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Ipnummer
Datum
Intervjuare
Projektledare: Olle Findahl

Jag heter xxxxxxx och ringer angående en undersökning om hur svenska folket använder
medierna i Sverige idag. Jag hoppas att du fått brevet som vi skickade för någon dag sedan. Vi
håller på med, som du kanske läste, en svensk del av en en internationell undersökning där
Sverige kommer att jämföras med andra länder. Du kommer att vara helt anonym. Ditt namn
och din adress ingår i ett slumpmässigt urval svenskar och det är viktigt att alla utvalda deltar
så att resultaten blir rättvisande. Intervjun tar mellan 15 och 30 minuter.
1. a Min första fråga gäller dagstidningar. Brukar du läsa någon dagstidning?
0. Nej
1. Ja,
b. vilken eller vilka?.................................................................
2. (OM JA) Prenumererar ni, köper lösnummer eller läser du tidningen någon annanstans?
(LÄS UPP ALTERNATIVEN)
1. Prenumererar
0. Nej; 1.Ja
2. Köper lösnummer
0. Nej; 1.Ja
3. Läser gratistidning (t ex Metro)
0. Nej; 1.Ja
4. Läser på arbetet
0. Nej; 1.Ja
5. Läser någon annanstans t ex bibliotek eller hos bekanta 0. Nej; 1.Ja
7. övrigt....................
I ANSLUTNING TILL ALTERNATIVET "Läser på arbetet" FÖLJ UPP MED FRÅGA OM
SYSSELSÄTTNING FÖR DE SOM EJ HAR ARBETE. Vilken är din sysselsättning?
217 1. Arbete
2. Studerande
3. Hemmafru
4. hemma med barn
5. Arbetslös
6. Sjukskriven
7. Pensionär
8. Övrigt
3. Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du läser tidningen?
........tim .........min
..........vet ej/Inget svar/vägrar
4. B rukar du läsa någon kvällstidning?
0. Nej
1. Ja
5. Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan?
........tim .........min
..........vet ej/Inget svar/vägrar
6. Hur är det med tidskrifter? Brukar du läsa någon eller några tidskrifter?
a.
0. Nej
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1. Ja,
vilken eller vilka?.................................................................

7. Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan?
........tim .........min
..........sällan, aldrig, vet ej/Inget svar/vägrar
8. Brukar du läsa böcker? Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan?
........tim .........min
..........sällan, aldrig, vet ej/Inget svar/vägrar
10. Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan du lyssnar på radio?
........tim .........min
..........vet ej/Inget svar/vägrar
12. Brukar du lyssna på inspelad musik från kasett eller CD? Kan du uppskatta ungefär hur
många minuter eller timmar i veckan du lyssnar?
........tim .........min
..........vet ej/Inget svar/vägrar
13. Brukar du se på TV?
0. Nej
1. Ja
14. Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan du brukar se på TV?
........tim .........min
..........vet ej/Inget svar/vägrar
15. Något eller några favoritprogram?.......................................
Så kommer några frågor om olika apparater i ditt hushåll. Först gäller det TV.
16. Hur många TV-apparater finns det i ert hushåll?
0. Ingen
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4 eller fler
17. Har ni Text-TV
0. Nej
1. Ja
18. Har ni kabel-TV eller parabol eller digital-TV?
0. Nej (endast marksänd TV, 3 kanaler)
1. Ja, marksänd digital-TV
2. Ja, kabel med basutbud
3. Ja, kabel mer än basutbud men ej betal-TV
4. Ja, kabel med betal-TV
5. Ja, kabel med digital-TV
6. Ja, parabol med standardpaket
7. Ja, parabol med digital el betal-TV
8. TV i datorn, WebTV
9. övrigt
19. När köpte ni er senaste TV? Vilket år? ...............
20. a Har ni video? Om ja, när köpte ni den ?
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0. Nej
1. Ja
b. årtal..................
21. Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan du brukar se på video?
........tim .........min
..........sällan, aldrig, vet ej/Inget svar/vägrar
22 b.Har ni DVD-spelare
0. Nej
1. Ja
23a. Har du tillgång till TV-spel i ditt hushåll?
0. Nej
1. Ja
b. OM JA Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan du brukar
spela? ........tim .........min
24a. Har ni telefon?
0. Nej
1. Ja,
b. OM JA Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du pratar i
telefon, bortsett från det som direkt rör arbetet?
........tim .........min
25. Har du mobiltelefon?
a
0. Nej 1. Ja , vanlig mobiltelefon 2. Ja, WAP-telefon
b
Vilket år är den inköpt? _ _
(Till de som har mobiltelefon)
c Har du alltid mobiltelefonen på?
d Skickar du SMS-meddelanden?
e Läser/skickar du e-post via mobilteelefonen?
f Kopplar upp dig på Internet via mobiltelefon?

Nej
0

Ja, ibland
1

3. Ja, den nya GPSR
Ja, ofta
2
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28. Har du tillgång till en dator? (OM JA) Hemma, på arbetet eller någonannanstans?
0. Nej
1. Ja, hemma
2. Ja, på arbetet
3. Ja, någonannanstans
4. Ja, både hemma och/eller någonannanstans och på arbetet
OM NEJ, EJ TILLGÅNG TILL DATOR -------------------------------------------------------------29. Har du någonsin prövat på en dator? (OM JA, GÅ GENOM ALTERNATIVEN. FLERA
SVAR MÖJLIGA)
0. Nej
1. Ja på jobbet
2 Ja hemma
3. Ja på bibliotek eller annan offentlig plats
4. Ja, Hos vänner
5. Ja, någon annanstans
6. Övrigt
30. Är du intresserad av att skaffa dig en dator?
0. Nej
1. Kanske
2. Ja
3. Vet ej
31. Vad är främsta skälet till att du inte har någon dator?........................................
GÅ TILL ALLMÄNNA FRÅGOR - FRÅGA 138
OM JA (Tillgång till dator) ------------------------------------------------------------------Hur många minuter eller timmar i veckan använder du i genomsnitt datorn?
32.
I hemmet
tim min
33.
på arbetet (endast till de med arbete)
tim min
ej relevant
34.
i skolan (endast till studerande))
tim min
ej relevant
35.

bibliotek el andra offentliga platser tim

min

36. När skaffade ditt hushåll den första datorn?

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

37. När skaffade ditt hushåll den senaste datorn?

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

38. Hur många datorer har ni i ert hushåll som ni använder?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. mer än 5

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6)

Nya personer 2002

39 a Har du en egen personlig dator hemma? 0. Nej
b Har du en PDA (handdator)?
0. Nej

1. Ja
1. Ja

40.a Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer?
(LÄS UPP ALTERNATIVEN)
0. Inte alls kunnig
1. Inte särskilt kunnig
2. Ganska kunnig
3. Mycket kunnig
41. Har ni CD-brännare?
0. Nej
1. Ja
42, Har ni eget nätverk hemma?
0. Nej
1. Ja
43a Har du tillgång till Internet hemma? Med Internet menar jag www, hemsidor och
databaser och e-mail.
0. Nej
1. Ja, hemma
44. Har du tillgång till Internet på arbetet?
0. Nej
1. Ja, på arbetet
45. Har du tillgång till Internet någonannanstans?
0. Nej
1. Ja, någonannanstans
43b OM JA tillgång till internet hemma. Hur är du uppkopplad till Internet hemma?
1. telefonmodem;
2. kabelmodem;
3. WebTV;
4. satellit;
5. ADSL;
6. ISDN:
7. T1/T3;
8. annat; ...................
9. Vet ej
GÅ TILL FRÅGA 50
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OM NEJ (DATOR MEN EJ INTERNET) ----------------------------------------------------47 a Är du intresserad av att skaffa dig Internet?
0. Nej
1. Kanske
2 Ja

3. Vet ej

48 Vilka är dina främsta skäl till att du inte har Internet?
för dyrt inget intresse krånglig teknik dålig dator
7
11
5
4
TILL DE SOM INTE HAR INTERNET HEMMA
47 b:. Har du haft Internet tidigare hemma? 0. Nej 1. Ja
47 c OM JA (har tidgare haft Internet hemma): Varför slutade du använda Internet? ………
……………….
TILL DE SOM VARKEN HAR INTERNET HEMMA ELLER PÅ ARBETET ELLER
NÅGON ANNANSTANS
46. Har du någonsin prövat på Internet? OM JA, GÅ GENOM ALTERNATIVEN. FLERA
SVAR MÖJLIGA)
0. Nej
1. Ja på jobbet
2 Ja hemma
3. Ja på bibliotek eller annan offentlig plats
4. Ja, hos vänner
5. Ja, någon annanstans
6. Övrgt
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OM JA (HAR TILLGÅNG TILL INTERNET, hemma el arbetet el annanstans)--------------------------------------------40b. Kan du göra följande saker med Internet?

Nej
1 Skicka e-post
.................................... 0
2 Bifoga ett dokument till e-posten?.............
3 Söka på Internet och hitta det du vill?
4 Ladda ner musik? .....................................
5 Ladda ner ett program? ..........................
6 Göra en hemsida? ....................................

Ja
1

Vet ej
2

Hur många minuter eller timmar brukar du använda Internet under en vecka?
50.
51.
52.
53.
54.

Hemma
Arbete (endast arbetande)
Skola (endast studerande)
Bibliotek el annan offentlig plats
Hemma hos vänner el släktingar

tim
tim
tim
tim
tim

min
min
min
min
min

ej relevant
ej relevant

56 När började du använda Internet? .......................(årtal).
Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för...
57.
58.
59.
60.
61
62 a
62 b

63
64

Skolarbete, studier
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Resor och information om resor
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Auktioner
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Spela spel
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Hobbies, special intressen
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Arbete från jobbet hemma
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Har denna möjlighet medfört att du kan vara mindre på arbetet?
0 Nej
1 Ja, någon dag ibland kan jag arbeta hemma
2 Ja, jag arbetar regelbundet hemma någon dag i veckan
3. Ja, jag arbetar till största delen hemifrån
Lyssna eller hämta hem musik
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ

b Lokala nyheter
c Riksnyheter
d Internationella nyheter

......tim
.....tim
.....tim

....min
....min
....min

aldrig
aldrig
aldrig

65 Medicinsk information
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
66 a Betala räkningar, bankärenden
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
b Hur tycker du systemet att betala räkningar fungerar?
1 enkelt och bra
2 någorlunda
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3 krångligt
4 under all kritik
67
68
69
b
c
d
e
f

Religiösa el andliga aktiviteter
Kultur, litteratur, vetenskap etc

tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ

Politisk information och politiska partier
.....tim ....min
Information från statliga myndigheter
......tim ....min
Information från regering och riksdag
......tim ....min
Information från lokala myndigheter
......tim ....min
(arbetsförmedling, försäkringskassa, vård, skattemyndigheter etc)
Information från kommunen
......tim ....min

70
71
72
73
74
75
76

Pornografi
Information om nöje och underhållning
Relationer och sex
Söka jobb el leta efter speciella annonser
Aktiehandel, fonder etc
Handla el köpa varor el tjänster
a läsa tidning
b titta på TV
c lyssna på radio
77 kontaktsökning, I seek you
78 a Surfa runt av allmän nyfikenhet

aldrig
aldrig
aldrig
aldrig
aldrig

tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ

Under en typisk vecka, hur många minuter el timmar använder du Internet för följande saker?
79
80
81
82

Chatting och online medelanden
Läsa hemsidor
Deltaga i nyhetsgrupper, mailing lists etc
E-mail (här ingår även tid för att skriva)

tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
tim, min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ

240 Är det i första hand svenska sidor som du söker upp på nätet eller är det utländska sidor?
1. bara svenska sidor
2. mest svenska sidor
3. lika mycket svenska som utländska
4. mest utländska
5. bara utländska sidor
85. Hur ofta köper du varor och tjänster via Internet ?
0. Aldrig
GÅ TILL 101
1. Det har hänt någon gång (1-2)
2. Det har hänt några gånger (3-5)
3. Återkommande, Några gånger om året
4. Återkommande, Några gånger i månaden
5. Återkommande, Några gånger i veckan
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TILL DE SOM HANDLAR VIA INTERNET)

86 a. Hur betalar du?
1. alltid Kreditkort
2. Kreditkort för utrikes och faktura/postförskott för inrikes
3. Faktura
2. Postförskott
3. Flera av ovanstående sätt
4. annat sätt
b. Vad är det för sorts varor som du i första hand har handlat? SKRIV NER VARORNA
RANGORDNING. I FÖRSTA HAND.... ANDRA HAND.... OSV
.........................................................
I vilken mån instämmer du i följande påståenden?
96.Du kommer troligen att göra många inköp via internet. (Instämmer? 1,2,3,4,5)
98. Du är i grunden nöjd med kvaliteten på de produkter som du köpt via Internet (Instämmer
100. I vilken mån, om någon, har Internetköpen minskat dina inköp från vanliga affärer? Inte
alls, något, ganska mycket?
0. Inte alls
1. Något
2. ganska mycket
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TILL ALLA SOM ANVÄNDER INTERNET
I vilken mån bekymrar du dig för följande saker när det gäller att handla via Internet?
Använd en femgradig skala där 1 betyder att det inte alls oroar dig och 5 att det oroar
dig mycket.
102 2. Personliga uppgifter är inte skyddade
(Oroar det dig?)
103 3. Svårt att bedöma kvaliten el produktbeskrivningarna (Oroar det dig?)
108 8. Kreditkortsbedrägerier (Oroar det dig?)
I vilken mån instämmer du i följande påståenden?
109
110
111

Det är ofta tekniska problem när man surfar på Internet
(Instämmer? Ja (1); Nej (0)
Att surfa på Internet är att vänta och vänta
(Instämmer? Ja (1); Nej (0)
Det var en massa problem när jag skulle koppla in Internet första gången (Instämmer?
Ja (1); Nej (0)

Så kommer vi till e-posten, e-mail.
Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails skickar du som,
112.
113.

har att göra med arbetet
......................
är personliga ......................

Under en typisk vecka, ungefär hur många e-mails får du
114. som har att göra med arbetet ......................
115. som är privata ......................
116 a som är reklam, allmänt skräp eller sådant du inte vill ha
116 bLäser du din e-post under semestern?

0. Nej

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

1. Ja

116 c Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-brev.
omedelbart, inom några timmar, samma dag, inom några dagar, inom en vecka, inom några
veckor, inte alls
116 d Känns e-posten som en belastning ibland?

0. Nej

1. Ja

119. Har användandet av E-mail medfört att du ringer mindre eller mer i telefon?
0. ringer mer
1. ringer oförändrat
2. ringer något mindre
3.ringer mycket mindre
4. vet ej
120. Har användandet av Internet minskat din användning av andra medier?
Tittar du nu mindre på TV?
0. Nej, ser mer
1. Nej, oförändrat
2. Ja, något
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3. Ja, mycket
4. Vet ej
121

Läser du mindre kvällstidningar i pappersformat p.g.a. Internet?
0. Nej, läser mer
1. Nej, oförändrat
2. Ja, något
3. Ja, mycket
4. Vet ej

122

Har ditt läsande av pappers-morgontidningar minskat?
0. Nej, läser mer
1. Nej, oförändrat
2. Ja, något
3. Ja, mycket
4. Vet ej

Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med följande grupper? Använd
en skala 1 till 5 där 1 betyder att kontakterna har minskat mycket och 5 betyder att de har ökat
mycket. 3 betyder att det är oförändrat.
124. Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor som delar
dina hobbies, intressen (Har kontakterna med dem minskat eller ökat? 1,2,3,4,5)
125. människor som delar dina politiska intressen (Har kontakterna med dem minskat eller
ökat? 1,2,3,4,5)
126. människor som delar din religion (Har kontakterna med dem minskat eller ökat?
1,2,3,4,5)
127. familj och vänner

(Har kontakterna med dem minskat eller ökat? 1,2,3,4,5)

128. människor inom ditt yrke (Har kontakterna med dem minskat eller ökat? 1,2,3,4,5)
130. Har du fått nya kontakter via Internet
0. Nej
1. Ja
2. Vet ej
OM JA
131. Har du sedan träffat den personen i verkliga livet?
0. Nej
1. Ja
2. Vet ej
Jag kommer att läsa upp några egenskaper hos Internet och du skall tala om hur nöjd du är
med dessa egenskaper. 1 betyder att du inte alls är nöjd och 5 betyder att du är mycket nöjd.
132.

Mängden av användbar och tillgänglig information på Internet.
(Hur nöjd är de med det? 1-5)

133.

Tillgängligheten av varor och tjänster (Hur nöjd är du? 1,2,3,4,5)
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Lättheten att hitta information

135.

Hastigheten i din uppkoppling hemma

136.

Förmågan att kommunicera med andra människor

137.

Internet i stort

13

FRÅGOR TILL ALLA, Även de utan dator och internet
138. Kan du uppskatta hur lång tid, i minuter och timmar, som du tillbringar tillsammans i
social samvaro, ansikte mot ansikte, med familjemedlemmar under en vecka?
........ tim, .............min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
139. Kan du uppskatta hur lång tid, i minuter och timmar, som du tillbringar tillsammans i
social samvaro, ansikte mot ansikte, med vänner och bekanta under en vecka?
........ tim, .............min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
140. Hur mycket tid ägnar du under en vecka åt sport och träning?
........ tim, .............min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
141. Hur många timmar i veckan använder du till arbete?
........ tim, .............min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
142. Hur lång tid använder du till resor till och från arbetet under en vecka?
........ tim, .............min, sällan, aldrig, VE, IS, VÄ
Nu skall jag läsa upp en lista över olika institutioner och medier. Tala om för mig hur stort
förtroende som du har för de människor som styr dem. Använd en femgradig skala där 1
betyder inget förtroende och 5 betyder fullt förtroende
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Storföretag
Religioner och kyrkor
Skola och Utbildning
Regeringen
Public service TV, SVT
Reklam TV
Dagstidningar
Internet
Vetenskapssamhället
Politiska partier

(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)
(Hur stort förtroende? 1,2,3,4,5)

Nu skall jag läsa en lista med påståenden om dig och din familj. Tala om för mig hur mycket
du instämmer med följande påstående. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls
instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt.
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168 För dig är familjen det viktigaste i ditt liv
(Instämmer?)
169 Medlemmarna i din familj lyssnar till varandras argument när ni är oense (Instämmer?)
170 Medlemmarna i din familj är alltför upptagna för att hinna tala med varandra (Instämm?)
173 Genom att använda internet, kommer människor som du att få mer politisk makt?
Instämmer? 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
174. Genom att använda internet, kommer människor som du att få lättare att påverka
regeringen ? Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
175. Genom att använda internet, kommer människor som du att få lättare att förstå politik?
Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
177. Människor som inte har tillgång till Internet befinner sig i ett allvarligt underläge
Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
178. Människor tillbringar alltför mycket tid med Internet
Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
179. Man känner att man inte hänger med när man hör talas om Internet
Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
180. Internet har inget viktigt och betydelsefullt att erbjuda dig
Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
181. Barn har tillgång till en massa olämpligt material på Internet
Instämmer?, 1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
184 Det måste bli mycket enklare att använda Internet om det skall slå igenom helt
185 Det är oroande att myndigheter och arbetsgivare via internet får en ökad möjlighet till
övervakning och kontroll
Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller kunskap och information?
Ge en poäng mellan 1 och 5 där 1 betyder att den inte alls är viktig och 5 poäng betyder att den
är mycket viktig källa för kunskap och information.
186
187
188
189
190
191
193
194

Internet
Böcker
TV
Radio
Dagstidningar
Tidskrifter
Vänner/Familjen
Arbetskamrater

1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ

Hur viktiga är följande medier för dig när det gäller nyheter?
195
196
197
198
199

Internet
Text-TV
TV
Riksradio
Lokalradio

1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
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1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ

Hur viktiga är följande medier när det gäller underhållning och nöje för dig?
203
204
205
206
207
208
209

Internet
Böcker
TV
Radio
Dagstidningar
Tidskrifter
Bio

1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ
1,2,3,4,5, VE, IS, VÄ

210. Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? LÄS
ALTERNATIVEN
0. Inget
1. en del
2. hälften
3, det mesta
4. allt
5. Vet ej
211. Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst hur
det överallt talas om att surfa på nätet, använda e-post och den nya
informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta?
0. Nej, inte alls
1. Ja, men bara lite
2. Ja, till stor del
3. Ja, helt och fullt
4. Vet ej
Så får jag slutligen ställa några frågor om dig själv
212.

När är du född? .................................

213. a Vilken utbildning har du? ..........................
b.
1.folkskola/grundskola
2. Mer än grundskola men ej gymnasieexamen
3. Gymnasieexamen eller motsvarande
4. Eftergymnasial utbildning högst 2 å r
5. Eftergymnasial utbildning mer än 2 å r
6. Doktorsexamen
214.

Har du någon specialutbildning? ..........................

215.

Har du några hobbies eller särskilda intressen? ..........................

216.

Är du med i någon förening? ..........................
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Vilken är din sysselsättning? DENNA FRÅGA STÄLLDES I BÖRJAN
1. Arbete
2. Studerande
3. Hemmafru
4. hemma med barn
5. Arbetslös
6. Sjukskriven
7. Pensionär
8. Övrigt

218. a Vad är ditt yrke? ..........................
b. Vilken av de hä r yrkesgrupperna tillhör/tillhörde du?
1. tjänsteman
2. tjänsteman med arbetsledande funktion
3. tjänsteman med företagsledande funktion
4. arbetare
5. arbetare med arbetsleddande funktion
6. egenanställd arbetare
7. Jordbrukare: ingen anställd
8. Jordbrukare: en eller flera anställda
9. Företagare: ingen anställd
10. företagare: 1-10 anställda
11. företagare: 10 eller fler anställdda
Vad är dina föräldrars yrke
219. Far.................
220 Mor...............
221.

Var bor du? ..........................(är platsen mycket liten ange närmaste stad)

222.

Är du gift?
1. Ungdom 12-18
2. ensamstående
3. gift.
4. sammanboende

223.

Har du barn?
0. Nej
1. Ja, 1 barn
2. Ja, 2 barn
3. Ja, 3 barn
4. Ja, mer än 3 barn

224

Hur många personer är ni i ditt hushåll?

225

Vem i hushållet använder datorn mest?

227.

Jag läser upp en lista på hushållsinkomster. Säg stopp när jag kommer till inkomsten
för ditt hushåll
1. upp till 50.000 om året

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6)

Nya personer 2002

17

2. 50- 100 000
3. 100-200 000
4. 200-300 000
5. 300-400 000
6. 400-500 000
7. 500-600 000
8. mer än 600 000
228.

Kön
1. Man
2. kvinna

229
230

Var är du född?.........
Var är dina föräldrar födda?................

Tack för att du deltog i denna viktiga undersökning. Vi planerar att fortsätta att studera
förändringar i svenska folkets användning av olika medier. Det betyder att vi gärna skulle vilja
ringa upp dig igen och ställa ytterligare frågor om något år. Om du samtycker till det kommer
du att få betalt varje gång du deltar.

