________________________________________________________________________________________

POLITIK OCH SAMHÄLLE
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12

Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

Mycket intresserad
Ganska intresserad
Inte särskilt intresserad
Inte alls intresserad




____________________________________________________________________________________________________

Fråga 13

Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige i dag?
Ange högst tre frågor/samhällsproblem.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Fråga 14

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

Regeringen
Polisen
Sjukvården
Försvaret

Mycket
stort
förtroende





Ganska
Varken stort
Ganska
stort
eller litet
litet
förtroende förtroende förtroende













Mycket
litet
förtroende





Riksdagen
Bankerna
Dagspressen
De fackliga organisationerna


























Radio och TV
Grundskolan
Storföretagen
Svenska kyrkan


























Domstolarna
Kungahuset
Kommunstyrelserna
Universitet/högskolor


























De politiska partierna
EU-kommissionen
Europaparlamentet
Förenta Nationerna (FN)





















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 15

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
Klart till vänster
Något till vänster
eller till höger
Något till höger
Klart till höger





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 16

Vilket parti tycker Du bäst om i dag?





Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet






Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Annat parti (v.g. ange vilket): ..................................

Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti?
 Ja, mycket övertygad
 Ja, något övertygad
 Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 17

Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?
 I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
 I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU

 Har ingen bestämd åsikt i frågan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 18

Hur skulle Du rösta om det var folkomröstning i dag om ett svenskt medlemskap
i EMU (den ekonomiska och monetära unionen)?
 Ja till svenskt medlemskap i EMU
 Nej till svenskt medlemskap i EMU

 Blankt
 Vet ej
4

Fråga 19

Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din
åsikt om vart och ett av dem?

Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
mellan män och kvinnor

Mycket
bra
förslag


Ganska
bra
förslag


Varken bra
eller dåligt
förslag


Ganska
dåligt
förslag


Mycket
dåligt
förslag










































Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det
innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt 
Höja kommunal-/landstingsskatten hellre än

att minska servicen
Bedriva mer av sjukvården i privat regi

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften
Införa sextimmars arbetsdag
Sänka skatterna
Sverige bör bli medlem i EMU









































Minska u-hjälpen
Satsa en större andel av samhällets totala
resurser på att tillgodose yngre människors
behov
Sverige bör politiskt stödja USA:s krig mot
terrorismen



















































Lagstifta mot ägarkoncentrationen på
massmedieområdet
Begränsa tryckfriheten vad gäller namn på
brottsmisstänkta personer
Begränsa tryckfriheten vad gäller offentliga
personers privatliv






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 20

På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Inte särskilt nöjd
Inte alls nöjd








____________________________________________________________________________________________________

EU
Sverige

Fråga 21

Vilket parti röstade Du på i valen 2002? Sätt ett kryss i vardera kolumn.
Riksdagsvalet
Landstings-/regionvalet
Kommunvalet
Vänsterpartiet



Socialdemokraterna



Centerpartiet



Folkpartiet



Moderaterna



Kristdemokraterna



Miljöpartiet



Annat parti (ange vilket):  ...........................
 ...........................
 ...........................
Röstade blankt







Röstade ej







Ej röstberättigad
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Fråga 22

Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på
valsedeln i:
Riksdagsvalet
Landstings-/regionvalet
Kommunvalet

Ja

Nej

Röstade ej

Ej röstberättigad





















____________________________________________________________________________________________________

Fråga 23

Hur viktiga var enligt Din bedömning nedanstående saker för Ditt val av parti i höstens
riksdagsval?
Mycket
viktigt


Ganska
viktigt


Inte särskilt
viktigt


Inte alls
viktigt


































Mina egna erfarenheter av politiska beslut
Den politiska uppfattning som dominerar i min
närmaste omgivning (familj, vänner)
Den bild av politik och politiker som förts fram i TV
Den bild av politik och politiker som förts fram i
dagspressen
Den bild av politik och politiker som förts fram i
politisk reklam, t. ex. valaffischer och annonser

 Röstade ej/ej röstberättigad
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 24

Och hur viktiga tror Du att samma saker var när svenskar i allmänhet valde parti i
riksdagsvalet?
Mycket
viktigt


Ganska
viktigt


Inte särskilt
viktigt


Inte alls
viktigt


























Deras egna erfarenheter av politiska beslut
Den politiska uppfattning som dominerar i deras
närmaste omgivning (familj, vänner)
Den bild av politik och politiker som förts fram i TV
Den bild av politik och politiker som förts fram i
dagspressen
Den bild av politik och politiker som förts fram i
politisk reklam, t. ex. valaffischer och annonser





____________________________________________________________________________________________________

RADIO OCH TV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 25

Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler?
Dagligen
P1 i Sveriges Radio

P2 i Sveriges Radio

P3 i Sveriges Radio

P4 i Sveriges Radio/Lokalradion 

5–6 ggr/
vecka





3–4 ggr/
vecka





1–2 ggr/
vecka





Mer
sällan





Aldrig





Rix FM
Radio City
NRJ (Radio Energy)
Mix Megapol
Lugna favoriter
Annan privat lokalradio











































Närradio
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Fråga 26

Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler?

SVT1
SVT2
TV3
TV4

Har ej
tillgång





Kanal 5
TV8
ZTV
MTV

Tittar på kanalen:
5–6 ggr/
Dagligen
vecka



















3–4 ggr/
vecka





1–2 ggr/
vecka





Mer
sällan





Aldrig






























Viasat Nature/
Action
Canal+
TV 1000
Eurosport
BBC/CNN




































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 27

Hur ofta brukar Du titta på följande typer av TV-program?
Flera gånger
i veckan


Någon gång
i veckan


Mer sällan


Aldrig


























Lättare underhållning
Långfilmer
Drama/serier
Dokusåpor

































Talkshows
Lek-/spelprogram
Matprogram
Djur- och naturprogram

























Nyhetsprogram
Samhällsprogram
Sportprogram
Kulturprogram





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28

Vilken typ av TV-program föredrar Du att titta på? Svara med hjälp av nedanstående skala.
Inte alls intresserad
av att titta på

Mycket intresserad
av att titta på





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

Informations- och faktaprogram

Förströelse- och underhållningsprogram
          
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 29

Vad är mest angeläget för Dig? Markera endast ett kryss.
 Fler TV-kanaler att välja mellan
 Bättre utbud i de TV-kanaler som finns

7

Fråga 30

Hur viktig tycker Du att TV är för Dig i Din vardag?

Mycket
Ganska
Inte särskilt
Inte alls
viktig
viktig
viktig
viktig




____________________________________________________________________________________________________

Fråga 31

Vilken TV-kanal tycker Du har de bästa programmen när det gäller...
(Kryssa för endast en kanal per programtyp.)
Barnprogram
Nyheter
Ungdomsprogram
Sport

SVT1 SVT2



TV3


TV4 Kanal 5 ZTV




TV8


Viasat Nature Annan
Ingen
/Action
kanal uppfattning








































































































Teater, opera, konsert 
Kulturprogram/-magasin













































































Lättare underhållning
Naturprogram
Samhällsprogram/
-magasin

Svenska TV-serier/
drama/komedi
Utländska TV-serier/
drama/komedi
Långfilmer
Populärmusik
Dokumentärer































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 32

Vilket är Ditt allmänna intryck av de svenska TV-kanalerna?

SVT1
SVT2
TV3
TV4
Kanal 5
ZTV
TV8
Viasat Nature/
Action

Mycket
positivt





Ganska
positivt





Varken positivt
eller negativt





Ganska
negativt





Mycket
negativt





Ingen
uppfattning



































____________________________________________________________________________________________________

Fråga 33

Är Du positivt eller negativt inställd till reklam i TV?

Mycket
Ganska
Varken positiv
Ganska
Mycket
positiv
positiv
eller negativ
negativ
negativ





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 34

Tycker Du att TV-licensen, mottagaravgiften som man betalar för Sveriges Television,
är värd priset eller inte?
Mycket väl
värd priset


Ganska väl
värd priset


Inte speciellt
värd priset

8

Inte alls
värd priset


TEKNIKINNEHAV, INTERNET OCH ANDRA MEDIER

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 35

Vilka typer av utrustning etc. har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll?
 Telefon (fast anslutning)

 CD-spelare

 Mobiltelefon

 Bärbar mp3-spelare
 Fritidshus

 Text-TV
 Video
 Digital-TV/Set Top Box

 Fritidsbåt

 om Du har mer än en bil, den Du använder mest:
 Bil

 Persondator
 Skrivare

märke: ..…….................…......... årsmodell:

 Handdator

 DVD-spelare
 Körkort för personbil
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 36

Har Du tillgång till Internet? (Fler än ett kryss kan markeras.)
 Ja, i hemmet



...där jag har anslutning  ...med rörlig telefontaxa

 Ja, på arbets-

 ...med fast månadskostnad
plats/skola
 Ja, på annan plats: ................................................................................
 Nej, har inte tillgång till Internet
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 37

Om Du har använt Internet, var och i vilka syften har Du gjort det? (Fler än ett kryss kan
anges på varje rad.)
I hemmet
På min arbetsplats/skola
På annan plats

För privata syften




För förvärvsarbete/skolarbete




 Brukar aldrig använda Internet



Om Du inte brukar använda Internet, varför inte? (Du kan ange flera alternativ.)





Det är för dyrt
Det är för krångligt
Jag vet inte vad jag ska ha Internet till
Jag behöver hjälp men har ingen
som kan hjälpa mig

 Jag är inte intresserad av ny teknik
 Jag vill inte använda Internet

 Annat skäl: .....................................

 Gå vidare till fråga 43 om Du aldrig använt Internet.

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 38

Brukar Du ta del av nyheter på Internet, och i så fall: när och varifrån gör Du det?
 Nej, jag brukar inte ta del av nyheter på Internet
 Ja 

På dagtid




I hemmet
På min arbetsplats/skola
På annan plats

På kvällstid




Om JA, har Din nyhetsanvändning på Internet medfört att Du ökat eller minskat Din
användning av andra nyhetsmedier?

Nyheter i dagspress
TV-nyheter
Radionyheter

Ökat
mycket




Ökat
något
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Varken ökat
eller minskat




Minskat
något




Minskat
mycket




Fråga 39

Hur ofta brukar Du ta del av något av följande på Internet?

Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Dagens Industri

6–7 dagar/
vecka






Lokal morgontidning där jag bor
Lokal morgontidning på annan ort
Sveriges Television (SVT)
TV4
Andra nätnyheter, i första hand:

3–5 dagar/
vecka






1–2 dagar/
vecka






Mer sällan






Aldrig




































....................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 40

Vilket/vilka är Dina främsta syften med Din privata Internetanvändning?
(Observera att Du kan markera mer än en ruta.)






Nöje/förströelse/spel
Datorteknisk användning/göra hemsidor
Delta i diskussions- eller chatgrupp
Ta del av nyheter/nyhetstjänst
Söka fakta/information







E-post
Beställa varor eller tjänster
Ladda ner/lyssna på musik
Bankärenden
Ladda ner blanketter, informationsmaterial
etc. från kommun, myndighet

 Annat: .............…..............…………....……....

Om Du beställer varor, vilken eller vilka typer av varor brukar Du då beställa?
(Mer än en ruta kan markeras.)
 Böcker
 Biljetter till bio, teater, musikkonserter etc.
 CD-skivor, köpfilm
 Resor, biljetter till tåg, flyg etc.
 Kläder
 Möbler, heminredning
 Hobbymaterial, hemelektronik
 Annat: ................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 41

Har Du, sedan Du började använda Internet, ökat eller minskat Din användning av andra
medier?

Ökat
Ökat
Varken ökat
Minskat
Minskat
mycket
något
eller minskat
något
mycket
Dagstidningsläsning





Tidskriftsläsning





Radiolyssnande





TV-tittande





Telefonerande





Bokläsning





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 42

Hur ofta brukar Du ta del av något av följande på Internet?
6–7 dagar/
vecka
Din kommuns hemsida

Ditt landstings/Din regions hemsida 
Riksdagens hemsida

Regeringens/Rosenbads hemsida

Något politiskt partis hemsida
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3–5 dagar/
vecka






1–2 dagar/
vecka






Mer sällan






Aldrig






Fråga 43

Vad är Din åsikt om följande påståenden som man ibland hör om Internet? Ange för vart
och ett av påståendena om det enligt Din uppfattning är riktigt eller felaktigt.
Helt felaktigt
påstående

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Helt riktigt
påstående

9

10

Internet kan aldrig ersätta känslan av att
bläddra i en papperstidning eller en bok

          

Den som har Internet behöver inte ha
någon dagstidningsprenumeration

          

Jag använder i stor utsträckning Internetnyheter i stället för nyheter i tidningar,
radio och TV

          

Inom en tioårsperiod kommer tidningar att
förmedlas över Internet och dagstidningar
på papper att försvinna

          

Internet är någonting man måste ha i sitt hem
för att hänga med i utvecklingen
          
Internet ger både bättre och snabbare
information än andra medier

          

Möjligheten att ta del av nyheter på Internet
innebär att jag köper färre lösnummer av
dagstidningar

          
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 44

Vilket förtroende har Du för innehållet i följande massmedier?
Tar aldrig
del av
mediet




Mycket
Ganska Varken stort Ganska
Mycket
stort
stort
eller litet
litet
litet
förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende
















Sveriges Television
TV4
Andra privata TV-kanaler
Sveriges Radios nationella kanaler




















































Nyhetstjänster på Internet



















Populärtidskrifter
(vecko-/månadstidningar)
Fack-/specialtidskrifter
Fackliga tidskrifter

























(P1, P2, P3)



Sveriges Radios lokala kanaler (P4) 
Privat lokalradio
Den lokala morgontidningen
på Din ort
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Kvällstidningarna (Aftonbladet,
Expressen, GT, Kvällsposten)
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Fråga 45

Nedan anges ett antal möjliga egenskaper hos annonser/reklam i massmedier. Ange på
varje rad vilket mediums annonser/reklam Du anser generellt stämma bäst in på
respektiveegenskap. Markera endast ett alternativ på varje rad.
Annonser
i morgontidningar
Mest nytta inför inköp 

Mest informativt
Mest tillförlitligt
Mest störande
Mest intressant
Mest roande

Annonser
i kvällstidningar


Reklam
i TV


Direktreklam i
brevlådan


Reklam
på
Internet


Inget
av
dessa


Ingen
uppfattning

































































___________________________________________________________________________________________________

BÖCKER, TIDSKRIFTER OCH BIBLIOTEK

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 46

Har Du under de senaste 12 månaderna läst respektive köpt någon av följande typer av
böcker?
Läst antal böcker:
Ingen
1–4
5–15 Fler än 15









Pocketbok
Annan bok

Köpt antal böcker:
Ingen
1–4
5–15 Fler än 15









Roman
Deckare, thriller
Barn-/ungdomsbok
Science fiction/fantasy
Diktsamling

















































Memoarer/biografi
Resehandbok/reseskildring
Bok om samhälle/politik
Handbok för hobby/fritid
Fackbok/studiebok

















































Annan innehållsgenre








___________________________________________________________________________________________________
Fråga 47

Om Du läst någon/några böcker under de senaste 12 månaderna, var har Du fått tillgång
till dem? (Fler än ett kryss kan markeras.)
Köpt i bokhandel
Köpt i kiosk, tobakshandel, pressbyrå
Köpt i livsmedelsaffär, stormarknad
Köpt via bokklubb
 Köpt via Internetbokhandel










Fått i present/gåva
Lånat av familjemedlem/bekant
Lånat på bibliotek
Läst via arbetet/i tjänsten

 Annat: ................................................................
___________________________________________________________________________________________________

Fråga 48

Har Du i Ditt hushåll tillgång till några böcker, och i så fall ungefär i vilken omfattning?
 Nej, jag har inga böcker i mitt hushåll
 Ja   Mindre än 1 hyllmeter
 ca 6–12 hyllmeter
 ca 1–2 hyllmeter
 ca 2–6 hyllmeter
 Mer än 12 hyllmeter
12

Fråga 49

Vilken är Din personliga mening om vart och ett av följande påståenden om böcker och
bokläsning?
Instämmer
helt och
hållet

Instämmer Varken in- Tar i stort
i stort
stämmer eller
sett
sett
tar avstånd
avstånd

Det är synd att inte fler
människor läser böcker

Att läsa böcker är bara att
kasta bort sin tid

Att läsa böcker ger alltid en viss
behållning

Det är tråkigt att läsa böcker
Ingen kan klara sig helt utan
tillgång på böcker
Om böcker vore billigare skulle
folk köpa mycket fler böcker

Tar helt
och hållet
avstånd

Ingen
uppfattning























































































Jag köper fler böcker än jag
hinner läsa

Den sänkta momsen på böcker
har gjort mig mer intresserad
av att köpa böcker

Sänkningen av momsen på böcker
var en effektiv åtgärd för att
stimulera bokläsandet i Sverige 






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 50

Hur ofta läser eller tittar Du i någon av följande tidningar och tidskrifter?
Flera
gånger i
veckan


Någon
gång i
veckan


























Vecko-/månadstidning
Special-/facktidskrift
Facklig tidning/tidskrift
Utländsk dagstidning
Annan utländsk tidning eller tidskrift

Någon
Någon
Någon
gång i gång per gång per
månaden kvartal
halvår




Någon
gång
per år


Aldrig



























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 51

Om Du läst någon eller några vecko-/månadstidningar eller tidskrifter under den senaste
månaden, var har Du fått tillgång till dem? (Fler än ett kryss kan markeras.)

 Köpt lösnummer
 Läst på arbete/skola
 Har/haft en prenumeration
 Läst på Internet
 Gratis-/medlemsdistribution
 Läst/lånat på bibliotek
 Läst/lånat av familjemedlem/bekant  Annat: ..................................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 52

Har Din läsning respektive Dina inköp av böcker och tidskrifter ökat eller minskat under
2002 eller är de av ungefär samma omfattning som tidigare?
Ökat
mycket
Läsning av böcker

Läsning av tidskrifter


Inköp av böcker
Inköp av tidskrifter




Ökat
något



Varken ökat
eller minskat



Minskat
något



Minskat
mycket















13

Fråga 53

Hur tycker Du på det hela taget att bibliotekens service fungerar i den kommun där Du bor?

Mycket
Ganska
Varken bra
Ganska
Mycket
Ingen
bra
bra
eller dåligt
dåligt
dåligt
uppfattning






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 54

Hur ofta använder Du kommunens bibliotek för att låna litteratur som Du använder…

Någon
Någon
Någon
Någon
Någon
Flera
gång
gång i
gång i
gång i
gång i
gånger i
Aldrig
under året
halvåret
kvartalet
månaden
veckan
veckan
...i arbetet







...för studier







...på fritiden







____________________________________________________________________________________________________

Fråga 55

Hur ofta använder Du bibliotek vid universitet/högskola?

Någon
Någon
Någon
Någon
Någon
Flera
gång
gång i
gång i
gång i
gång i
gånger i
Aldrig
under året
halvåret
kvartalet
månaden
veckan
veckan







____________________________________________________________________________________________________

Fråga 56

Hur ofta gör Du följande på biblioteket:
Aldrig




Någon
gång




Ganska
ofta




Mycket
ofta




Läser böcker
Läser tidningar
Läser tidskrifter
Använder studieplatser





















Träffar vänner
Använder dator för att söka information på Internet
Söker information om eller kontakt med statlig eller
kommunal myndighet













Lånar barnböcker
Lånar skönlitteratur
Lånar facklitteratur





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 57

Hur tycker Du att kommunens bibliotek informerar om sina tjänster?

Mycket
Ganska
Varken bra
Ganska
Mycket
Ingen
bra
bra
eller dåligt
dåligt
dåligt
uppfattning






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 58

Har Du använt kommunens biblioteket för att ta del av information inför valet 2002?

 Ja, broschyrer från partierna
 Ja, annan information
 Nej
____________________________________________________________________________________________________

UNGA OCH GAMLA
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 59

Nedan återfinns ett antal förslag som förekommit i den allmänna debatten om äldre
människor i Sverige. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?

Satsa en större andel av samhällets totala resurser
på att tillgodose äldre människors behov
Ingen politiker i riksdagen borde vara äldre än 65 år
Öka andelen ålderspensionärer bland politiska
beslutsfattare i Sverige
14

Mycket
bra
förslag

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag































Fråga 60

Nedan återfinns ett antal påståenden som förekommit i debatten om äldre människor i
Sverige – med äldre människor menar vi ålderspensionärer över 65 år. Vilken är Din
bedömning av vart och ett av påståendena?
Helt felaktigt
påstående


0

Äldre människor är underrepresenterade i
svensk politik

1

Helt riktigt
påstående
2

3

4

5

6

7

8

9

         


10



Äldre människor bemöts med respekt i Sverige           
Äldre människors erfarenheter tas inte tillvara
i Sverige
          
Det finns få platser i samhället där äldre och
yngre människor kan mötas

         



Äldre människor är intresserade av att
engagera sig i politik och samhälle

         



Motsättningarna mellan äldre och yngre
människor i Sverige håller på att öka

         



Äldre och yngre människor i Sverige har
mycket olika värderingar

          
____________________________________________________________________________________________________

AKTIVITETER OCH INTRESSEN
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 61

Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker?
Ingen
gång

Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Gått på bio
Gått på teater
Gått på rock-/popkonsert





























Sysslat med sport/idrott
Motionerat/idkat friluftsliv
Gått på fotboll/ishockey
Spelat på Tips, Lotto eller V75




































Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid
Ätit snabbmat (hamburgare/pizza/kebab)
Ätit vegankost
Ätit kött
Druckit sprit/vin/starköl
Rökt/snusat


















































Kört bil
Åkt kollektivt (buss, tåg etc.)
Mekat med eller vårdat bil/motorcykel
Sysslat med trädgårdsarbete
Arbetat övertid











































Handlat med aktier
Satt in en annons i någon dagstidning
Skänkt pengar eller på annat sätt stött
någon hjälporganisation
Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Bett till Gud
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Någon
Någon
gång i
gång i
månaden veckan

Flera
gånger i
veckan

Fråga 62

Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv Du lever?
Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd





____________________________________________________________________________________________________

Fråga 63

Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa
föreningar.
Medlem, men Medlem och
har inte varit
har varit på
på möte under möte under
Medlem och
de senaste
de senaste har någon typ
12 månaderna 12 månaderna av uppdrag













Icke
medlem
Idrotts- eller friluftsförening

Miljöorganisation

Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) 
Facklig organisation


Hyres-, bostadsrätts- eller villaägareförening
Pensionärsorganisation
Humanitär hjälporganisation
Svenska kyrkan, frikyrka, religiöst samfund eller
religiös organisation
Annan förening

























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 64

Hur viktigt tycker Du att följande saker är för Dig?
Mycket
viktigt






Ganska
viktigt






Varken viktigt
eller oviktigt






Inte särskilt
viktigt






Inte alls
viktigt






En värld i fred
En vacker värld
Jämlikhet
Familjetrygghet
Frihet































Lycka
Inre harmoni
Kärlek
Landets säkerhet
Ett liv fullt av njutning































Frälsning
Självaktning
Socialt anseende
Sann vänskap
Visdom































Rättvisa
Makt
Hälsa
Rikedom
Ärlighet































En ren värld
Teknisk utveckling
Ett behagligt liv
Ett spännande liv
Självförverkligande
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Fråga 65

Har Du under den senaste månaden umgåtts på fritiden med personer utanför Din familj i
följande sammanhang? Markera för varje sammanhang åldern hos de människor Du
umgåtts med. (Du kan markera fler än ett kryss på varje rad.)

Ej umgåtts i
sammanhanget
Under
80 år
senaste
20 år
20–34 år
35–64 år
65–79 år
och äldre
månaden
I mitt hem






I deras hem






I förening/samfund






På restaurang/kafé/pub/bar 





På kultur-/idrottsevenemang 





I mitt bostadsområde






____________________________________________________________________________________________________

Fråga 66

Enligt Din åsikt, ungefär vid vilken ålder blir man vuxen?
Ungefär vid

års ålder

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 67

Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker?

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

Använt persondator
Använt Internet
Köpt CD-skiva
Besökt bibliotek




































Hyrt videofilm
Läst någon bok
Köpt någon bok
Köpt någon tidskrift
Läst musik-/film-/modemagasin











































Spelat kort/sällskapsspel
Tittat på TV under dagtid
Sjungit eller spelat något musikinstrument
Tecknat, målat, skrivit poesi
Löst korsord


















































Skickat SMS via mobiltelefon
Haft gäster hemma på middag
Ätit frukost utanför hemmet





























Umgåtts med vänner
Umgåtts med grannar
Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne
Diskuterat politik





























____________________________________________________________________________________________________

Fråga 68

Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Svara med hjälp av nedanstående skala:
Det går att lita på
människor i allmänhet

Det går inte att lita på
människor i allmänhet



0


1


2


3


4
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5


6


7


8


9
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Fråga 69

Var skulle Du placera Dig själv på en skala mellan ”mycket ung” (0) och ”mycket gammal”
(10)?
Mycket ung

Mycket gammal





0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











____________________________________________________________________________________________________

Fråga 70

I vilken utsträckning anser Du själv att Du har förändrats de senaste 5 åren?
Ingen
skillnad

Blivit
mindre...



Blivit
mer...





-3


-2


-1


0


+1


+2


+3


























































Intresserad av att titta på TV
Intresserad av att lyssna på radio
Orolig för framtiden
Stressad i min vardag
Intresserad av politik
Intresserad av att lära mig nya saker





















































































Intresserad av att umgås med vänner
Nöjd med det liv jag lever
Övertygad i min politiska uppfattning
Intresserad av att läsa böcker
Mån om att följa program/serier i TV







































































Intresserad av lokala frågor
Optimistisk
Intresserad av att gå på pub/bar/dansställe
Mån om mitt yttre
Intresserad av att träffa nya människor
Reflekterande över livets mening







































































Intresserad av ny teknik
Noga med vad jag äter
Intresserad av att hänga med i
nyheterna i press, radio och TV
Bunden av mina vanor
Orolig för min hälsa








____________________________________________________________________________________________________

Fråga 71

Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala,
där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.
Mycket dåligt



0


1


Mycket gott
2


3


4
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6


7


8


9
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ARBETSLIV
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 72

Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande?
 Förvärvsarbetande (inkl. sjukskriven, föräldraledig)

 Ålderspensionär

 Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

 Förtidspensionär

 Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi

 Hemarbetande

 Arbetslös
 Studerande
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 73

Vilket yrke har/hade Du?
 .......................................................................................................................
(yrke/sysselsättning)

 Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 79.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 74

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till?
 Tjänsteman
 Tjänsteman med arbetsledande funktion
 Tjänsteman med företagsledande funktion

 Företagare: ingen anställd
 Företagare: 1–9 anställda
 Företagare: 10 eller fler anställda

 Arbetare
 Jordbrukare: ingen anställd
 Arbetare med arbetsledande funktion
 Jordbrukare: en eller flera anställda
 Egenanställd arbetare
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 75

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid?

 Heltid
 Deltid, minst 15 timmar i veckan
 Deltid, mindre än 15 timmar i veckan
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 76

Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?

 Statlig
 Kommunal
 Landstingskommunal
 Privat
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 77

Du som för närvarande är anställd:
Har Du fast anställning (tillsvidareanställning)?
Har Du eget företag vid sidan om Din anställning?
Arbetar Du regelbundet med någonting annat vid sidan
om Din ordinarie anställning?

Ja


Nej










 Är ej anställd
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 78

Är Du medlem i någon fackförening?
Ja, förbund inom:
 LO (Landsorganisationen), v.g. ange vilket förbund: .......................................................................
 TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), v.g. ange vilket förbund: ................................................
 SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation), v.g. ange vilket förbund: ......................................
 Annan facklig organisation
 Nej

19

NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren
i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi Dina svar på dessa avslutande frågor.
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 79

Är Du man eller kvinna?

 Man
 Kvinna
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 80

Vilket år är Du född?
Årtal:

19

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 81

Är Du svensk medborgare?

 Ja
 Nej
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 82

Vilket är Ditt civilstånd?

Ensamstående
Sambo
Gift



____________________________________________________________________________________________________

Fråga 83

Har Du egna barn?

Ja
Nej


____________________________________________________________________________________________________

Fråga 84

Delar Du Ditt hushåll med:
Vuxen/vuxna (personer 20 år eller äldre)
Barn

Ja

Nej







Om Du delar Ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
0–3 år
4–6 år
7–15 år
16–19 år 20 år eller äldre





____________________________________________________________________________________________________

Antal barn:

Fråga 85

...i åldrarna:

Om Du skulle beskriva Ditt nuvarande hem respektive det hem Du växte upp i, vilket
av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Ditt nuvarande hem:
 Arbetarhem
 Jordbrukarhem
 Tjänstemannahem
 Högre tjänstemanna-/akademikerhem
 Företagarhem

Det hem Du växte upp i:
 Arbetarhem
 Jordbrukarhem
 Tjänstemannahem
 Högre tjänstemanna-/akademikerhem
 Företagarhem

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 86

Var någonstans har Du, respektive Din far och Din mor, huvudsakligen vuxit upp?
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

Du själv





Din far





Din mor
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Fråga 87

Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu?

 Har alltid bott här
 Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, t. ex. studier på annan ort
 Inflyttad, har bott här mer än 10 år
 Inflyttad, har bott här 1 till 10 år
 Inflyttad, har bott här mindre än ett år
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 88

I vilken typ av område bor Du?

 Storstad, centralt
 Storstad, ytterområde/förort
 Stad eller större tätort, centralt
 Stad eller större tätort, ytterområde
 Mindre tätort
 Ren landsbygd
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 89

Hur bor Du för närvarande?

 I villa/radhus
 I lägenhet
 Annat boende: .........................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 90

Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?

 Hyr bostaden
 Äger bostaden (även bostadsrätt/insatslägenhet)
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 91

Vilken skolutbildning har Du? Markera det alternativ som Du anser passa bäst in på Dig.
Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den Du genomgår för närvarande.

 Grundskola/folkskola/enhetsskola
 Treårigt gymnasium
 Folkhögskola
 Studier vid högskola/universitet
 Tvåårigt gymnasium/fackskola
 Examen från högskola/universitet
 Flickskola/realexamen
 Examen från forskarutbildning
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 92

Vilken inriktning har Din utbildning i huvudsak? Kryssa för det alternativ som bäst
stämmer in på Din utbildning.

 Ekonomi/handel/administration
 Media/journalistik/reklam
 Estetisk/design/hantverk
 Naturvetenskap/matematik/data
 Hotell/restaurang/service/skönhetsvård
 Pedagogik
 Hälso-/sjukvård
 Samhällsvetenskap/juridik
 Humaniora/kultur
 Socialt arbete/omsorg
 Jordbruk/skogsbruk/miljövård
 Teknik/byggteknik/industri/transport
 Annan: ........................................................
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 93

Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel ska
räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).
 100 000 eller mindre

 401 000 – 500 000

 101 000 – 200 000

 501 000 – 600 000

 201 000 – 300 000

 601 000 – 700 000

 301 000 – 400 000

 Mer än 700 000
21

Fråga 94

Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under
de senaste 12 månaderna?
Din egen ekonomiska situation
Ekonomin i Din kommun
Den svenska ekonomin

Förblivit ungefär
densamma




Förbättrats




Försämrats




Hur tror Du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?
Förbli ungefär
Förbättras
densamma
Försämras
Din egen ekonomiska situation



Ekonomin i Din kommun



Den svenska ekonomin



____________________________________________________________________________________________________

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM VAD DU GJORDE I GÅR
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 95

Vilka medier tog Du del av i går och i vilka sammanhang? Observera att Du kan markera
flera kryss på varje rad.
a) Plats/platser där Du tog del av medierna:

Morgontidning
Kvällstidning
Vecko-/månadstidning
Internet
TV
Radio
Bok

Hemma


På arbetet/
i skolan


På offentlig
lokal (café,
bibliotek etc.)


Under
resa


Någon
annanstans


Minns
inte






















































































Tog ej
del av


b) Tid/tider på dygnet när Du tog del av medierna:

Morgontidning
Kvällstidning
Vecko-/månadstidning
Internet
TV
Radio
Bok

Tog ej
del av


Under
morgonen


Under
dagen


Under
kvällen


Under
natten


Minns
inte




































































c) Ensam/i sällskap av andra när Du tog del av medierna:

Morgontidning
Kvällstidning
Vecko-/månadstidning
Internet
TV
Radio
Bok

Tog ej
del av


Ensam


Med
familjen


Med
vänner


Minns
inte
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d) Din egen situation då Du tog del av medierna:

Morgontidning
Kvällstidning
Vecko-/månadstidning
Internet
TV
Radio
Bok

Tog ej
del av


I lugn
och ro


I hast/
stress


Minns
inte














































...och oavsett sammanhang, ungefär hur länge skulle Du uppskatta att Du i går:
Tog ej
del av
Tittade på TV



Ca

minuter

Använde Internet



Ca

minuter

Läste (ur) en bok

Ca
minuter
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 96

Vad gjorde Du i övrigt i går?
Åt frukost före kl. 08
Arbetade/gick i skolan utanför hemmet

Ja



Nej



Minns inte



Var på resa i arbetet
Var på semesterresa
Var på lantställe/i fritidshus
Var i min bostad i princip hela dagen
















Hade en ovanligt stressig dag
Hade en ovanligt lugn dag
Arbetade övertid













Vilken veckodag var det i går?
Måndag


Tisdag


Onsdag


Torsdag


Fredag


Lördag


Söndag


Oavsett veckodag, skulle Du säga att det var en typisk måndag/tisdag/.../söndag i Ditt liv?
Mycket
typisk


Ganska
typisk


Inte särskilt
typisk
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Inte alls
typisk


E TT

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !

Om Du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet
är vi tacksamma för att få ta del av dessa.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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E TT

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !

Om Du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet
är vi tacksamma för att få ta del av dessa.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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SAMHÄLLE
OPINION
MASSMEDIA
Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen
genomförs av SOM-institutet. SOM-institutet drivs gemensamt av Institutionen för journalistik
och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen samt Förvaltningshögskolan vid
Göteborgs universitet. SOM-undersökningen är en del av institutionernas forskning om
opinionsbildning i det svenska samhället i dag. Undersökningen genomförs i samarbete med
Kinnmark Information AB och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige.
Ansvariga för undersökningen är professor Sören Holmberg och professor Lennart Weibull.
Magnus Kinnmark är projektsamordnare och undersökningsledare är Åsa Nilsson.

Har Du frågor som rör Din medverkan i undersökningen, ring gärna
Kinnmark Information. Telefon: 020 – 28 28 30 (samtalet är gratis)
Du kan också ringa eller skicka e-post till SOM-institutet:
Åsa Nilsson, telefon: 031-773 12 39, e-post: asa.nilsson@som.gu.se
Vill Du läsa mer om SOM-institutet finns vi på Internetadressen: www.som.gu.se

Denna streckkod är endast till för att
inkomna svar skall kunna prickas av
vid datorns optiska läsning. Då slipper
Du få påminnelse i onödan.

