
Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut

Vald enkät: SOI 2007

Formulär/Frågor 
Här visas alla frågor i denna enkät.  
 
FRÅGOR | | Dölj / Visa alla frågor och inställningar |  
 
VILLKOR | Dölj / Visa Villkor

 

 # Sida Fråga Variabel Typ
Flytta 
Fråga  Kopiera    

 1 1 Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i 
hush...   [Villkor]

v224     

Fråga 1 : Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet? har inga villkor 

Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet?
 personer 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 20

Svaret ska anges i enheten: personer 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v224

 2 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning?   [Villkor] v217a     

Fråga 2 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? har inga villkor 

Vilken är din nuvarande sysselsättning?
Här avses din huvudsakliga sysselsättning.

 : Arbete 

 : Studerande 

 : Hemmafru/Hemmaman 

 : Hemma med barn 

 : Arbetslös 

 : Sjukskriven/Förtidspensionär 

 : Pensionär 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v217a

 3 2 Vilken av dessa 11 olika yrkesgrupper tillhör du? 
  [Villkor]

v218b     

Dölj fråga 3 : Vilken av dessa 11 olika yrkesgrupper tillhör du? om  
 
( Fråga2 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? ej lika med Arbete   ) 

Vilken av dessa 11 olika yrkesgrupper tillhör du?
Läs först igenom de olika kategorierna

 : Tjänsteman 

 : Tjänsteman med arbetsledande funktion 

 : Tjänsteman med företagsledande funktion 

 : Arbetare 

 : Arbetare med arbetsledande funktion 

 : Egenanställd arbetare 

 : Jordbrukare: ingen anställd 

 : Jordbrukare: en eller flera anställda 

 : Företagare: ingen anställd 

 : Företagare: 1-10 anställda 

 : Företagare: 10 eller fler anställda 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ENKÄT: SOI 2007
FUNKTIONER

Detaljerad info

Starta/Stoppa

Byt enkät

Ta bort enkäten 

Testa enkäten

Exportera resultat

Exportera variabellista

UTSKICK
Web

Postal

E-post

Distributioner

FRÅGOR
Visa Formulär

Ny fråga 

Flytta fråga 

Sidor 

RESPONDENTER
Visa/Sök Respondent 

Ny respondent

Egenskaper / fält

Importera

Statistik

UNDERSÖKARE
Visa undersökare

Ny undersökare/anv.

Statistik

Statistik totalt

HÄNDELSER
Visa händelser 

Ny händelse 
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ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v218b

 4 3 Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i 
veckan ...   [Villkor]

v1     

Fråga 4 : Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan du i genomsnitt använder följande 
mediaaktiviteter. Om det är någon du inte använder, uppger du 0 minuter. har inga villkor 

Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan du i genomsnitt 
använder följande mediaaktiviteter. Om det är någon du inte använder, uppger du 
0 minuter. 
För ej svar skriv -99 i fältet minuter 

 
 TIMMAR MINUTER 

Läsa dagstidningar i pappersformat
Läsa kvällstidningar i pappersformat
Lyssna på radio via traditionell sändning, ej via Internet
Läsa böcker i pappersformat
Läsa tidskrifter i pappersformat
Lyssna på inspelad musik från kassett, CD eller MP3
Se eller lyssna på TV

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v1

 5 4 Hur får du din dagstidning?   [Villkor] v2     

Fråga 5 : Hur får du din dagstidning? har inga villkor 

Hur får du din dagstidning?
Flera svarsalternativ är möjliga.

 : Prenumererar 

 : Köper lösnummer 

 : Läser gratistidning (tex metro) 

 : Läser dagstidning på arbetet 

 : Läser dagstidning någon annanstans 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Frågans variabelnamn : v2

 6 4 Vilken dagstidning brukar du oftast läsa i 
pappersformat?   [Villkor]

v1b     

Fråga 6 : Vilken dagstidning brukar du oftast läsa i pappersformat? har inga villkor 

Vilken dagstidning brukar du oftast läsa i pappersformat?
Ange endast en tidning

SVARSRUTA :
 

Antal tecken kvar: 100

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v1b

 7 4 Hur ofta köper du inspelad musik på CD, kasett, LP 
eller ...   [Villkor]

v12d     

Fråga 7 : Hur ofta köper du inspelad musik på CD, kasett, LP eller i digitalt format som tex MP3? har inga villkor 

Hur ofta köper du inspelad musik på CD, kasett, LP eller i digitalt format som tex 
MP3?

 : Aldrig 

 : Mer sällan än 1 gång per år 

 : 1 gång per halvår/år 

 : 1 gång per kvartal 

 : 1-4 gånger i månaden 

 
 
 

Copyright Mosquito Design 2005-2006 | 
Read more about dynamic form here. 
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 : 1 gång i veckan eller fler 

 : Vej ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v12d

 8 4 Har du marksänd TV, kabel-TV, parabol eller IP-
sänd TV?   [Villkor]

v18a1     

Fråga 8 : Har du marksänd TV, kabel-TV, parabol eller IP-sänd TV? har inga villkor 

Har du marksänd TV, kabel-TV, parabol eller IP-sänd TV?

 : Har ingen TV 

 : Marksänd TV, ej digital-TV 

 : Fri marksänd digital-TV 

 : Betald marksänd digital-TV (Boxer) 

 : Kabel-TV utan digital-TV 

 : Kabel-TV med digital-TV 

 : Parabol 

 : Parabol med digital-TV 

 : Annat 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v18a1

 9 5 Vilken typ av TV var det ni senast köpte/fick? 
  [Villkor]

v19b     

Fråga 9 : Vilken typ av TV var det ni senast köpte/fick? har inga villkor 

Vilken typ av TV var det ni senast köpte/fick?

 : Traditionell med bildrör 

 : Platt TV (plasma eller LCD) 

 : Annan 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v19b

 10 5 Har ni DVD-spelare?   [Villkor] v22b1     

Fråga 10 : Har ni DVD-spelare? har inga villkor 

Har ni DVD-spelare?
Med DVD-spelare avses här sådan som är avsedd för filmvisning, inte sådan som primärt används vid annan datoranvändning.

 : Nej 

 : Ja, utan hårddisk 

 : Ja, med hårddisk 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22b1

 11 5 Hur ofta ser du långfilm ...   [Villkor] v22c1     

Fråga 11 : Hur ofta ser du långfilm ... har inga villkor 

Hur ofta ser du långfilm ...
 
 Aldrig

  Någon gång
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   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... på bio? *

... på TV? *

... på DVD eller VHS? *

... i digitalt format via 
dator, mediaspelare eller 
hårddisk på DVD-spelare? *

... på annat sätt? Ange vad 
i kommentarsfält.

* = Alternativ måste väljas 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v22c1

 12 5 Har ni digitalkamera?   [Villkor] v22d     

Fråga 12 : Har ni digitalkamera? har inga villkor 

Har ni digitalkamera?
Stillbild och/eller film, EJ kamera i mobiltelefon

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22d

 13 5 Har ni en CD-spelare avsedd för uppspelning av 
musik?   [Villkor]

v22h1     

Fråga 13 : Har ni en CD-spelare avsedd för uppspelning av musik? har inga villkor 

Har ni en CD-spelare avsedd för uppspelning av musik?
Frågan avser ej CD-spelare i dator

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22h1

 14 5 Har du en MP3-spelare?   [Villkor] v22f1     

Fråga 14 : Har du en MP3-spelare? har inga villkor 

Har du en MP3-spelare? 
En spelare som primärt är avsedd för att spela upp musik, ej tex mobiltelefon

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22f1

 15 5 Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? 
  [Villkor]

v22f4     
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Fråga 15 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? har inga villkor 

Hur ofta lyssnar du till musik i följande format?
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

CD, LP och kasett (inte 
MP3 eller digitala format) *
Radio och TV, ej via 
Internet? *

I digitalt format som tex 
MP3 eller internetradio? *

Levande musik vid tex 
konserter? *

Annat (ange i 
kommentarsfält)

* = Alternativ måste väljas 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v22f4

 16 5 Har du en mobiltelefon?   [Villkor] v25a1     

Fråga 16 : Har du en mobiltelefon? har inga villkor 

Har du en mobiltelefon?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v25a1

 17 7 Vilket år köpte/fick du din senaste mobiltelefon? 
  [Villkor]

v25b     

Dölj fråga 17 : Vilket år köpte/fick du din senaste mobiltelefon? om  
 
( Fråga16 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Vilket år köpte/fick du din senaste mobiltelefon?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2008

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v25b

 18 7 Har din mobiltelefon följande funktioner?   [Villkor] v25a3     

Dölj fråga 18 : Har din mobiltelefon följande funktioner? om  
 
( Fråga16 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Har din mobiltelefon följande funktioner?
 
 Nej

  Ja

   Vet ej

    Ej svar
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3G *

Kamera *

FM-radio *

GPS *

Möjlighet att lyssna på 
digital musik, exvis MP3 *

Möjlighet att använda 
Internet, tex via WAP *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v25a3

 19 7 Kan du uppskatta ungefär hur många timmar 
och/eller minut...   [Villkor]

v24b2     

Dölj fråga 19 : Kan du uppskatta ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan som du pratar i 
mobiltelefon, bortsett från det som direkt rör arbetet? om  
 
( Fråga16 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan som du 
pratar i mobiltelefon, bortsett från det som direkt rör arbetet?
Om aldrig, ange 0. För ej svar ange -99

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v24b2

 20 7 Vilket år köpte du din första mobiltelefon?   [Villkor] v25b1     

Dölj fråga 20 : Vilket år köpte du din första mobiltelefon? om  
 
( Fråga16 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 
 
eller  
 
( Respondentens egenskap: Vem som svarar på enkäten ej lika med 2007   ) 

Vilket år köpte du din första mobiltelefon?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v25b1

 21 8 Hur ofta ...   [Villkor] v25e     

Dölj fråga 21 : Hur ofta ... om  
 
( Fråga16 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... skickar du SMS-
meddelanden? *

... skickar du MMS? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v25e

 22 8 Hur ofta använder du kameran på din mobiltelefon? 
  [Villkor]

v25i     

Fråga 22 : Hur ofta använder du kameran på din mobiltelefon? har inga villkor 
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Hur ofta använder du kameran på din mobiltelefon?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v25i

 23 8 Hur ofta ...   [Villkor] v25f     

Fråga 23 : Hur ofta ... har inga villkor 

Hur ofta ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

kopplar du upp dig på 
Internet med din 
mobiltelefon? *

läser/skickar du e-post 
med din mobiltelefon? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v25f

 24 8 Hur ofta...   [Villkor] v25k1     

Fråga 24 : Hur ofta... har inga villkor 

Hur ofta...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i mån

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... använder du mobilen till 
att lyssna på musik? *

... köper du musik för 
nedladdning direkt via 
mobilen? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v25k1

 25 9 Till vad använder du Internet på din mobiltelefon? 
  [Villkor]

v25a4     

Fråga 25 : Till vad använder du Internet på din mobiltelefon? har inga villkor 

Till vad använder du Internet på din mobiltelefon?

SVARSRUTA :

 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:
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Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v25a4

 26 9 Prenumerar du på någon tjänst, betalar en fast 
avgift, fö...   [Villkor]

v25k1a     

Dölj fråga 26 : Prenumerar du på någon tjänst, betalar en fast avgift, för att få tillgång till musik via din 
mobiltelefon? om  
 
( Fråga24_1 : Hur ofta... - ... använder du mobilen till att lyssna på musik? ej lika med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga24_1 : Hur ofta... - ... använder du mobilen till att lyssna på musik? ej lika med Någon/några gånger i mån   ) 
 
och  
 
( Fråga24_1 : Hur ofta... - ... använder du mobilen till att lyssna på musik? ej lika med Någon/några gånger i veckan 
  ) 
 
och  
 
( Fråga24_1 : Hur ofta... - ... använder du mobilen till att lyssna på musik? ej lika med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga24_1 : Hur ofta... - ... använder du mobilen till att lyssna på musik? ej lika med Flera gånger dagligen   ) 

Prenumerar du på någon tjänst, betalar en fast avgift, för att få tillgång till musik 
via din mobiltelefon? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v25k1a

 27 9 Har du tillgång till dator i hemmet?   [Villkor] v28a     

Fråga 27 : Har du tillgång till dator i hemmet? har inga villkor 

Har du tillgång till dator i hemmet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v28a

 28 10 Hur många datorer har ni i ert hushåll?   [Villkor] v38     

Fråga 28 : Hur många datorer har ni i ert hushåll? har inga villkor 

Hur många datorer har ni i ert hushåll?

 : 1 st 

 : 2 st 

 : 3 st 

 : 4 st 

 : 5 st 

 : 6 st eller fler 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v38

 29 10 Var är datorn/datorerna placerade i hemmet? 
  [Villkor]

v38a     

Fråga 29 : Var är datorn/datorerna placerade i hemmet? har inga villkor 

Var är datorn/datorerna placerade i hemmet?
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Flera svarsalternativ är tillåtna. Om bärbar, ange var den främst används

 : Sovrum 

 : Barnens rum 

 : Arbetsrum 

 : Vardagsrum 

 : Hall/genomgångsrum 

 : Kök 

 : Annat 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Frågans variabelnamn : v38a

 30 10 Vilket år skaffade/fick ditt hushåll den senaste 
datorn?   [Villkor]

v37     

Fråga 30 : Vilket år skaffade/fick ditt hushåll den senaste datorn? har inga villkor 

Vilket år skaffade/fick ditt hushåll den senaste datorn?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v37

 31 10 Vad är främsta skälet till att du inte har någon 
dator?   [Villkor]

v31b     

Fråga 31 : Vad är främsta skälet till att du inte har någon dator? har inga villkor 

Vad är främsta skälet till att du inte har någon dator?

 : För dyrt 

 : Inget intresse 

 : Krånglig teknik 

 : Har dator på jobbet 

 : Annat 

 : Vet ej  

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v31b

 32 10 Hur kunnig anser du dig vara när det gäller 
användning av...   [Villkor]

v40a     

Fråga 32 : Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? Inte alls kunnig, inte särskilt kunnig, 
ganska kunnig eller mycket kunnig? har inga villkor 

Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? Inte alls 
kunnig, inte särskilt kunnig, ganska kunnig eller mycket kunnig?

 : Inte alls kunnig 

 : Inte särskilt kunnig 

 : Ganska kunnig 

 : Mycket kunnig 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v40a

 33 10 Har ni någon dator eller mediespelare kopplad till 
er TV ...   [Villkor]

v38b     

Fråga 33 : Har ni någon dator eller mediespelare kopplad till er TV och/eller ljudanläggning, med syftet att tex 
spela upp film, musik och/eller titta på bilder? har inga villkor 
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Har ni någon dator eller mediespelare kopplad till er TV och/eller ljudanläggning, 
med syftet att tex spela upp film, musik och/eller titta på bilder? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v38b

 34 11 Har ni ett trådlöst nätverk hemma?   [Villkor] v42b     

Fråga 34 : Har ni ett trådlöst nätverk hemma? har inga villkor 

Har ni ett trådlöst nätverk hemma?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v42b

 35 11 Har du en ...   [Villkor] v39     

Fråga 35 : Har du en ... har inga villkor 

Har du en ...
 
 Nej

  Ja

   Vet ej

    Ej svar

... egen personlig dator 
hemma? *

... bärbar dator? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v39

 36 11 Ange hur troligt det är att du kommer införskaffa 
följand...   [Villkor]

v39e1     

Fråga 36 : Ange hur troligt det är att du kommer införskaffa följande saker inom de närmaste 12 mån. Om du redan 
har dem, ange hur troligt det är att du införskaffar en ny. Ange om det inte alls är troligt, är troligt eller mycket 
troligt. har inga villkor 

Ange hur troligt det är att du kommer införskaffa följande saker inom de närmaste 
12 mån. Om du redan har dem, ange hur troligt det är att du införskaffar en ny. 
Ange om det inte alls är troligt, är troligt eller mycket troligt.
 
 Inte alls troligt

  Troligt

   Mycket troligt

    Vet ej

     Ej svar

Mediadator (dator med 
främsta syfte att spela upp 
musik och film) *

Mobiltelefon med 3G *

Trådlöst hemmanätverk *

Platt TV (LCD eller plasma) 
*

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v39e1

 37 12 Har du tillgång till Internet i hemmet?   [Villkor] v43a     

Fråga 37 : Har du tillgång till Internet i hemmet? har inga villkor 
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Har du tillgång till Internet i hemmet? 

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43a

 38 12 Har du tillgång till Internet på arbetet?   [Villkor] v44a     

Dölj fråga 38 : Har du tillgång till Internet på arbetet? om  
 
( Fråga2 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? ej lika med Arbete   ) 

Har du tillgång till Internet på arbetet?

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v44a

 39 12 Har du tillgång till Internet i skolan?   [Villkor] v45b     

Dölj fråga 39 : Har du tillgång till Internet i skolan? om  
 
( Fråga2 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? ej lika med Studerande   ) 

Har du tillgång till Internet i skolan?

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v45b

 40 12 Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom 
tex b...   [Villkor]

v45d     

Fråga 40 : Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos vänner och släktingar 
mm? har inga villkor 

Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos 
vänner och släktingar mm? 

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v45d

 41 13 Är du intresserad av att skaffa dig Internet till 
hemmet?   [Villkor]

v47a     

Fråga 41 : Är du intresserad av att skaffa dig Internet till hemmet? har inga villkor 

Är du intresserad av att skaffa dig Internet till hemmet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v47a

 42 13 Har du tidigare haft Internet hemma?   [Villkor] v29c     

Fråga 42 : Har du tidigare haft Internet hemma? har inga villkor 
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Har du tidigare haft Internet hemma?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v29c

 43 14 Vad är det främsta skälet till att du inte har 
Internet h...   [Villkor]

v47b     

Fråga 43 : Vad är det främsta skälet till att du inte har Internet hemma? har inga villkor 

Vad är det främsta skälet till att du inte har Internet hemma?
Skriv -999 för ej svar

SVARSRUTA :
 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v47b

 44 14 Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i 
hemmet?   [Villkor]

v43b1     

Fråga 44 : Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? har inga villkor 

Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet?
Om flera alternativ, ange den typ som används mest.

 : Telefonmodem 

 : ISDN 

 : ADSL eller annan DSL-teknik 

 : Kabelmodem (tex Comhem) 

 : LAN-Fiber (T1-T3) (t ex Bredbandsbolaget) 

 : Satellit-parabol 

 : Mobiltelefon,3G  

 : Mobiltelefon, GSM/GPRS 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43b1

 45 15 Vad är främsta skälet till att du inte har bredband? 
  [Villkor]

v43e     

Fråga 45 : Vad är främsta skälet till att du inte har bredband? har inga villkor 

Vad är främsta skälet till att du inte har bredband? 

 : För dyrt 

 : Finns inte där jag bor 

 : För krångligt 

 : Inte intresserad 

 : Har på jobbet 

 : Har inte haft tid 

 : Annat 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja
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Frågans variabelnamn : v43e

 46 15 Brukar du använda dig av Internet någon gång 
någonstans?   [Villkor]

v46h     

Dölj fråga 46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? om  
 
( Fråga39 : Har du tillgång till Internet i skolan? ej lika med Ja   ) 
 
och  
 
( Fråga40 : Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos vänner och släktingar 
mm? ej lika med Ja   ) 

Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans?
Exempelvis i hemmet, på arbetet, i skolan, hos vänner, på biblioteket eller på någon annan plats. 

 : Ja 

 : Nej 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v46h

 47 16 Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder 
Int...   [Villkor]

Q3     

Dölj fråga 47 : Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( : lika med Respondent   ) 

Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? 
Läs ej svarsalternativen.

 : Inget intresse/inte användbart 

 : Krånglig teknik/kan inte 

 : Ingen dator/internetuppkoppling 

 : För dyrt 

 : Inte tid/ allför upptagen  

 : Internet på jobbet  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q3

 48 16 Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder 
Int...   [Villkor]

Q3web     

Dölj fråga 48 : Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( : lika med Underskare   ) 

Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet?
Ange endast ett skäl

SVARSRUTA :

 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : Q3web

 49 16 Hur ofta använder du Internet hemma?   [Villkor] v43a2     
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Dölj fråga 49 : Hur ofta använder du Internet hemma? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du Internet hemma?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43a2

 50 16 Hur ofta använder du Internet på arbetet?   [Villkor] v44a2     

Dölj fråga 50 : Hur ofta använder du Internet på arbetet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du Internet på arbetet?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v44a2

 51 16 Har du möjlighet att använda Internet på jobbet, 
för sake...   [Villkor]

v44a3     

Dölj fråga 51 : Har du möjlighet att använda Internet på jobbet, för saker som inte direkt har med ditt arbete att 
göra? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du möjlighet att använda Internet på jobbet, för saker som inte direkt har med 
ditt arbete att göra?

 : Nej 

 : Ja, i viss mån 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v44a3

 52 16 Kan du göra följande saker med Internet?   [Villkor] v40b1     

Dölj fråga 52 : Kan du göra följande saker med Internet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Kan du göra följande saker med Internet?
 
 Nej

  Ja

   Vet ej

    Ej svar

Skicka e-post *

Bifoga dokument till e-
posten *
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Ladda ner musik *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v40b1

 53 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

v50     

Dölj fråga 53 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i hemmet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 
 
eller  
 
( Fråga49 : Hur ofta använder du Internet hemma? lika med Aldrig   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i 
hemmet?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v50

 54 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

v51     

Dölj fråga 54 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på arbetet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på 
arbetet?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v51

 55 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

v52     

Dölj fråga 55 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i skolan? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 
 
eller  
 
( Fråga39 : Har du tillgång till Internet i skolan? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i 
skolan?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v52

 56 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

q4a     

Dölj fråga 56 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet hos vänner och 
släktingar mm? om  
 
( Fråga40 : Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos vänner och släktingar 
mm? lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet hos 
vänner och släktingar mm?
Om aldrig, ange 0. 

TIMMAR MINUTER 
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ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q4a

 57 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

v53     

Dölj fråga 57 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på offentlig plats, såsom 
tex bibliotek, Internetcafé mm om  
 
( Fråga40 : Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos vänner och släktingar 
mm? lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på 
offentlig plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé mm
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v53

 58 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

q4b     

Dölj fråga 58 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en mobiltelefon 
eller handdator? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från 
en mobiltelefon eller handdator?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q4b

 59 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

q4c     

Dölj fråga 59 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en bärbar dator? 
om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från 
en bärbar dator?
Här avses både för privat bruk och arbete. Om aldrig, ange 0. 

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q4c

 60 16 Vilket år började du använda Internet i hemmet? 
  [Villkor]

v56a     

Dölj fråga 60 : Vilket år började du använda Internet i hemmet? om  
 
( Fråga49 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga49 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga49 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga49 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Dagligen   ) 
 
och  
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( Fråga49 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Flera gånger dagligen   ) 

Vilket år började du använda Internet i hemmet?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v56a

 61 16 Vilket år började du använda Internet på arbetet? 
  [Villkor]

v56b     

Fråga 61 : Vilket år började du använda Internet på arbetet? har inga villkor 

Vilket år började du använda Internet på arbetet?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v56b

 62 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... 
  [Villkor]

Q20     

Dölj fråga 62 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Nu vill jag att du tänker på hur människor håller kontakt och kommunicerar med varandra i vardagen. 

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... Instant Messaging (ICQ, 
MSN messenger odyl)? *

... att delta i ett chattrum? 
*

... att ringa upp eller ta 
mot telefonsamtal via 
Internet? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q20

 63 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för 
att...   [Villkor]

Q21a     

Dölj fråga 63 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att... om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Nu handlar det om hur människor söker information om vardagssaker t.ex. nyheter, tidtabeller eller sportresultat. En del 
använder internet för detta, andra gör det inte. 

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... ta del av nyheter? *
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...söka information om 
resor? *

... söka information om 
tidtabeller, bio, 
telefonnummer, adresser, 
TV-program? *

... söka jobb? *

... läsa bloggar? *

... söka efter skämt, serier 
eller andra sidor med 
humoristiskt innehåll? *

... ta del av Hälso- och 
Medicinsk information? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q21a

 64 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... 
  [Villkor]

Q21b     

Dölj fråga 64 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... att titta på webbplatser 
med religiöst el andligt 
innehåll? *

... kultur, litteratur, 
vetenskap etc? *

... politisk information? *

... att ta del av offentlig 
information från regering, 
kommun och myndigheter? 
*

... hobbies, special 
intressen? *

... att surfa runt av allmän 
nyfikenhet? *

... att läsa tidning? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q21b

 65 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... 
  [Villkor]

Q22     

Dölj fråga 65 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Internet kan också användas för nöjen. En del gör det, andra gör det inte. 

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... att lyssna på eller ladda 
ner musik? *

... att spela spel (nöjesspel, 
ej gambling)? *

... att titta på eller ladda 
ner video, ej långfilmer? *

... att titta på TV? *

... att lyssna på radio? *
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... att spela spel där man 
satsar pengar? *

... att titta på sidor med 
sexuellt innehåll *
... EN BORTTAGEN FRÅGA! 
ANGE "EJ SVAR" *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q22

 66 16 Hur ofta, om någonsin, använder du internet för ... 
  [Villkor]

Q23     

Dölj fråga 66 : Hur ofta, om någonsin, använder du internet för ... om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

En del använder internet för handel och olika tjänster. Andra gör det inte.

Hur ofta, om någonsin, använder du internet för ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... att skaffa information 
om en produkt? *

... att köpa eller boka 
biljetter till resor? *

... att betala räkningar? *

... att logga in på din 
Internetbank? *

... aktiehandel, fonder etc? 
*

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q23

 67 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för 
att ...   [Villkor]

Q24     

Dölj fråga 67 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att ... om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

En del människor använder internet för studier eller som stöd i lärandet och arbete, andra gör det inte.

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... slå upp ett ords 
betydelse, stavnig eller 
översättning? *

... söka efter fakta eller 
kontrollera fakta? *

... skaffa information 
relaterat till skolarbete? *

... delta i distansstudier för 
att få akademiska poäng 
eller vidareutbilda sig i *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q24

 68 16 Hur ofta använder du Internet för att arbeta 
hemifrån (ut...   [Villkor]

v62a     

Dölj fråga 68 : Hur ofta använder du Internet för att arbeta hemifrån (utöva ditt yrke)? om  
 
( Fråga2 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? ej lika med Arbete   ) 
 
eller  
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( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du Internet för att arbeta hemifrån (utöva ditt yrke)?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v62a

 69 16 Har möjligheten att arbeta hemifrån med hjälp av 
Internet...   [Villkor]

v62b     

Fråga 69 : Har möjligheten att arbeta hemifrån med hjälp av Internet medfört att du kan vara mindre på din 
arbetsplats? har inga villkor 

Har möjligheten att arbeta hemifrån med hjälp av Internet medfört att du kan vara 
mindre på din arbetsplats?

 : Nej 

 : Ja, någon dag ibland kan jag arbeta hemma 

 : Ja, jag arbetar regelbundet hemma någon dag i veckan 

 : Ja, jag arbetar till största delen hemifrån 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v62b

 70 16 Har du någon gång deklarerat via Internet? 
  [Villkor]

v73f     

Dölj fråga 70 : Har du någon gång deklarerat via Internet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du någon gång deklarerat via Internet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73f

 71 16 Har du en så kallad e-legitimation?   [Villkor] v73n1     

Dölj fråga 71 : Har du en så kallad e-legitimation? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du en så kallad e-legitimation?
E-legitimation är ett litet program eller certifikat som identifierar dig som person via Internet.

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73n1

 72 25 Hur ofta använder du dig av din e-legitimation? 
  [Villkor]

v73n2     
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Fråga 72 : Hur ofta använder du dig av din e-legitimation? har inga villkor 

Hur ofta använder du dig av din e-legitimation?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73n2

 73 26 Vilken typ av ärenden använder du i huvudsak din 
e-legiti...   [Villkor]

v73n3     

Fråga 73 : Vilken typ av ärenden använder du i huvudsak din e-legitimation till? (tex. deklarera, logga in på FK, 
logga in på Internetbank etc) har inga villkor 

Vilken typ av ärenden använder du i huvudsak din e-legitimation till? (tex. 
deklarera, logga in på FK, logga in på Internetbank etc)

SVARSRUTA :
 

Antal tecken kvar: 100

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Nej

Frågans variabelnamn : v73n3

 74 26 Har du en egen webbplats?   [Villkor] v43g1     

Dölj fråga 74 : Har du en egen webbplats? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du en egen webbplats?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g1

 75 27 Har du ett eget privat domännamn?   [Villkor] v43g2     

Fråga 75 : Har du ett eget privat domännamn? har inga villkor 

Har du ett eget privat domännamn?
domännamn är adressen till en plats på internet, som tex. www.aftonbladet.se eller svt.se.

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g2

 76 28 Under vilken toppdomän finns ditt domännamn? 
  [Villkor]

v43g2a     

Dölj fråga 76 : Under vilken toppdomän finns ditt domännamn? om  
 
( Fråga75 : Har du ett eget privat domännamn? ej lika med Ja   ) 

Under vilken toppdomän finns ditt domännamn?
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 : .se 

 : .com 

 : .net 

 : .org 

 : .eu 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annan - vilken?    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g2a

 77 28 Vilket var ditt främsta syfte för att registrera ditt 
sen...   [Villkor]

v43g2b     

Dölj fråga 77 : Vilket var ditt främsta syfte för att registrera ditt senaste domännamn? om  
 
( Fråga75 : Har du ett eget privat domännamn? ej lika med Ja   ) 

Vilket var ditt främsta syfte för att registrera ditt senaste domännamn? 

 : För webbplats 

 : För att ha en personlig och oberoende e-postadress 

 : För att hindra andra från att registrera domännamnet 

 : För blogg 

 : För att sälja domännamnet vidare 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat - vilket?    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g2b

 78 28 Har du en egen blogg?   [Villkor] v43g3     

Dölj fråga 78 : Har du en egen blogg? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du en egen blogg? 
En blogg är en dagbok, en tidning, en sida där du delar dina tankar och åsikter med andra.

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g3

 79 29 Hur ofta, om någonsin, arbetar du med din blogg? 
  [Villkor]

q20f     

Fråga 79 : Hur ofta, om någonsin, arbetar du med din blogg? har inga villkor 

Hur ofta, om någonsin, arbetar du med din blogg?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : q20f
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 80 29 Brukar du göra andra saker samtidigt som du 
använder Inte...   [Villkor]

v43h1     

Dölj fråga 80 : Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet? T ex: om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet? T ex:
Här avses aktiviteter som inte görs via Internet

 
 Nej

  Ja, ibland

   Ja, ofta

    Vet ej

     Ej svar

Lyssna till inspelad musik *

Lyssna på radio *

Titta på TV *

Prata i telefon *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v43h1

 81 29 Har du någon gång gjort dina digitala fotografier 
tillgän...   [Villkor]

v22d7     

Dölj fråga 81 : Har du någon gång gjort dina digitala fotografier tillgängliga för släkt och vänner med hjälp av 
Internet via tex e-post, en blogg eller annan webbtjänst? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du någon gång gjort dina digitala fotografier tillgängliga för släkt och vänner 
med hjälp av Internet via tex e-post, en blogg eller annan webbtjänst?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22d7

 82 29 Har du någon gång gjort dina digitala fotografier 
tillgän...   [Villkor]

v22d8     

Dölj fråga 82 : Har du någon gång gjort dina digitala fotografier tillgängliga för allmänheten med hjälp av Internet 
via tex en blogg eller annan webbtjänst? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du någon gång gjort dina digitala fotografier tillgängliga för allmänheten med 
hjälp av Internet via tex en blogg eller annan webbtjänst?
Exempelvis via blogg, hemsida, webbplats som Flickr

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22d8

 83 29 Brukar du använda dig av fildelningstjänster som 
tex bitT...   [Villkor]

v73l     

Dölj fråga 83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller 
DC++?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 
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 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l

 84 30 När prövade du på fildelning första gången? 
  [Villkor]

v73l1     

Dölj fråga 84 : När prövade du på fildelning första gången? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 

När prövade du på fildelning första gången?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v73l1

 85 30 Brukar du, när du använder fildelningsprogram, 
dela ut fi...   [Villkor]

v73l15     

Dölj fråga 85 : Brukar du, när du använder fildelningsprogram, dela ut filer som andra kan ladda ned från dig? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 

Brukar du, när du använder fildelningsprogram, dela ut filer som andra kan ladda 
ned från dig? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Ej svar 

 : Vet ej 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l15
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 86 30 Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som 
tex bi...   [Villkor]

v73l9     

Dölj fråga 86 : Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Aldrig   ) 

Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som tex bitTorrent, Kazaa eller 
DC++?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l9

 87 30 Händer det att du i efterhand köper musik du redan 
laddat...   [Villkor]

v73l8     

Dölj fråga 87 : Händer det att du i efterhand köper musik du redan laddat ned gratis? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 

Händer det att du i efterhand köper musik du redan laddat ned gratis?

 : Nej, aldrig 

 : Ja, ibland 

 : Ja, ofta 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l8

 88 30 Händer det att du i efterhand köper filmer du redan 
ladda...   [Villkor]

v73l7     

Dölj fråga 88 : Händer det att du i efterhand köper filmer du redan laddat ned gratis? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 

Händer det att du i efterhand köper filmer du redan laddat ned gratis?

Sida 25 av 51Dynamisk Enkät

2011-01-09http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169



 : Nej, aldrig 

 : Ja, ibland 

 : Ja, ofta 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l7

 89 30 Vilka av följande skäl tycker du är viktiga för att 
använ...   [Villkor]

v73l10     

Dölj fråga 89 : Vilka av följande skäl tycker du är viktiga för att använda fildelning? Gradera på en skala från 1 till 5, 
där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 

Vilka av följande skäl tycker du är viktiga för att använda fildelning? Gradera på en 
skala från 1 till 5, där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt.
 
 1 (inte alls viktigt)

  2

   3

    4

     5 (mycket viktigt)

      Vet ej

       Ej svar

Man kan få tag på sådant 
som inte finns i vanliga 
affärer. *
Ger möjlighet att prova 
innan man köper. *

Enkelt och praktiskt. *

Det är gratis. *

Gemenskap med andra 
fildelare. *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v73l10

 90 30 Har möjligheterna att ladda ner musik från Internet 
påver...   [Villkor]

v73l5     

Dölj fråga 90 : Har möjligheterna att ladda ner musik från Internet påverkat ditt skivköpande (via affärer och/eller 
Internet)? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 
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Har möjligheterna att ladda ner musik från Internet påverkat ditt skivköpande (via 
affärer och/eller Internet)?

 : Köper mycket mindre 

 : Köper något mindre 

 : Köper ungefär som förut 

 : Köper något mer 

 : Köper mycket mer 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l5

 91 30 Har möjligheterna att ladda ner film från Internet 
påverk...   [Villkor]

v73l6     

Dölj fråga 91 : Har möjligheterna att ladda ner film från Internet påverkat dina sammanlagda inköp av film via 
hyrvideo, köpfilm och biobesök? om  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Någon 
gång   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med 
Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Dagligen 
  ) 
 
och  
 
( Fråga83 : Brukar du använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika med Flera 
gånger dagligen   ) 

Har möjligheterna att ladda ner film från Internet påverkat dina sammanlagda 
inköp av film via hyrvideo, köpfilm och biobesök?

 : Köper mycket mindre 

 : Köper något mindre 

 : Köper ungefär som förut 

 : Köper något mer 

 : Köper mycket mer 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l6

 92 31 Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det 
är ald...   [Villkor]

v73l13     

Dölj fråga 92 : Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från respektive källa. 
om  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Flera gånger dagligen   ) 
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Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från 
respektive källa.
 
 Aldrig

  Ibland

   Ofta

    Vet ej

     Ej svar

Kopierar från egna CD-
skivor *
Kopierar från andras CD-
skivor *
Laddar ned via 
fildelningsnätverk, som tex 
bitTorrent, Kazaa eller 
DC++ *

Via instant messaging eller 
e-post *

Via bloggar och podcasts *

Digital betald musik från 
Itunes, cdon, mfl *
Laddar ned gratis från 
musikwebbplatser *
Annat, ange vad i 
kommantarsfältet

* = Alternativ måste väljas 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v73l13

 93 31 Varifrån hämtar du dina digitala långfilmer? Ange 
om det ...   [Villkor]

v73l14     

Dölj fråga 93 : Varifrån hämtar du dina digitala långfilmer? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från respektive 
källa. om  
 
( Fråga11_4 : Hur ofta ser du långfilm ... - ... i digitalt format via dator, mediaspelare eller hårddisk på DVD-spelare? ej 
lika med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga11_4 : Hur ofta ser du långfilm ... - ... i digitalt format via dator, mediaspelare eller hårddisk på DVD-spelare? ej 
lika med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga11_4 : Hur ofta ser du långfilm ... - ... i digitalt format via dator, mediaspelare eller hårddisk på DVD-spelare? ej 
lika med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga11_4 : Hur ofta ser du långfilm ... - ... i digitalt format via dator, mediaspelare eller hårddisk på DVD-spelare? ej 
lika med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga11_4 : Hur ofta ser du långfilm ... - ... i digitalt format via dator, mediaspelare eller hårddisk på DVD-spelare? ej 
lika med Flera gånger dagligen   ) 

Varifrån hämtar du dina digitala långfilmer? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta 
från respektive källa.
 
 Aldrig

  Ibland

   Ofta

    Vet ej

     Ej svar

Kopierar från egna DVD-
skivor *
Kopierar från andras DVD-
skivor *
Laddar ned via 
fildelningsnätverk som tex 
bitTorrent, kazaa och 
DC++ *

Digital betald film från tex 
Film2Home mfl *
Laddar ned gratis från 
filmwebbplatser *
Annat, ange vilket i 
kommentarsfältet

* = Alternativ måste väljas 

Sida 28 av 51Dynamisk Enkät

2011-01-09http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169



 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v73l14

 94 32 Gradera hur viktiga följande motiv är för dig i ditt 
val ...   [Villkor]

v73l11     

Fråga 94 : Gradera hur viktiga följande motiv är för dig i ditt val att nyttja betaltjänster för film via Internet. Ange 
på en skala från 1 till 5, där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. har inga villkor 

Gradera hur viktiga följande motiv är för dig i ditt val att nyttja betaltjänster för 
film via Internet. Ange på en skala från 1 till 5, där 1 betyder inte alls viktigt och 5 
betyder mycket viktigt. 
 
 1 (inte alls viktigt)

  2

   3

    4

     5 (mycket viktigt)

      Vet ej

       Ej svar

Enkelt och praktiskt *

Prisnivån *

Stort utbud av filmer *

Bra bild och ljudkvalitet på 
filmfilen *

Det är lagligt *

Annat, ange vilket i 
kommentarsfältet

* = Alternativ måste väljas 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v73l11

 95 32 Vad är det främsta skälet till att du INTE nyttjar 
betalt...   [Villkor]

v73l12     

Dölj fråga 95 : Vad är det främsta skälet till att du INTE nyttjar betaltjänster för att ta del av film via Internet? om  
 
( : lika med Respondent   ) 

Vad är det främsta skälet till att du INTE nyttjar betaltjänster för att ta del av film 
via Internet?
Läs ej svarsalternativen.

 : Ej intresserad av film 

 : Använder ej dator eller mobil för film 

 : Handlar ej online över nätet 

 : Trögt, dålig kapacitet, ej bredband etc 

 : Vet inte hur man gör/känner ej till 

 : Krångligt 

 : Dåligt utbud 

 : För dyrt 

 : Användningen är begränsad (DRM etc.) 

 : Dålig teknisk kvalitet 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l12

 96 32 Vad är det främsta skälet till att du INTE nyttjar 
betalt...   [Villkor]

v73l12web     

Dölj fråga 96 : Vad är det främsta skälet till att du INTE nyttjar betaltjänster för att ta del av film via Internet? om  
 
( : lika med Underskare   ) 
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Vad är det främsta skälet till att du INTE nyttjar betaltjänster för att ta del av film 
via Internet?
Ange endast ett skäl.

SVARSRUTA :

 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v73l12web

 97 32 Prenumererar du (betalar per månad) för att få 
tillgång t...   [Villkor]

v86c3b     

Dölj fråga 97 : Prenumererar du (betalar per månad) för att få tillgång till musik via Internet? om  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga15_3 : Hur ofta lyssnar du till musik i följande format? - I digitalt format som tex MP3 eller internetradio? ej lika 
med Flera gånger dagligen   ) 

Prenumererar du (betalar per månad) för att få tillgång till musik via Internet?

 : Ja 

 : Nej men har gjort tidigare 

 : Nej 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v86c3b

 98 32 Gradera hur viktiga följande motiv är för dig i ditt 
val ...   [Villkor]

v86c3d     

Dölj fråga 98 : Gradera hur viktiga följande motiv är för dig i ditt val att nyttja betaltjänster för musik via Internet. 
Ange på en skala från 1 till 5, där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. om  
 
( Fråga92_6 : Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från respektive källa. - 
Digital betald musik från Itunes, cdon, mfl ej lika med Ibland   ) 
 
och  
 
( Fråga92_6 : Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från respektive källa. - 
Digital betald musik från Itunes, cdon, mfl ej lika med Ofta   ) 

Gradera hur viktiga följande motiv är för dig i ditt val att nyttja betaltjänster för 
musik via Internet. Ange på en skala från 1 till 5, där 1 betyder inte alls viktigt och 
5 betyder mycket viktigt.
 
 1 (inte alls viktigt)

  2

   3

    4

     5 (mycket viktigt)

      Vet ej

       Ej svar

Enkelt och praktiskt *

Prisnivån *

Stort utbud av musik *

Bra ljudkvalitet på 
musikfilen *

Sida 30 av 51Dynamisk Enkät

2011-01-09http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169



Det är lagligt *

Möjligheten att få ta del av 
extramaterial som 
skivomslag, chatta med 
artist mm *

Annat, ange vad i 
kommentarsfält

* = Alternativ måste väljas 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v86c3d

 99 32 Vad är det främsta skälet till att du INTE använder 
betal...   [Villkor]

v86c3e     

Dölj fråga 99 : Vad är det främsta skälet till att du INTE använder betaltjänster för musik via Internet eller mobil? 
om  
 
( Fråga92_6 : Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från respektive källa. - 
Digital betald musik från Itunes, cdon, mfl ej lika med Aldrig   ) 
 
eller  
 
( : lika med Respondent   ) 

Vad är det främsta skälet till att du INTE använder betaltjänster för musik via 
Internet eller mobil?
Läs EJ svarsalternativ

 : Använder ej dator eller mobil för musik 

 : Handlar ej online över nätet 

 : Vet inte hur man gör 

 : Krångligt 

 : Dåligt utbud 

 : För dyrt 

 : Användningen är begränsad (DRM etc.) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v86c3e

 100 32 Vad är det främsta skälet till att du INTE använder 
betal...   [Villkor]

v86c3eweb     

Dölj fråga 100 : Vad är det främsta skälet till att du INTE använder betaltjänster för musik via Internet eller mobil? 
om  
 
( Fråga92_6 : Varifrån hämtar du din digitala musik? Ange om det är aldrig, ibland eller ofta från respektive källa. - 
Digital betald musik från Itunes, cdon, mfl ej lika med Aldrig   ) 
 
eller  
 
( : lika med Underskare   ) 

Vad är det främsta skälet till att du INTE använder betaltjänster för musik via 
Internet eller mobil?
Ange endast ett skäl

SVARSRUTA :

 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v86c3eweb

 101 33 Har du ett kreditkort och/eller bankkort?   [Villkor] v85d     

Dölj fråga 101 : Har du ett kreditkort och/eller bankkort? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du ett kreditkort och/eller bankkort?
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 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v85d

 102 33 Har du någon gång köpt varor och/eller tjänster via 
Inter...   [Villkor]

v85     

Dölj fråga 102 : Har du någon gång köpt varor och/eller tjänster via Internet? Om ja, hur ofta? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du någon gång köpt varor och/eller tjänster via Internet? Om ja, hur ofta?
Tex köpt eller bokat biljetter till resor eller nöjen, beställt varor, betalt för olika former av Internettjänster osv

 : Nej, aldrig 

 : Det har hänt någon gång  

 : Några gånger om året 

 : En gång i månaden eller oftare  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v85

 103 33 Ungefär hur många gånger per månad handlar du 
varor eller...   [Villkor]

Q6     

Fråga 103 : Ungefär hur många gånger per månad handlar du varor eller tjänster via Internet? har inga villkor 

Ungefär hur många gånger per månad handlar du varor eller tjänster via Internet?
 ggr 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 1000

Svaret ska anges i enheten: ggr 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : Q6

 104 33 Vad handlar du via Internet? Nämn de tre saker du 
oftast ...   [Villkor]

v86c1     

Dölj fråga 104 : Vad handlar du via Internet? Nämn de tre saker du oftast köper. om  
 
( : lika med Respondent   ) 

Vad handlar du via Internet? Nämn de tre saker du oftast köper. 
Läs ej alternativen.

 : Hemelektronik (datorer, datautrustning, program, spel, stereo,kamera etc) 

 : Böcker / tidskrifter (beställer, inleder prenumerationer etc) 

 : Film (video, DVD) 

 : Hobby (sport, hobby, leksaker och fritidsartiklar) 

 : Aktier och fonder 

 : Resor (tåg, flyg, hyrbil, hotell, charter etc) 

 : Fordonsköp (Bilar, reservdelar, mopeder, cyklar husvagnar etc) 

 : Kläder (kläder, postorder, skor etc typ postorder ellos mm) 

 : Biljetter (film, teater, musikal, konserter etc) 

 : Hus och hem (bostäder, vitvaror, trädgårdsartiklar, fröer, byggvaror, möbler etc) 

 : Budservice (blombud, DHL etc) 

 : Hygienartiklar (smink, hygien, smycken, kosmetika, linser etc) 

 : Husdjursartiklar (leksaker och tillbehör för husdjur, ridspön, lekasaker till hund och katt, burar e 

 : Matvaror (matvaror, snus, tobak, alkohol etc) 

 : Medlemskap på webbtjänster (tex Viktklubben, Match.com etc) 

 : Musik (CD, MP3 etc) 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Ja
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Frågans variabelnamn : v86c1

 105 33 Vad handlar du via Internet? Nämn de tre saker du 
oftast ...   [Villkor]

v86c1web     

Dölj fråga 105 : Vad handlar du via Internet? Nämn de tre saker du oftast köper. om  
 
( : lika med Underskare   ) 

Vad handlar du via Internet? Nämn de tre saker du oftast köper.

1.
 

2.
 

3.
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v86c1web

 106 33 Finns det något skäl till att du inte handlar via 
Interne...   [Villkor]

v88a     

Fråga 106 : Finns det något skäl till att du inte handlar via Internet? Om ja, ange vad, max två skäl. har inga villkor 

Finns det något skäl till att du inte handlar via Internet? Om ja, ange vad, max två 
skäl. 
Skriv skälen i kommentarsfältet. 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v88a

 107 33 I vilken mån, om någon, har Internetköpen minskat 
dina in...   [Villkor]

v100     

Fråga 107 : I vilken mån, om någon, har Internetköpen minskat dina inköp från vanliga affärer? har inga villkor 

I vilken mån, om någon, har Internetköpen minskat dina inköp från vanliga 
affärer?

 : Inte alls 

 : Något 

 : Ganska mycket 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v100

 108 33 I vilken mån instämmer du i att du i framtiden 
troligen k...   [Villkor]

v96a     

Dölj fråga 108 : I vilken mån instämmer du i att du i framtiden troligen kommer att göra många inköp via internet? 
Du kan svara på en skala från 1 till 5, där 1 betyder instämmer inte alls och 5 instämmer till fullo. om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

I vilken mån instämmer du i att du i framtiden troligen kommer att göra många 
inköp via internet? Du kan svara på en skala från 1 till 5, där 1 betyder instämmer 
inte alls och 5 instämmer till fullo.

 : 1 (instämmer inte alls) 

 : 2 

 : 3 

 : 4 

 : 5 (instämmer till fullo) 
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 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v96a

 109 33 I vilken mån bekymrar du dig för 
kreditkortsbedrägerier n...   [Villkor]

Q7     

Dölj fråga 109 : I vilken mån bekymrar du dig för kreditkortsbedrägerier när det gäller att handla via Internet? 
Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att det inte alls oroar dig och 5 att det oroar dig mycket. om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

I vilken mån bekymrar du dig för kreditkortsbedrägerier när det gäller att handla 
via Internet? Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att det inte alls oroar dig 
och 5 att det oroar dig mycket.

 : 1 (det oroar mig inte alls)  

 : 2 

 : 3 

 : 4 

 : 5 (det oroar mig mycket) 

 : 6 har inget kredit- eller bankkort 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q7

 110 33 Hur ofta brukar du använda e-post? Kontrollera, 
läsa elle...   [Villkor]

v116e     

Dölj fråga 110 : Hur ofta brukar du använda e-post? Kontrollera, läsa eller skriva. om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta brukar du använda e-post? Kontrollera, läsa eller skriva.

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v116e

 111 33 Hur ofta, om någonsin, bifogar du filer med e-
posten?   [Villkor]

q20d     

Fråga 111 : Hur ofta, om någonsin, bifogar du filer med e-posten? har inga villkor 

Hur ofta, om någonsin, bifogar du filer med e-posten? 

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : q20d
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 112 33 Genom vem har du skaffat din e-postadress som 
du använder...   [Villkor]

v116g     

Fråga 112 : Genom vem har du skaffat din e-postadress som du använder för privat bruk? har inga villkor 

Genom vem har du skaffat din e-postadress som du använder för privat bruk? 

 : Genom jobbet/min arbetsgivare 

 : Genom min internetoperatör 

 : En gratis e-posttjänst på internet (t ex hotmail eller gmail) 

 : Satt upp själv/Mitt eget domännamn 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat - vad?    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v116g

 113 33 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-
postmeddelande...   [Villkor]

v114a     

Fråga 113 : Under en typisk vecka, ungefär hur många e-postmeddelanden får du som är oönskade (så kallade 
spam och dylikt)? har inga villkor 

Under en typisk vecka, ungefär hur många e-postmeddelanden får du som är 
oönskade (så kallade spam och dylikt)?

 meddelanden 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 1000

Svaret ska anges i enheten: meddelanden 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v114a

 114 33 Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-
postmed...   [Villkor]

v116c     

Fråga 114 : Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-postmeddelande? har inga villkor 

Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-postmeddelande?

 : Inte alls 

 : Inom några veckor 

 : Inom en vecka 

 : Inom några dagar 

 : Samma dag 

 : Inom några timmar 

 : Omedelbart 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v116c

 115 33 Har användandet av e-post medfört att du ringer 
mindre, l...   [Villkor]

v119     

Fråga 115 : Har användandet av e-post medfört att du ringer mindre, lika mycket eller mer i telefon? har inga villkor 

Har användandet av e-post medfört att du ringer mindre, lika mycket eller mer i 
telefon?

 : Ringer mycket mindre 

 : Ringer något mindre 

 : Ringer oförändrat 

 : Ringer mer 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v119
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 116 34 Har användandet av Internet medfört att du ser på 
TV mind...   [Villkor]

v120     

Dölj fråga 116 : Har användandet av Internet medfört att du ser på TV mindre, lika mycket eller mer? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har användandet av Internet medfört att du ser på TV mindre, lika mycket eller 
mer?

 : Ser mycket mindre 

 : Ser något mindre 

 : Ser oförändrat 

 : Ser mer 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v120

 117 34 Har användandet av Internet medfört att du läser 
kvällsti...   [Villkor]

v121     

Dölj fråga 117 : Har användandet av Internet medfört att du läser kvällstidningar i pappersformat mindre, lika 
mycket eller mer? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har användandet av Internet medfört att du läser kvällstidningar i pappersformat 
mindre, lika mycket eller mer?

 : Läser mycket mindre 

 : Läser något mindre 

 : Läser oförändrat 

 : Läser mer 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v121

 118 34 Har användandet av Internet medfört att du läser 
dagstidn...   [Villkor]

v122     

Dölj fråga 118 : Har användandet av Internet medfört att du läser dagstidningar i pappersformat mindre, lika ofta 
eller mer? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har användandet av Internet medfört att du läser dagstidningar i pappersformat 
mindre, lika ofta eller mer?

 : Läser mycket mindre 

 : Läser något mindre 

 : Läser oförändrat 

 : Läser mer 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v122

 119 37 Har användandet av Internet ökat eller minskat 
dina konta...   [Villkor]

Q8     

Dölj fråga 119 : Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med följande grupper av 
människor? Använd en skala från 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. om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med följande 
grupper av människor? Använd en skala från 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.
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Här avses kontakter totalt. Både på och utanför Internet

 
 1 (minskat mycket)

  2

   3 (oförändrat)

    4

     5 (ökat mycket)

      Vet ej

       Ej svar

Människor som delar dina 
hobbies, intressen *

Människor som delar dina 
politiska intressen *

Människor som delar din 
religion *

Din familj *

Dina vänner *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q8

 120 37 Har användandet av Internet ökat eller minskat 
dina konta...   [Villkor]

Q8f     

Dölj fråga 120 : Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor inom ditt yrke? 
Använd en skala från 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. om  
 
( Fråga2 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? ej lika med Arbete   ) 
 
eller  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor 
inom ditt yrke? Använd en skala från 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.

 : 1 (minskat mycket) 

 : 2 

 : 3 (oförändrat) 

 : 4 

 : 5 (ökat mycket) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q8f

 121 37 Skulle du säga att sedan ni blev uppkopplade till 
Interne...   [Villkor]

Q9a     

Fråga 121 : Skulle du säga att sedan ni blev uppkopplade till Internet hemma, så har medlemmarna av din familj 
tillbringat mer, mindre eller lika mycket tid tillsammans ansikte mot ansikte? har inga villkor 

Skulle du säga att sedan ni blev uppkopplade till Internet hemma, så har 
medlemmarna av din familj tillbringat mer, mindre eller lika mycket tid 
tillsammans ansikte mot ansikte?

 : Mindre tid tillsammans 

 : Ungefär lika mycket tid tillsammans 

 : Mer tid tillsammans 

 : Vet ej 

 : Ej svar  

 : Vill ej svara 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q9a

 122 37 Skulle du säga att sedan du blev uppkopplad till 
Internet...   [Villkor]

Q9b     

Dölj fråga 122 : Skulle du säga att sedan du blev uppkopplad till Internet så tillbringar du mer, mindre eller lika 
mycket tid tillsammans, ansikte mot ansikte, med dina vänner? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 
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Skulle du säga att sedan du blev uppkopplad till Internet så tillbringar du mer, 
mindre eller lika mycket tid tillsammans, ansikte mot ansikte, med dina vänner?

 : Mindre tid tillsammans 

 : Ungefär lika mycket tid tillsammans 

 : Mer tid tillsammans 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Vill ej svara 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q9b

 123 37 Tycker du att tillgången till Internet har påverkat 
din a...   [Villkor]

Q10     

Dölj fråga 123 : Tycker du att tillgången till Internet har påverkat din arbetsprestation och produktivitet? Använd 
en skala från 1 till 5, där 1 betyder mycket bättre och 5 betyder mycket sämre. 3 betyder att det är oförändrat. om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Tycker du att tillgången till Internet har påverkat din arbetsprestation och 
produktivitet? Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder mycket bättre och 5 
betyder mycket sämre. 3 betyder att det är oförändrat.

 : 1 (mycket bättre) 

 : 2 

 : 3 (oförändrat) 

 : 4 

 : 5 (mycket sämre) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q10

 124 37 Har du fått kontakt med nya människor via 
Internet?   [Villkor]

v130     

Dölj fråga 124 : Har du fått kontakt med nya människor via Internet? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du fått kontakt med nya människor via Internet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v130

 125 38 Har du sedan träffat den/de personerna i verkliga 
livet?   [Villkor]

v131     

Fråga 125 : Har du sedan träffat den/de personerna i verkliga livet? har inga villkor 

Har du sedan träffat den/de personerna i verkliga livet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v131

 126 38 Är du medlem i en community på Internet, en 
förening, gru...   [Villkor]

v216c     

Dölj fråga 126 : Är du medlem i en community på Internet, en förening, grupp eller organisation som delar tankar 
och idéer eller arbetar på ett gemensamt projekt och som inte finns i någon annan form utanför nätet? om  
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( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Är du medlem i en community på Internet, en förening, grupp eller organisation 
som delar tankar och idéer eller arbetar på ett gemensamt projekt och som inte 
finns i någon annan form utanför nätet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216c

 127 39 Hur ofta besöker du denna/dessa communities? 
  [Villkor]

v216c1     

Fråga 127 : Hur ofta besöker du denna/dessa communities? har inga villkor 

Hur ofta besöker du denna/dessa communities?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216c1

 128 39 Vad är det för typ av online community du är 
medlem i?   [Villkor]

v216d     

Fråga 128 : Vad är det för typ av online community du är medlem i? har inga villkor 

Vad är det för typ av online community du är medlem i?
Flera svarsalternativ är tillåtna.

 : Yrkesmässig 

 : Social 

 : Kontaktorienterad 

 : Andlig 

 : Hobbyinriktad 

 : Politisk 

 : Annat. Ange vad i kommentarsfältet 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Frågans variabelnamn : v216d

 129 39 Hur ofta bidrar du själv med innehåll till denna 
communit...   [Villkor]

v216e     

Fråga 129 : Hur ofta bidrar du själv med innehåll till denna community? Tex. i form av text, bilder, video eller 
annat. har inga villkor 

Hur ofta bidrar du själv med innehåll till denna community? Tex. i form av text, 
bilder, video eller annat. 

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 
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 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216e

 130 39 Ange hur användbart och/eller viktigt det 
community du är...   [Villkor]

v216f     

Fråga 130 : Ange hur användbart och/eller viktigt det community du är medlem i är för dig? Använd en femgradig 
skala, där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. har inga villkor 

Ange hur användbart och/eller viktigt det community du är medlem i är för dig? 
Använd en femgradig skala, där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket 
viktigt. 

 : 1 (inte alls viktigt) 

 : 2 

 : 3 

 : 4 

 : 5 (mycket viktigt) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216f

 131 40 Hur nöjd är du med följande egenskaper hos 
Internet? Anvä...   [Villkor]

v132     

Dölj fråga 131 : Hur nöjd är du med följande egenskaper hos Internet? Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder 
att du inte alls är nöjd och 5 betyder att du är mycket nöjd. om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur nöjd är du med följande egenskaper hos Internet? Använd en skala från 1 till 
5, där 1 betyder att du inte alls är nöjd och 5 betyder att du är mycket nöjd.
 
 1 (inte alls nöjd)

  2

   3 

    4

     5 (mycket nöjd)

      Vet ej

       Ej svar

Mängden av användbar 
och tillgänglig information 
på Internet? *

Tillgängligheten av varor 
och tjänster? *

Lättheten att hitta 
information? *

Hastigheten i din 
uppkoppling hemma? *

Förmågan att kommunicera 
med andra människor i 
stort? *

Internet i stort? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v132

 132 40 Kan du uppskatta hur lång tid per vecka som du, i 
minuter...   [Villkor]

Q1617     

Fråga 132 : Kan du uppskatta hur lång tid per vecka som du, i minuter och timmar... har inga villkor 

Kan du uppskatta hur lång tid per vecka som du, i minuter och timmar...
Ej under skoltid/arbetstid.  
Om aldrig, ange 0.

 
 TIMMAR MINUTER 

tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte mot ansikte, med familjemedlem
tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte mot ansikte, med dina vänner?
använder till arbete?
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ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q1617

 133 40 Nu följer en lista med påståenden. Ange hur 
mycket du ins...   [Villkor]

Q11     

Fråga 133 : Nu följer en lista med påståenden. Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa 
påståenden. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och 
fullt. Genom att använda Internet … har inga villkor 

Nu följer en lista med påståenden. Ange hur mycket du instämmer eller inte 
instämmer i dessa påståenden. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du 
inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt. Genom att använda 
Internet …
 
 1 (instämmer inte alls)

  2

   3

    4

     5 (instämmer helt och fullt)

      Vet ej

       Ej svar

...kommer människor som 
du att få mer politisk makt. 
*

...kommer människor som 
du att få lättare att 
påverka regeringen *

...kommer människor som 
du att få lättare att förstå 
politik *

...kommer myndigheterna 
att bry sig mer om vad 
människor som du tycker *
...är det lättare att få 
tillgång till 
myndighetsinformation *

...det är oroande att 
Internet ger möjlighet till 
ökad övervakning och 
kontroll *
...förekomsten av datavirus 
är oroande *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : Q11

 134 41 Hur viktiga är följande människor och medier för 
dig, när...   [Villkor]

q13     

Fråga 134 : Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i allmänhet? Ge en 
poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig och 5 betyder att den är en mycket viktig källa för 
kunskap och information. har inga villkor 

Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i 
allmänhet? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig och 
5 betyder att den är en mycket viktig källa för kunskap och information. 
 
 1 (inte alls viktig)

  2

   3

    4

     5 (mycket viktig)

      Vet ej

       Ej svar

TV *

Radio *

Dagstidningar *

Internet *

Personliga kontakter t ex 
vänner, familj och 
arbetskamrater *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : q13

 135 41 Hur viktiga är följande medier och människor för 
dig när ...   [Villkor]

q14     
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Fråga 135 : Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller underhållning och nöje? Använd en 
femgradig skala, där 1 betyder inte alls viktig och 5 betyder mycket viktig källa för underhållning och nöje. har inga 
villkor 

Hur viktiga är följande medier och människor för dig när det gäller underhållning 
och nöje? Använd en femgradig skala, där 1 betyder inte alls viktig och 5 betyder 
mycket viktig källa för underhållning och nöje.
 
 1 (inte alls viktig)

  2

   3

    4

     5 (mycket viktig)

      Vet ej

       Ej svar

TV *

Radio *

Dagstidningar *

Internet *

Bio *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : q14

 136 41 Hur mycket av informationen på Internet tror du 
man kan l...   [Villkor]

v210     

Fråga 136 : Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Inget, en del, hälften, det mesta eller 
allt? har inga villkor 

Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Inget, en del, 
hälften, det mesta eller allt?

 : Inget 

 : En del 

 : Hälften 

 : Det mesta 

 : Allt 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v210

 137 41 I September 2006 var det val till kommun och 
riksdag. Hur...   [Villkor]

v253     

Fråga 137 : I September 2006 var det val till kommun och riksdag. Hur skaffade du dig information om vad som 
hände? Ange hur viktiga följande medier var för dig i samband med valet? Ange på en femgradig skala där 1 
betyder att mediet inte alls var viktigt och 5 betyder att det var mycket viktigt. har inga villkor 

I September 2006 var det val till kommun och riksdag. Hur skaffade du dig 
information om vad som hände? Ange hur viktiga följande medier var för dig i 
samband med valet? Ange på en femgradig skala där 1 betyder att mediet inte alls 
var viktigt och 5 betyder att det var mycket viktigt.
 
 1 (inte alls viktig)

  2

   3

    4

     5 (mycket viktig)

      Vet ej

       Ej svar

TV *

Radio *

Tidningar *

Internet *

Text-TV *

Vänner och familj *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v253
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 138 41 Hur ofta använde du dig av Internet för att 
informera dig...   [Villkor]

v253b     

Dölj fråga 138 : Hur ofta använde du dig av Internet för att informera dig om valet 2006? om  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använde du dig av Internet för att informera dig om valet 2006?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v253b

 139 41 Du har nu fått svara på en rad frågor om olika 
medier, oc...   [Villkor]

v211     

Fråga 139 : 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 Internet, använda e-post och den nya informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta 
nya informationssamhälle? har inga villkor 

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 Internet, använda e-post och den nya 
informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle?
Läs igenom svarsalternativen

 : Nej, inte alls 

 : Ja, men bara lite 

 : Ja, till stor del 

 : Ja, helt och fullt 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v211

 140 42 Kön?   [Villkor] v228     

Fråga 140 : Kön? har inga villkor 

Kön?

 : Man 

 : Kvinna 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v228

 141 42 Vilket år är du född?   [Villkor] v212     

Fråga 141 : Vilket år är du född? har inga villkor 

Vilket år är du född?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v212

 142 42 Vad har du för utbildning?   [Villkor] Q27     
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Fråga 142 : Vad har du för utbildning? har inga villkor 

Vad har du för utbildning?
Läs igenom svarsalternativen

 : Folkskola/Grundskola 

 : Mer än grundskolenivå, men ej studentexamen 

 : Studentexamen/Yrkesutbildning 

 : Högskole- eller universitetsstuderande 

 : Högskoleexamen (Filkand 3 år)/Universitetsexamen eller högre utbildning 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q27

 143 42 Har du några hobbies eller särskilda intressen? 
  [Villkor]

v215     

Fråga 143 : Har du några hobbies eller särskilda intressen? har inga villkor 

Har du några hobbies eller särskilda intressen?
Om ja, ange vilken/vilka i kommentarsfältet (max 2 st)

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v215

 144 42 Är du med i någon förening?   [Villkor] v216     

Fråga 144 : Är du med i någon förening? har inga villkor 

Är du med i någon förening?
Om ja, ange vilken/vilka sorts föreningar i kommentarsfältet (max 2 st)

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216

 145 42 Var är du född?   [Villkor] v229     

Fråga 145 : Var är du född? har inga villkor 

Var är du född?

 : Sverige 

 : Norden, utom Sverige 

 : Utanför Norden 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej
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Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v229

 146 42 Var är din mor född?   [Villkor] v230a     

Fråga 146 : Var är din mor född? har inga villkor 

Var är din mor född?

 : Sverige 

 : Norden, utom Sverige 

 : Utanför Norden 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v230a

 147 42 Var är din far född?   [Villkor] v230b     

Fråga 147 : Var är din far född? har inga villkor 

Var är din far född?

 : Sverige 

 : Norden, utom Sverige 

 : Utanför Norden 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v230b

 148 43 Har den förening du är med i en egen webbplats 
där inform...   [Villkor]

v216a     

Dölj fråga 148 : Har den förening du är med i en egen webbplats där information och kommunikation sker? om  
 
( Fråga144 : Är du med i någon förening? ej lika med Ja   ) 

Har den förening du är med i en egen webbplats där information och 
kommunikation sker?

 : Nej 

 : Ja, används lite 

 : Ja, används något 

 : Ja, används mycket 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216a

 149 43 Civilstånd?   [Villkor] v222     

Fråga 149 : Civilstånd? har inga villkor 

Civilstånd?

 : Ensamstående 

 : Sammanboende 

 : Gift 

 : Bor hemma med förälder/föräldrar 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v222

 150 43 Hur många barn finns det i hushållet?   [Villkor] v223b     
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Fråga 150 : Hur många barn finns det i hushållet? har inga villkor 

Hur många barn finns det i hushållet?
Om inga, ange 0

 barn 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 10

Svaret ska anges i enheten: barn 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v223b

 151 44 Hur gamla är de?   [Villkor] v223c     

Dölj fråga 151 : Hur gamla är de? om  
 
( Fråga150 : Hur många barn finns det i hushållet? < 1   ) 

Hur gamla är de?
Sätt kryss för varje ålderskategori där det finns ett, eller flera, barn i hushållet.

 : 0-3 år 

 : 4-6 år 

 : 7-11 år 

 : 12-16 år 

 : 17-18 år 

 : 19-21 år 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Frågans variabelnamn : v223c

 152 45 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 
4-6 år ...   [Villkor]

v223c7     

Dölj fråga 152 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 4-6 år i hushållet använder Internet? om  
 
( Fråga150 : Hur många barn finns det i hushållet? < 1   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 4-6 år i hushållet använder 
Internet?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v223c7

 153 45 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 
7-11 år...   [Villkor]

v223c8     

Dölj fråga 153 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 7-11 år i hushållet använder Internet? om  
 
( Fråga150 : Hur många barn finns det i hushållet? < 1   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 7-11 år i hushållet använder 
Internet?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
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ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v223c8

 154 45 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 
12-16 å...   [Villkor]

v223c9     

Dölj fråga 154 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 12-16 år i hushållet använder Internet? om  
 
( Fråga150 : Hur många barn finns det i hushållet? < 1   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 12-16 år i hushållet använder 
Internet?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v223c9

 155 45 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 
17-21 å...   [Villkor]

v223c10     

Dölj fråga 155 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 17-21 år i hushållet använder Internet? om  
 
( Fråga151_ : Hur gamla är de? - lika med   ) 
 
eller  
 
( Fråga150 : Hur många barn finns det i hushållet? < 1   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnen i åldern 17-21 år i hushållet använder 
Internet?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v223c10

 156 45 Vem i hushållet använder Internet mest hemma? 
  [Villkor]

v225b     

Fråga 156 : Vem i hushållet använder Internet mest hemma? har inga villkor 

Vem i hushållet använder Internet mest hemma?

 : Jag själv 

 : Annan vuxen (person över 18 år) 

 : Barn tom 18 år  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v225b

 157 45 Skulle du vilja använda Internet mer om det fanns 
möjlighet?   [Villkor]

v225c     

Fråga 157 : Skulle du vilja använda Internet mer om det fanns möjlighet? har inga villkor 
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Skulle du vilja använda Internet mer om det fanns möjlighet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v225c

 158 46 Ange er hushållsinkomst per år före skatt.   [Villkor] v227     

Fråga 158 : Ange er hushållsinkomst per år före skatt. har inga villkor 

Ange er hushållsinkomst per år före skatt.
Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt. 

 : upp till 50 000 kr om året 

 : 50- 100 000 kr 

 : 100-200 000 kr 

 : 200-300 000 kr 

 : 300-400 000 kr 

 : 400-500 000 kr 

 : 500-600 000 kr 

 : mer än 600 000 kr 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Vill ej svara 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v227

 159 46 Har du någon form av funktionsnedsättning? 
  [Villkor]

v251c     

Fråga 159 : Har du någon form av funktionsnedsättning? har inga villkor 

Har du någon form av funktionsnedsättning? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v251c

 160 47 Vilken typ av funktionsnedsättning är det du har? 
  [Villkor]

v251d     

Dölj fråga 160 : Vilken typ av funktionsnedsättning är det du har? om  
 
( Fråga159 : Har du någon form av funktionsnedsättning? ej lika med Ja   ) 

Vilken typ av funktionsnedsättning är det du har?
Flera svarsalternativ möjliga. 

 : Synproblem, tex nedsatt syn 

 : Hörselproblem, tex hörselskada, tinitus mm 

 : Läs och skrivsvårigheter 

 : Finmotoriska svårigheter - hand och/eller arm 

 : Grovmotoriska svårigheter - övriga kroppen 

 : Psykiska/kognitiva, tex utvecklingsstörning, demens mm 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Frågans variabelnamn : v251d
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 161 47 Medför din funktionsnedsättning problem vid 
användning av...   [Villkor]

v251g     

Dölj fråga 161 : Medför din funktionsnedsättning problem vid användning av Internet? om  
 
( Fråga159 : Har du någon form av funktionsnedsättning? ej lika med Ja   ) 
 
eller  
 
( Fråga46 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Medför din funktionsnedsättning problem vid användning av Internet?

 : Nej 

 : Ja, något 

 : Ja, stora 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v251g

 162 47 Har någon annan i ditt hushåll någon form av 
funktionsned...   [Villkor]

v251e     

Fråga 162 : Har någon annan i ditt hushåll någon form av funktionsnedsättning? har inga villkor 

Har någon annan i ditt hushåll någon form av funktionsnedsättning? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v251e

 163 48 Vi tittar på möjligheterna att göra en fördjupande 
studie...   [Villkor]

v251f     

Dölj fråga 163 : Vi tittar på möjligheterna att göra en fördjupande studie om hur funktionshindrade använder sig av 
Internet, media och teknik. Kan vi vid ett senare tillfälle kontakta er för att ställa några ytterligare frågor kring 
detta? om  
 
( Fråga159 : Har du någon form av funktionsnedsättning? ej lika med Ja   ) 
 
och  
 
( Fråga162 : Har någon annan i ditt hushåll någon form av funktionsnedsättning? ej lika med Ja   ) 

Vi tittar på möjligheterna att göra en fördjupande studie om hur funktionshindrade 
använder sig av Internet, media och teknik. Kan vi vid ett senare tillfälle kontakta 
er för att ställa några ytterligare frågor kring detta? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v251f

 164 49 Vad var ditt främsta skäl till att du valde att 
besvara e...   [Villkor]

w1     

Dölj fråga 164 : Vad var ditt främsta skäl till att du valde att besvara enkäten direkt via Internet? om  
 
( : lika med Underskare   ) 

Vad var ditt främsta skäl till att du valde att besvara enkäten direkt via Internet?

 : Möjlighet att välja tidpunkt för att besvara enkäten 

 : Kan besvara i min egen takt 

 : Roligare att använda Internet 

 : Tycker inte om att besvara enkät via telefon 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    
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ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : w1

 165 49 Stötte du på några problem då du besvarade 
enkäten?   [Villkor]

w2     

Dölj fråga 165 : Stötte du på några problem då du besvarade enkäten? om  
 
( : lika med Underskare   ) 

Stötte du på några problem då du besvarade enkäten?

SVARSRUTA :

 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Nej

Frågans variabelnamn : w2

 166 49 Hur skulle du vilja besvara enkäten vid nästa 
tillfälle?   [Villkor]

w3     

Dölj fråga 166 : Hur skulle du vilja besvara enkäten vid nästa tillfälle? om  
 
( : lika med Underskare   ) 

Hur skulle du vilja besvara enkäten vid nästa tillfälle?

 : Via Internet 

 : Via telefonintervju 

 : Via pappersenkät 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : w3

 167 49 Har du någon gång besökt World Internet 
Institutes webbpl...   [Villkor]

w4     

Dölj fråga 167 : Har du någon gång besökt World Internet Institutes webbplats? om  
 
( : lika med Underskare   ) 

Har du någon gång besökt World Internet Institutes webbplats?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : w4

 168 49 Övriga synpunkter och kommentarer   [Villkor] w5     

Dölj fråga 168 : Övriga synpunkter och kommentarer om  
 
( : lika med Underskare   ) 

Övriga synpunkter och kommentarer

SVARSRUTA :

 

Antal tecken kvar: 1000

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Nej

Frågans variabelnamn : w5
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Kopiera frågor 
      

 = Ändra/visa villkor 

 = Lägga till villkor  

 = Ändra texter på fråga  

 = ta bort fråga  

 = ta bort underfråga 

 = Flytta fråga upp/ner i enkäten 
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