
POSTTYPNAMN FÄLTNAMN FÄLTBESKRIVNING KOMMENTAR
Loep Löpnummer
Koen Kön. 1=Man, 2=Kvinna. 
Foedelseaar Födelseår
Civilstaand Civilstånd. 1=gift, 2=ogift, 3=frånskild, 

4=änkling/änka. 
Bostad Hur många rum har ni och har ni kök eller 

kokvrå? 
1=Villa, 2=Radhus (kedjehus, parhus), 3=Lägenhet med kök, 4=lägenhet med  kokvrå, 5=Inneboende, 6=Annan 
bostad. 

Bio Hur många dagar har ni gått på bio de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Radio Hur många dagar har ni lyssnat på radio 
uppmärksammat under minst 15 minuter i 
sträck de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Television Hur många dagar har ni sett på TV 
uppmärksammat under minst 15 minuter i 
sträck de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Veckotidning Hur många dagar har ni läst veckotidningar 
minst 15 minuter i sträck de senaste 12 
månaderna? Till veckotidningar räknas 
Allers, Veckojournalen, Teknikens värld, Vi 
och Ica kuriren. 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Tidsskrift Hur många dagar har ni läst tidsskrifter minst 
15 minuter i sträck de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Dagstidning Hur många dagar har ni läst dagstidningar 
minst 15 minuter i sträck de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Skoenlitt Hur många dagar har ni läst skönlitteratur 
minst 15 minuter i sträck de senaste 12 
månaderna? Till skönlitteratur räknas 
romaner, novellsamlingar och dikter i första 
hand. 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Facklitt Hur många dagar har ni läst facklitteratur 
minst 15 minuter i sträck de senaste 12 
månaderna? Till facklitteratur räknas allt som 
inte är skönlitteratur. 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Teater Hur många dagar har ni gått på teater (revyer 
etc ingår) de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Konsert Hur många dagar har ni gått på konserter, 
även pop-galor och jazzkonserter, de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 



Musik Hur många dagar har ni spelat något 
instrument eller uppmärksammat lyssnat på 
grammofon, bandspelare minst 15 minuter i 
sträck de senaste 12 månaderna? Även 
deltagande i körsång medräknas. 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Maalat Hur många dagar har ni teckat eller målat 
minst 15 minuter i sträck de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Museer_konst Hur många dagar har ni gått på museer eller 
konstutställningar de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Bibliotek Hur många dagar har ni gått på bibliotek de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Sloejd Hur många dagar har ni ägnat er åt 
snickerarbete, metallslöjd eller liknande 
aktivitet de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Handarbete Hur många dagar har ni ägnat er åt 
handarbete i minst 15 minuter i sträck de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Traedgaardsarbete Hur många dagar har ni ägnat er åt 
trädgårdsarbete i minst 15 minuter i sträck de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Samlarhobby Hur många dagar har ni ägnat er åt någon 
samlarhobby i minst 15 minuter i sträck de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Film_foto Hur många dagar har ni sysslat med filmning, 
fotografering, framkallning e dyl i minst 15 
minuter i sträck de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

restaurang_disco Hur många dagar har ni besökt restaurang, 
diskotek eller annan offentlig lokal för att äta 
och dansa de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Amatoerteater Hur många dagar har ni sysslat med 
amatörteater de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Bingo Hur många dagar har ni spelat bingo de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 



Schack_bridge_spel Hur många dagar har ni spelat schack, 
bridge eller liknande sällskapsspel de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Sport_idrott Hur många dagar har ni aktivt sysslat med 
sport eller idrott (även träning) de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Aaskaadare_sport Hur många dagar har ni gått på 
idrottsevenemang som åskådare de senaste 
12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Promenad_skog Hur många dagar har ni promenerat eller 
strövat i skog och mark till fots de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Bilpromenader_bilpyssel Hur många dagar har ni gjort bilpromenader 
eller syslat med bilar minst 15 minuter i 
sträck de senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Segla_rott_mototbaat Hur många dagar har ni rott, seglat, åkt 
motorbåt eller sysslat med båtar minst 15 
minuter i sträckde senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Jakt_fisk Hur många dagar har ni jagat eller fiskat de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Kyrka Hur många dagar har ni gått i kyrkan eller 
annan religiös samlingslokal de senaste 12 
månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Studiecirkel Hur många dagar har ni deltagit i studiecirkel 
eller bevistat föredrag eller föreläsning de 
senaste 12 månaderna? 

08=340 dagar eller mer (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 
05=52-99 dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-
11 dagar (4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.. 

Timmar_vecka_TV Hur många timmar per vecka brukar ni 
uppmärksamt se på TV?

Timmar_vecka_radio Hur många timmar per vecka brukar ni 
uppmärksamt lyssna på radio? 

Timmar_vecka_dagstidn Hur många timmar per vecka brukar ni läsa 
dagstidningar?

Timmar_vecka_veckotidning Hur många timmar per vecka brukar ni läsa 
veckotidningar? Se lista (finns ingen lista 
dock)



Timmar_vecka_tidsskrift Hur många timmar per vecka brukar ni läsa 
tidsskrifter? Se lista (finns ingen lista dock)

Timmar_vecka_Boecker Hur många timmar per vecka brukar ni läsa 
böcker? Ej kurs- eller skolböcker. 

Laest_bok Har ni läst i någon bok under de senaste 14 
dagarna? Ej skol- eller kurslitteratur. 1=ja, 
2=nej. 

Bok1_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok1) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok2_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok2) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok3_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok3) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok4_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok4) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok5_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok5) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok6_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok6) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 



Bok7_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok7) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok8_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok8) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok9_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok9) den läst 
i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok10_faa_tag_i Hur fick personen tag i boken (bok10) den 
läst i de senaste 14 dagarna?

01=i bokhandel, 02=i pressbyrån eller annan kiosk, 03=i pappershandel, på varuhus eller liknande 
försäljningsställe, 04=i antikvariat, 05=på postorder, 06=genom bokklubb eller läsecirkel, 07=på annat sätt, 08=jag 
fick den i present (ärvt), 09=lånade på bibliotek, 10=lånade hos bokuthyrare, 11=lånade av bekanta eller anhöriga, 
12=hade tillgång till den genom läsecirkel, 13=boken fanns bland böckerna hemma och jag kan inte säga hur den 
förvärvats, 14=annat sätt. 

Bok1_kostnad Vad kostade boken (bok1) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok2_kostnad Vad kostade boken (bok2) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok3_kostnad Vad kostade boken (bok3) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok4_kostnad Vad kostade boken (bok4) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok5_kostnad Vad kostade boken (bok5) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok6_kostnad Vad kostade boken (bok6) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok7_kostnad Vad kostade boken (bok7) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok8_kostnad Vad kostade boken (bok8) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok9_kostnad Vad kostade boken (bok9) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 



Bok10_kostnad Vad kostade boken (bok10) personen köpt? 01= - 4:99kr, 02=5:00 - 9:99kr, 03=10:00-19:99 kr, 04=20:00-24:99kr, 05=25:00-34:99kr, 06=35:00-44:99, 
07=45:00-54:99, 08:55:00-64:99, 09: 65:00kr-, 10=vet ej. 

Bok1_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok1)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok2_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok2)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok3_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok3)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok4_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok4)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok5_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok5)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok6_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok6)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok7_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok7)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok8_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok8)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok9_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok9)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Bok10_utlaaningseatt Vilken av bibliotekets utlåningsmöjligheter 
använde ni då ni lånade boken (bok10)? 

Om intervjupersonen lånat boken på bibliotek. 1=lån i bibliotekets lokal, 2=genom bokbörsen, 3=på 
vandringsbibliotek, 4=genom "boken kommer-verksamheten", 5=vet ej. 

Roman1 Har ni läst någon eller några detektivromaner 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Roman2 Har ni läst någon eller några 
äventyrsromaner, agentromaner, science 
ficction o dyl under de senaste 12 
månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 



Roman3 Har ni läst någon eller några andra romaner 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Novellsamling Har ni läst någon eller några novellsamlingar 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Diktsamling Har ni läst någon eller några diktsamlingar 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Skaadespel Har ni läst någon eller några skådespel 
(pjäser) under de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

barnbok Har ni läst någon eller några barnböcker 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

ungdomsbok Har ni läst någon eller några ungdomsböcker 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Kulturbok Har ni läst någon eller några böcker om 
konst, litteratur, teater, musik under de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

Religion_filosofi Har ni läst någon eller några religiösa böcker 
och böcker om religion och filosofi under de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

Resebok1 Har ni läst någon eller några reseskildringar 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Resebok2 Har ni läst någon eller några resehandböcker 
under de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Hist_ark_fack Har ni läst någon eller några historiska och 
arkeologiska fackböcker (ej historiska 
romaner) under de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 



Memoarer Har ni läst någon eller några memoarer och 
biografier under de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

Psyk_uppf_underv Har ni läst någon eller några böcker om 
psykologi, uppfostran och undervisning under 
de senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

Samvet_politik_debatt Har ni läst någon eller några 
samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker under de senaste 12 
månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

teknik_natur Har ni läst någon eller några tekniska och 
naturvetenskapliga böcker under de senaste 
12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

hobby_sport Har ni läst någon eller några hobbyböcker, 
böcker om sport och idrott under de senaste 
12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

Kaaseri Har ni läst någon eller några kåserier under 
de senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

Medicin_haelsa Har ni läst någon eller några böcker om 
medicin och hälsovård under de senaste 12 
månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

LarsAhlin1 Har ni läst någon bok av Lars Ahlin de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

LarsAhlin2 På vilket sätt fick ni tag i boken av Lars 
Ahlin?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

BoBaldersson_laest Har ni läst någon bok av Bo Baldersson de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

BoBaldersson2 På vilket sätt fick ni tag i boken av Bo 
Baldersson?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Manhattanserien_laest Har ni läst någon bok i Manhattanserien 
(deckare) de senaste 12 månaderna? 1=läst, 
2=ej läst, 3=vet ej. 

Manhattanserien På vilket sätt fick ni tag i boken i 
Manhattanserien?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 



GunnarEkeloef_laest Har ni läst någon bok av Gunnar Ekelöf de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

GunnarEkeloef På vilket sätt fick ni tag i boken av Gunnar 
Ekelöf?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

SvenFagerberg_laest Har ni läst någon bok av Sven Fagerberg de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

SvenFagerberg På vilket sätt fick ni tag i boken av Sven 
Fagerberg?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Bill_och_Ben_serien_laest Har ni läst någon bok i Bill och Ben-serien 
(western-böcker) de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

Bill_och_Ben_serien På vilket sätt fick ni tag i boken av Bill och 
Ben-serien?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

PerAndersFogelstroem_laest Har ni läst någon bok av Per Anders 
Fogelström de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

PerAndersFogelstroem På vilket sätt fick ni tag i boken av Per 
Anders Fogelström?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

LarsForsell_laest Har ni läst någon bok av Lars Forsell de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

LarsForsell På vilket sätt fick ni tag i boken av Lars 
Forsell?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Fickis_fraan_Hson_laest Har ni läst någon Fickis från Hson (erotiska 
novellböcker) de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

Fickis_fraan_Hson På vilket sätt fick ni tag i boken Fickis från 
Hson?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

MariaLang_laest Har ni läst någon bok av Maria Lang de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 



MariaLang På vilket sätt fick ni tag i boken av Maria 
Lang?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

OlleHedberg_laest Har ni läst någon bok av Olle Hedberg de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

OlleHedberg På vilket sätt fick ni tag i boken av Olle 
Hedberg?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

IvarLoJohansson_laest Har ni läst någon bok av Ivar Lo Johansson 
de senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

IvarLoJohansson På vilket sätt fick ni tag i boken av Ivar Lo 
Johansson?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

AakeOrtmark_laest Har ni läst någon bok av Åke Ortmark de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

AakeOrtmark På vilket sätt fick ni tag i boken av Åke 
Ortmark?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

SiggeStark_laest Har ni läst någon bok av Sigge Stark de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

SiggeStark På vilket sätt fick ni tag i boken av Sigge 
Stark?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

ArturLundkvist_laest Har ni läst någon bok av Artur Lundkvist de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

ArturLundkvist På vilket sätt fick ni tag i boken av Artur 
Lundkvist?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Succeromanen_Allers_laest Har ni läst någon Succeromanen Allers de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

Succeromanen_Allers På vilket sätt fick ni tag i Succeromanen 
Allers?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

StiegTrenter_laest Har ni läst någon bok av Stig Trenter de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

StiegTrenter På vilket sätt fick ni tag i boken av Stig 
Trenter?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 



HerbertTingsten_laest Har ni läst någon bok av Herbert Tingsten de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

HerbertTingsten På vilket sätt fick ni tag i boken av Herbert 
Tingsten?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Chaseserien_laest Har ni läst någon bok i Chase-serien 
(kioskdeckare) de senaste 12 månaderna? 
1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

Chaseserien På vilket sätt fick ni tag i boken av i Chase-
serien?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

AliceLyttkens_laest Har ni läst någon bok av Alice Lyttkens de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

AliceLyttkens På vilket sätt fick ni tag i boken av Alice 
Lyttkens?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

MajkenJohansson_laest Har ni läst någon bok av Majken Johansson 
de senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

MajkenJohansson På vilket sätt fick ni tag i boken av Majken 
Johansson?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

VilhelmMoberg_laest Har ni läst någon bok av Vilhelm Moberg de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

VilhelmMoberg På vilket sätt fick ni tag i boken av Vilhelm 
Moberg?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

KalleAnka_pocket_laest Har ni läst någon Kalla Anka-pocket de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

KalleAnka_pocket På vilket sätt fick ni tag i Kalla Anka-pocket? 1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

GoeranPalm_laest Har ni läst någon bok av Göran Palm de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

GoeranPalm På vilket sätt fick ni tag i boken av Göran 
Palm?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 



JanMyrdal_laest Har ni läst någon bok av Jan Myrdal de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

JanMyrdal På vilket sätt fick ni tag i boken av Jan 
Myrdal?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

VicSuneson_laest Har ni läst någon bok av Vic Suneson de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

VicSuneson På vilket sätt fick ni tag i boken av Vic 
Suneson?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Kaerlek1_11_laest Har ni läst någon bok i serien Kärlek 
(erotiska novellsamlingar som kom ut i 14 
delar mellan 1965 och 1970) de senaste 12 
månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 3=vet ej. 

Kaerlek1_11 På vilket sätt fick ni tag i boken i serien 
Kärlek?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

LarsGyllensten_laest Har ni läst någon bok av Lars Gyllensten de 
senaste 12 månaderna? 1=läst, 2=ej läst, 
3=vet ej. 

LarsGyllensten På vilket sätt fick ni tag i boken av Lars 
Gyllensten?

1=lånat på bibliotek, 2=lånat privat, 3=köpt i en bokhandel, 4=köpt i övrig handel, 5=via läsecirkel, 6=via bokklubb, 
7=annat sätt, 8=vet ej. 

Kunskap_bibliotek Vilka av stadsbibliotekets utlåningslokaler 
ligger närmast er bostad? 1=personen 
känner till var utlåningslokalen finns, 
2=personen känner ej till var 
utlångingslokalen finns. 

Faerdmedel Om ni hade ärende till stadsbibliotekets 
närmaste utlåningslokal, hur skulle ni (i de 
flesta fall) ta er dit?

1=till fots, 2=med cykel, 3=med buss eller spårvagn, 4=med moped, vespa eller motorcykel, 5=med bil, 6=på 
annat sätt, 7=vet ej. 

Tid Hur lång tid tar det för er att komma till 
stadsbibliotekets närmaste utlåningslokalfrån 
er bostad med det fortskaffningsmedel ni 
vanligen använder? 

1= - 9 minuter, 2=10-19 minuter, 3=20-29 minuter, 4=30-49 minuter, 5=50-59 minuter, 6=60 min -, 7=vet ej. 



Frekvens_bibliotek Har ni besökt eller varit inne i stadsbiblioteket 
under de senaste 12 månaderna? 

08=340- 360 (varje dag), 07=300-339 dagar (nästan varje dag), 06=100-299 dagar (2 dagar i veckan), 05=52-99 
dagar (1 dag i veckan), 04=24-51 dagar (2 dagar i månaden), 03=12-23 dagar (1 dag i månaden), 02=4-11 dagar 
(4 dagar under året), 01=1-3 dagar (1 dag under året), 00=aldrig, 98=vet ej.

Annan_kontakt_bibliotek Har ni någon gång under de senaste 12 
månaderna haft kontakt med ett 
stadsbibliotek på annat sätt än vid besök, 
t.ex. fått upplysningar eller beställt böcker per 
telefon eller lånat från vandringsbibliotek. 
1=ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Sammanhang_biblioteksbesoek I vilket sammanhang besöker ni oftast 
biblioteket (om dvs)? 

1=oftast i samband med färd till eller från arbetet eller skola, 2=oftast i samband med uträttning av andra ärenden, 
3=enbart i syfte att besöka biblioteket, 4=vet ej. 

Bibliotek_1 Om personen besökt bibliotek, har du lånat 
böcker åt dig själv? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_2 Om personen besökt bibliotek, har du lånat 
böcker åt andra? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_3 Om personen besökt bibliotek, har du läst 
böcker i läsesalen? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_4 Om personen besökt bibliotek, har du lånat 
grammofonskivor? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 



Bibliotek_5 Om personen besökt bibliotek, har du lånat 
andra media? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_6 Om personen besökt bibliotek, har du skaffat 
en upplysning? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_7 Om personen besökt bibliotek, har du läst 
tidningar? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_8 Om personen besökt bibliotek, har du läst 
tidsskrifter? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_9 Om personen besökt bibliotek, har du lyssnat 
på musik? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_10 Om personen besökt bibliotek, har du sett på 
utställning?. 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_11 Om personen besökt bibliotek, har du hört 
föredrag och debatter? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_12 Om personen besökt bibliotek, har du använt 
biblioteket som studielokal? 1=Ja, 2=nej, 
3=vet ej. 

Bibliotek_13 Om personen besökt bibliotek, har du sett 
film? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_14 Om personen besökt bibliotek, har du sett 
teater? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_15 Om personen besökt bibliotek, har du använt 
bibliotekets läsapparater? 1=Ja, 2=nej, 3=vet 
ej. 

Bibliotek_16 Om personen besökt bibliotek, har du använt 
biblioteket som träffpunkt, spelat schack eller 
dyl? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 

Bibliotek_17 Om personen besökt bibliotek, har du 
avlämnat eller hämtat barn i biblioteket? . 
1=Ja, 2=nej, 3=vet ej. 



paastaaende1 Hur ställer sig personen till påståendet: Det 
är synd att inte fler människor läser böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende2 Hur ställer sig personen till påståendet: Att 
läsa böcker ger kunskap om hur andra 
upplever tillvaron. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende3 Hur ställer sig personen till påståendet: Att 
läsa böcker är bara att kasta bort sin tid. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende4 Hur ställer sig personen till påståendet: Att 
läsa böcker ger alltid viss behållning. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende5 Hur ställer sig personen till påståendet: Det 
är tråkigt att läsa böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende6 Hur ställer sig personen till påståendet: Ingen 
kan klara sig utan tillgång till böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende7 Hur ställer sig personen till påståendet: Om 
biblioteken låg mera centralt skulle folk låna 
mycket mer böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende8 Hur ställer sig personen till påståendet: Om 
böcker var billigare skulle folk köpa mycket 
fler böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende9 Hur ställer sig personen till påståendet: Om 
det funnes böcker att köpa i fler sorters 
affärer skulle folk köpa mycket fler böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende10 Hur ställer sig personen till påståendet: Om 
man kunde köpa böcker i biblioteket skulle 
folk köpa mycket fler böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 



paastaaende11 Hur ställer sig personen till påståendet: Om 
alla bibliotek var öppna på söndagarna skulle 
folk lån amycket fler böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

paastaaende12 Hur ställer sig personen till påståendet: Om 
biblioteken vore öppna på kvällarna i större 
utsträckning skulle folk låna mycket fler 
böcker. 

5=instämmer helt och hållet, 4=instämmer i stort sett, 3=tar inte avstånd men instämmer inte heller/vet ej, 2=tar i 
stort sett avstånd, 1=tar helt och hållet avstånd. 

Tillgaang_boecker_bostad Har ni i er bostad tillgång till några böcker? 
1=ja, 2=Nej (gå till fråga 23 om nej)

Hyllmeter_boecker Hur många hyllmeter böcker är det ungefär? 
98=vet ej. 

Hyllmeter_skoenlitt Hur många hyllmeter är skönlitteratur? 
98=vet ej. 

Hyllmeter_facklitt Hur många hyllmeter är facklitteratur? 98=vet 
ej. 

Medlem_idrottsfoerening Tillhör ni någon idrottsförening. 1=medlem, 
2=ej medlem 

Medlem_hobbyfoerening Tillhör ni någon hobbyförening. 1=medlem, 
2=ej medlem

Medlem_saellskapsklubb Tillhör ni någon sällskapsklubb. 1=medlem, 
2=ej medlem

Medlem_annan_foerening Tillhör ni någon annan typ av 
förening/organisation. 1=medlem, 2=ej 
medlem

Utbildning_ip Har ni någon skolutbildning utöver folkskola? 1=Folkskola 2=Realexamen, 3=Studentexamen, 4=Examen från universitetet eller högskola. 

Yrke_ip Vilket är ert huvudsakliga yrke eller 
sysselsätting för närvarande? 

1=Naturvetenskapligt, tekniskt & socialvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete. 2=Administrativt arbete. 
3=Kameralt och kontorstekniskt arbete. 4=Kommersiellt arbete. 5= Lantbruk, skogs- och trädgårdsarbete, gruv- 
och stenbrytningsarbete transport och kommunikationsarbete 6=Tillverkningsarbete 7=Servicearbete Se

Orsak_ej_arbete Om ej förvärvsarbete, varför? 
1=hemarbetande husmor/husfar, 2=annan 
anledning 3=studerande 4=pensionär

Egenfoeretagare_anstaelld_ip Är ni egenföretagare eller anställd på hel-  
eller halvtid? 1=egen företagare, 2=anställd 
på heltid 3=anställd på deltid

Avstaand_bostad_arbetet Hur långt är det mellan arbetsplatsen och 
bostaden? 1=mindre än 5 km från bostaden, 
2=5-9 km från bostaden 3=10-19 km 4=20

Bo_paa_annan_ort_aen_hemort Bor ni på annan ort är hemorten under någon 
del av året? 1=ja, 2=nej (hoppa över 
Vistelsetid hemort)

Vistelsetid_hemort Hur ofta vistas ni på hemorten för 
närvarande? 1=minst en dag under varje 
vecka eller nästan varje vecka, 2=mer sällan. 



Utbildning_nu Om studerande; vilken utbildning bedriver ni? 1=Grundskola, flickskola, realskola, folkhögskola, övriga, 2=Lägre yrkesutbildning, gymnasium, fackskola. 
3=Högre yrkesutbildning, akademiska studier. 

Bo_paa_annan_ort_aen_hemort2 Om studerande; bor ni på annan ort än 
hemorten under terminerna. 1=ja, 2=nej 
(hoppa över Vistelsetid_hemort2)

Vistelsetid_hemort2 Hur ofta vistas ni på hemorten under 
terminerna? 1=minst en dag under varje 
vecka eller nästan varje vecka, 2=mer sällan.

Utbildning_m Har er make/make någon skolutbildning 
utöver folkskola?

1=Folkskola 2=Realexamen, 3=Studentexamen, 4=Examen från universitetet eller högskola. 

Make_maka_yrke Vilket är/var er maka/makes huvudsakliga 
yrke (sysselsätting)?

1=Naturvetenskapligt, tekniskt & socialvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete. 2=Administrativt arbete. 
3=Kameralt och kontorstekniskt arbete. 4=Kommersiellt arbete. 5= Lantbruk, skogs- och trädgårdsarbete, gruv- 
och stenbrytningsarbete, transport och kommunikationsarbete. 6=Tillverkningsarbete. 7=Servicearbete. Se 
informationsdokument för mer ingående förklaring. 

Egenfoeretagare_anstaelld_m Är er make/maka egenföretagare eller 
anställd på hel-  eller halvtid? 1=egen 
företagare, 2=anställd på heltid , 3=anställd 
på deltid 

Foeraeldrars_yrke Vilket yrke har/hade) er far/mor 
(/fosterfar/fostermor) när ni fyllde 16 år? 

1=Naturvetenskapligt, tekniskt & socialvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete. 2=Administrativt arbete. 
3=Kameralt och kontorstekniskt arbete. 4=Kommersiellt arbete. 5= Lantbruk, skogs- och trädgårdsarbete, gruv- 
och stenbrytningsarbete, transport och kommunikationsarbete. 6=Tillverkningsarbete. 7=Servicearbete. Se 
informationsdokument för mer ingående förklaring. 

Foeraeldrars_Egenfoeretagare_an
staelld_

Om far/mor/fosterfar/fostermor var 
förvärvsarbetande. Var/är hon/han 
egenföretagare? 1=egen företagare, 
2=Anställd, 3=vet ej. 

familjeinkomst Hur stor inkomst hade ni (och er make/maka 
tillsammans) under föregående år innan 
skatten var dragen? Räkna också in olika 
bidrag (barnbidrag, studiebidrag), lån, 
stipendier och andra extra inkomster som ni 
haft nder år 1968

1= mindre än 5000kr, 2=5000-10000kr, 3=10000-15000kr, 4=15000-20000kr, 5=20000-25000kr, 6=25000-
30000kr, 7=30000-35000kr, 8=40000-50000kr, 9=mer än 50000kr. 98=vet ej. 

Tillgaang_bil Har ni tillgång till bil och när kan ni i så fall 
använda den om ni behöver uträtta ärenden?

1=så ofta jag behöver, 2=när som helst efter arbetstid, 3=någon gång per dag, 4=ett par gånger i veckan, 
5=någon gång i veckan, 6=någon enstaka gång, 7=aldrig (ej tillgång till bil)



Modersmaal Vilket språk har ni som modersmål? 
1=Svenska, 2=annat. 

Foermaaga_laesa_svenska Hur bra kan ni läsa svenska? Gäller inte de 
som har svenska som modersmål. 
1=obehindrat, 2=tämligen bra, 3=hjälpligt, 
4=inte alls. 

Foermaaga_laesa_engelska På vilket språk utom svenska kan ni läsa 
böcker och hur bra kan ni läsa? Engelska. 

1=obehindrat, 2=tämligen bra, 3=hjälpligt, 4=inte alls, 5=vet ej. 

Foermaaga_laesa_tyska På vilket språk utom svenska kan ni läsa 
böcker och hur bra kan ni läsa? Tyska. 

1=obehindrat, 2=tämligen bra, 3=hjälpligt, 4=inte alls, 5=vet ej. 

Foermaaga_laesa_franska På vilket språk utom svenska kan ni läsa 
böcker och hur bra kan ni läsa? Franska. 

1=obehindrat, 2=tämligen bra, 3=hjälpligt, 4=inte alls, 5=vet ej. 

Talar_svenska Om personen har utländskt modersmål, talar 
personen svenska? 1=obehindrat, 
2=tämligen bra, 3=hjälpligt, 4=inte alls. 

Bok1_boktyp Boktyp för bok1 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok2_boktyp Boktyp för bok2 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok3_boktyp Boktyp för bok3 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 



Bok4_boktyp Boktyp för bok4 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok5_boktyp Boktyp för bok5 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok6_boktyp Boktyp för bok6 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok7_boktyp Boktyp för bok7 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok8_boktyp Boktyp för bok8 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok9_boktyp Boktyp för bok9 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 



Bok10_boktyp Boktyp för bok10 (se tidigare frågor) 01=detektivromaner, 02=äventyrsromaner, agentromaner, science fiction odyl, 03=Andra romaner, 
04=novellsamlingar, 05=diktsamlingar, 06=skådespel/pjäser, 07=barnböcker, 08=ungdomsböcker, 09=böcker om 
konst, litteratur, teater, musik, 10=religiösa böcker och böcker om religion och filosofi, 11=reseskildringar, 
12=resehandllingar, 13=historiska och arkeologiska fackböcker, ej historiska romaner, 14=memoarer och 
biografier, 15=böcker om psykologi, uppfostran och undervisning, 16=samhällsvetenskapliga och politiska böcker, 
debattböcker, 17=tekniska och naturvetenskapliga böcker, 18=hobbyböcker, böcker om sport och idrott, 
19=kåserier, 20=Böcker om medicin och hälsovård. 

Bok1_antal_timmar Antal lästa timmar bok1 (se tidigare frågor)

Bok2_antal_timmar Antal lästa timmar bok2 (se tidigare frågor)

Bok3_antal_timmar Antal lästa timmar bok3 (se tidigare frågor)

Bok4_antal_timmar Antal lästa timmar bok4 (se tidigare frågor)

Bok5_antal_timmar Antal lästa timmar bok5 (se tidigare frågor)

Bok6_antal_timmar Antal lästa timmar bok6 (se tidigare frågor)

Bok7_antal_timmar Antal lästa timmar bok7 (se tidigare frågor)

Bok8_antal_timmar Antal lästa timmar bok8 (se tidigare frågor)

Bok9_antal_timmar Antal lästa timmar bok9 (se tidigare frågor)

Bok10_antal_timmar Antal lästa timmar bok10 (se tidigare frågor)

Antal_barn_under16 Antal barn under 16 år i hushållet. 
Kunskapssaett1 Antalet böcker som personen fått reda på 

genom annons i tidning eller annan reklam. 

Kunskapssaett2 Antalet böcker som personen fått reda på 
genom recension eller annan artikel i tidning 
eller tidsskrift. 

Kunskapssaett3 Antalet böcker som personen fått reda på i 
TV eller radio. 

Kunskapssaett4 Antalet böcker som personen fått reda på i 
bokhandelns skyltfönster eller inne i 
bokhandel. 



Kunskapssaett5 Antalet böcker som personen fått reda på i 
pressbyrå, kiosk, varuhus eller liknande 
försäljningsställe. 

Kunskapssaett6 Antalet böcker som personen fått reda på av 
anhöriga eller bekanta eller som medlem i 
bokklubb eller läsecirkel. 

Kunskapssaett7 Antalet böcker som personen fått reda på på 
bibliotek. 

Kunskapssaett8 Antalet böcker som personen fått reda på på 
annat sätt. 

Antal_koept_bok Antal böcker som köpts 

Antal_laan_bok Antal böcker som lånats 

Antal_koept_pocket Antalet köpta pocketböcker. 

Antal_koept_oevrig_bok Antalet köpta övriga böcker. 

Antal_koept_heaftade_bok Antal köpte häftade böcker. 

Antal_koept_inbunden_bok Antal köpta inbundna böcker. 

Antal_laest_kat_skoenlitt Antalet lästa böcker under de senaste 12 
månaderna av följande kategorier: 
detektivromaner, äventyrsromaner, andra 
romaner, novellsamlingar, diktsamlingar, 
skådespel, barnböcker, ungdomsböcker och 
kåserier. Skönlitteratur. 

Antal_laest_kat_facklitt Antalet lästa böcker under de senaste 12 
månaderna av följande kategorier: böcker om 
konst osv, religiösa böcker osv, 
reseskildringar, resehandböcker, historiska 
böcker, memoarer och biografier, böcker om 
psykologi osv, samhällsvetenskapliga böcker 
osv, tekniska böcker osv, hobbyböcker osv, 
böcker om medicin och hälsovård.

Antal_laest_kat_totalt Antal totalt lästa kategorier. 

Antal_laesta_foerfattare_gr1 Antal lästa författare av (grupp1) Lars Ahlin, 
Gunnar Ekelöf, Lars Forsell, Majken 
Johansson, Lars Gyllensten. 



Antal_laesta_foerfattare_gr2 Antal lästa författare av (grupp 2) Per Anders 
Fogelström, Olle Hedberg, Ivar Lo-
Johansson, Artur Lundkvist, Alice Lyttkens, 
Vilhelm Moberg. 

Antal_laesta_foerfattare_gr3 Antal lästa författare av (grupp 3) Sven 
Fagerberg, Åke Ortmark, Herbert Tingsten, 
Göran Palm, Jan Myrdal. 

Antal_laesta_foerfattare_gr4 Antal lästa författare av (grupp4) Bo 
Baldersson, Maria Lang, Stieg Trenter, Vic 
Suneson. 

Antal_laesta_foerfattare_gr5 Antal lästa böcker ur (grupp5) 
Manhattanserien, Bill och Ben-serien, Fickis 
från Hson, Sigge Stark, Succéromanen ur 
Allers, Chase-serien, Kalle Anka-pocket, 
Kärlek 1-11. 

Antal_laest_boecker Antal böcker lästa under de senaste 14 
dagarna. 

Laestid Summan av den tid i timmar som ägnats åt 
bokläsning under de senaste 14 dagarna. 


