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Sammanfattning 

Den här rapporten är en sammanställning och analys av en kundundersökning som gjorts under 

september månad 2012. Kundundersökningen syftar till att ta reda på vilka attityder som 

Knallelandsbesökaren har till befintliga öppettider. Totalt redovisas 358 respondentsvar där de 

viktigaste resultaten visar följande: Knallelandskunden är en återkommande besökare, oftast 

bosatt i Borås och är nöjd med befintliga öppettider. Dock finns det utrymme att göra mer vad 

gäller öppettider om destinationen vill att kunderna ska tycka att öppettiderna är mycket bra. 

Bland den minoritet som hade önskemål om ändrade öppettider framkom önskemål om att 

förlänga öppettiderna på vardagarna (antingen öppna tidigare eller ha öppet längre på 

kvällarna) och att förlänga öppettiderna på helgerna.  

Vad gäller attityder till öppettider bland respondenter som inte är Boråsare eller vanliga 

shoppingkunder visar det sig att de i högre grad är mer positiva till att Knallelands öppettider 

borde vara samma alla dagar i veckan. Givet att Knalleland vill ompositionera sig som 

destination och locka fler besökare utanför Borås‐regionen kan en förändring av öppettider vara 

ett verktyg. 

 

 

 

 

   



 

2 
 

Innehållsförteckning 

 

	
Knallelandsenkäten om öppettider januari 2013 ...................................................................... 3 

Allmänt om undersökningen .................................................................................................. 3 

Om stickprovet ....................................................................................................................... 3 

Om Knallelandsbesökaren – besöksmotiv och öppettider ........................................................ 7 

Fråga om huvudsakligt motiv för att besöka Knalleland ........................................................ 7 

Frågor om Knallelands öppettider ............................................................................................. 7 

Kännedom .......................................................................................................................... 7 

Åsikt om de befintliga öppettiderna .................................................................................. 8 

Önskemål om förändrade öppettider .................................................................................. 10 

Slutsatser .............................................................................................................................. 13 

Bilaga 1 INSTRUKTIONER FÖR ENKÄTINSAMLING .................................................................... 15 

Bilaga 2 ENKÄTUNDERSÖKNING .............................................................................................. 16 

 

 

  



 

3 
 

Knallelandsenkäten	om	öppettider	januari	2013	
 

Allmänt	om	undersökningen	
Syftet med undersökningen var att kartlägga och beskriva de attityder och uppfattningar som 
Knallelandskunden har vad gäller destinationens öppettider. Undersökningen har genomförts 
med hjälp av frågor som lästs upp för respondenter och svaren har registrerats i ett 
svarsformulär av intervjuaren. Underlaget för frågorna har tagits fram i samverkan med 
Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) vid Högskolan i Borås och Magnus 
Johansson, centrumledare på Knalleland. Datainsamlingen har gjorts av elever vid Sven 
Eriksonsgymnasiet i Borås och sammanställning och analys av enkätsvar har gjorts av SIIR. I 
denna rapport återfinns en översiktlig beskrivning av de respondenter som valt att delta i 
undersökningen. Totalt tillfrågades 1 319 Knallelandsbesökare om de ville delta i 
undersökningen. Av dessa valde 358 att medverka och det material som presenteras bygger på 
vad dessa besökare svarat. Undersökningen genomfördes under 8 dagar vid olika tidpunkter 
på dagen under perioden 19 sep, 21 – 26 sep samt 30 sep. 

Om	stickprovet	
Stickprovet består av 358 Knallelandsbesökare. I de fall som bortfall förekommer redovisas 
det särskilt, dock ej med specifikt bortfallsskäl. De bortfall som förekommer beror oftast på 
felaktigt ifyllda svar, ibland på att intervjuaren glömt bort att ställa någon fråga och således 
inte haft något att redovisa. Med felaktigt ifyllda svar avses t.ex. att intervjuaren angivit 
respondentens ålder som 50+ istället för den exakta åldern. Den här typen av bortfall är 
relativt vanliga i en kvantitativ undersökning och antalet bortfall är inte så stort så att de 
inverkar på helhetsbilden.  

Medelåldern bland de tillfrågade var 38 år där den yngsta som medverkade var 13 år och den 
äldsta 81 år. Bland de respondenter som deltagit i undersökningen finns en mycket stor andel 
som besökt Knalleland tidigare, d.v.s. de är återkommande besökare och känner till 
destinationen. Stickprovet representerar en kundgrupp som destinationen väl känner igen.  

Nedan presenteras stickprovet vad gäller följande variabler:  

 Civilstånd 

 Bostadsort 

 Shoppingturister1  

 Ålder 

 Återkommande besökare eller förstagångsbesökare 

 Hur mycket pengar som spenderas vid besöket 

                                                            
1 Definitionen av en shoppingturist är den som reser 10 mil eller mer från sin bostad för att bedriva shopping.  
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Stickprovets civilstånd illustreras ovan eller med siffror enligt följande: 

Gift/sambo: 183 personer 

Singel: 147 personer 

Annat:   23 personer 

Bortfall:  5 personer 

 

 

Respondenter som ingår i stickprovet för undersökningen kommer från olika orter där de 
flesta kommer från ett postnummer som hör till Borås. Det illustreras ovan i ett cirkeldiagram, 
eller i siffror enligt följande: 
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Bostadsort 
Svarsalternativ Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ 

procent 

BORTFALL 14 4 4 4 

BORÅS 241 67,7 67,7 71,7 

MARK 17 4,9 4,9 76,6 

GRIMSÅS 5 1,5 1,5 78,1 

GÖTEBORG 2 0,6 0,6 78,7 

ÖVRIGT 50 14 14 92,7 

ULRICEHAMN 2 0,6 0,6 93,3 

BOLLEBYGD 3 0,8 0,8 94,1 

BORGSTENA 8 2,4 2,4 96,5 

DALSJÖFORS 11 3,2 3,2 99,7 

FALKÖPING 1 0,3 0,3 100 

Total 358 100,0 100,0  
 

Bland de tillfrågade Knallelandsbesökarna är en majoritet ”vanliga” kunder och kan inte 
kategoriseras som shoppingturister. Definitionen för en shoppingturist är någon som reser mer 
än 10 mil från bostadsorten till destinationen i syfte att shoppa. Fördelningen mellan 
shoppingturister och vanliga shoppingkunder kan illustreras enligt nedan. 

 

 
Andelen personer i stickprovet som klassificerades som shoppingturister var 90 till antalet. 
Övriga besökare (268) var vanliga kunder.  
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Ålderfördelningen i stickprovet illustreras enligt ovan. Ålderfördelningen kan också beskrivas 
i en frekvenstabell enligt nedan:  
 
Ålder Frekvens/Antal 
18 till 22  59 
23 till 27  39 
28 till 32  22 
33 till 37  27 
38 till 42  18 
43 till 47  31 
48 till 52  22 
53 till 57  20 
58 till 62  15 
63 till 67  21 
68 till 72  22 
73 och över  7 
Totalt  339 
Bortfall 19 
 
Medelåldern på stickprovet är 38,08 år. Spridningen är 13 år – 81 år där en majoritet av de 
tillfrågade var i åldersgruppen 18 – 22 år. Av de som tillfrågades uppger 96,4 procent (345 
individer) att de är återkommande besökare på Knalleland och att de kommer dit i sällskap 
med en familjemedlem eller vän. 13 personer (3,6 procent) uppger att de besöker Knalleland 
för första gången. Besökarna som intervjuats spenderar i genomsnitt 526 kronor under 
besöket. Vid en jämförelse med den typiska Knallelandsbesökaren kan konstateras att 
stickprovet för undersökningen är representativt för den målgrupp som Knalleland har 
(familjen).  
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Om	Knallelandsbesökaren	–	besöksmotiv	och	öppettider	

Huvudsakligt	motiv	för	att	besöka	Knalleland	
Frågan som ställdes till respondenten var ” Vilket är Ditt huvudsakliga motiv till att besöka 
Knalleland?” Alternativen som gavs visas nedan. I parantes redovisas andel respondenter som angivit 
vilket alternativ som sitt svar:  

 shopping generellt  (182)   

 specifikt inköp   (123) 

 annat, ange vad  (53) 

Med annat skäl avses ett flertal saker. Nedan redogörs för några av besöksskälen:  

Arbetar i Knalleland     
Där eftersom de ska se en fotbollsmatch   
Fördriva tid      
Bor i närheten     
Fika      
Möta upp en anhörig     

Knallelands	öppettider	
Frågor om öppettider delades in i följande: 

 Kännedom 

 Åsikt om de befintliga öppettiderna 

 Önskemål om förändrade öppettider 

Kännedom	
Eftersom en central del i undersökningen handlade om att ta reda på om Knallelandskunden 
känner till de öppettider som gäller valde vi att formulera frågan i två delfrågor. Den ena 
frågan handlade om kännedom om öppettider vad gäller vardagar, den andra om kännedom 
om öppettider för helger.  

Delfråga ett som ställdes till respondenten var ” Känner du till Knallelands öppettider på 
vardagar?” Alternativen var ja eller nej, där respondenten också antingen fick information om att 
deras kännedom var rätt/fel eller så fick de information om vilka öppettider som gällde.  

Q6Kannedomomoppettider

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

JA 255 71,2 71,2 71,2

NEJ 103 28,8 28,8 100,0

Total 358 100,0 100,0  

 

Det är 71,2% av individerna i stickprovet som känner till Knallelands öppettider på vardagar 
(255 individer). 103 personer känner inte till öppettiderna på vardagar. Det finns ett samband 



 

8 
 

mellan de som känner till Knallelands öppettider på vardagar och att man är en återkommande 
besökare. Anmärkningsvärt är dock att 94 individer, som besökt Knalleland tidigare, inte 
känner till öppettiderna.  

 

Q4Tidigarebesok * Q6Kannedomomoppettider Crosstabulation 

Count   
 Q6Kannedomomoppettider Total 

JA NEJ 

Q4Tidigarebesok 
JA 251 94 345

NEJ 4 9 13

Total 255 103 358

 
Delfråga två som ställdes till respondenten var ” Känner du till Knallelands öppettider på 
helger?” Alternativen var ja eller nej, där respondenten också antingen fick information om att deras 
kännedom var rätt/fel eller så fick de information om vilka öppettider som gällde.  

När frågan om kännedom av öppettider för helger ställs, framkommer exakt samma resultat 
som kännedom av öppettider för vardagar. De kunder som känner till Knallelands öppettider 
på helger är i majoritet (255 individer). 103 personer känner inte till öppettiderna på helger.  

	

Åsikt	om	de	befintliga	öppettiderna	
En följdfråga till kännedom om öppettider på vardagar var vad de ansåg om dessa öppettider. 
Frågan formulerades enligt följande: ”Vad tycker du om Knallelands öppettider på vardagar?”  

 

Q7AAsiktomoppettidervardagar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

 

MYCKET BRA 116 32,4 32,4 32,4 

BRA 192 53,6 53,6 86,0 

VARKEN DÅLIGT 
ELLER BRA 

37 10,3 10,3 96,4 

DÅLIGT 10 2,8 2,8 99,2 

MYCKET DÅLIGT 3 ,8 ,8 100,0 

Total 358 100,0 100,0  
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En följdfråga till kännedom om öppettider på helger var vad de ansåg om dessa öppettider. 
Frågan formulerades enligt följande: ”Vad tycker du om Knallelands öppettider på helger?”  

Q8AAsiktomoppettiderhelger

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

MYCKET BRA 86 24,0 24,0 24,0 

BRA 184 51,4 51,4 75,4 

VARKEN DÅLIGT ELLER 

BRA 

51 14,2 14,2 89,7 

DÅLIGT 29 8,1 8,1 97,8 

MYCKET DÅLIGT 8 2,2 2,2 100,0 

Total 358 100,0 100,0  

 

En jämförelse mellan vad besökarna tycker om öppettider på vardagar och öppettider på 

helger visar att de inte är lika nöjda med öppettiderna på helger. Det kan illustreras med 

nedanstående korstabell.  
 

Q7AAsiktomoppettidervardagar * Q8AAsiktomoppettiderhelger Crosstabulation 

Count   
 Q8AAsiktomoppettiderhelger Total

MYCKET 

BRA 

BRA VARKEN 

DÅLIGT 

ELLER 

BRA 

DÅLIGT MYCKET 

DÅLIGT 

Q7AAsiktomoppettidervardagar 

MYCKET BRA 64 43 5 2 2 116

BRA 21 129 21 20 1 192

VARKEN DÅLIGT 

ELLER BRA 

0 10 25 1 1 37

DÅLIGT 1 2 0 6 1 10

MYCKET DÅLIGT 0 0 0 0 3 3

Total 86 184 51 29 8 358
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En kontrollfråga vad gäller åsikterna om öppettiderna var genom att ställa frågan ”Är det lätt 
att komma ihåg öppettiderna?”. Alternativen var ja eller nej.  

Q9Lattattkommaihagoppettiderna

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

JA 273 76,3 76,3 76,3

NEJ 85 23,7 23,7 100,0

Total 358 100,0 100,0  

En analys av dessa resultat visar således att Knallelandsbesökaren är bekant med öppettider 

och tycker att de är lätta att komma ihåg, både vad gäller vardagar och helger, men anser inte 

att öppettiderna är ”mycket bra”, utan enbart ”bra”.  

	

Önskemål	om	förändrade	öppettider	
När respondenterna får frågan om de anser att Knalleland borde ändra sina öppettider svarar 
en tydlig majoritet ”nej”. Frågan som ställdes var: Anser du att Knalleland borde ändra på sina 
öppettider? 

Q10Anserduandraoppettiderna

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

JA 84 23,5 23,5 23,5

NEJ 274 76,5 76,5 100,0

Total 358 100,0 100,0  

 

Det finns ett tydligt samband mellan återkommande besökares uppfattning att öppettider inte 

behöver ändras, vilket kan illustreras med följande korstabell: 
 

Q4Tidigarebesok * Q10Anserduandraoppettiderna Crosstabulation 

Count   
 Q10Anserduandraoppettiderna Total 

JA NEJ 

Q4Tidigarebesok 
JA 83 262 345

NEJ 1 12 13

Total 84 274 358

 

Respondenter som svarade att de ansåg att Knalleland borde ändra på sina öppettider fick en 

följdfråga som formulerades enligt följande:  
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Ge förslag på hur du tycker Knallelands öppettider ska vara på vardagar. 

 

Av de respondenter som gav förslag på ändrade öppettider kan följande förslag urskiljas: 

 

Förslag Antal respondenter som föreslår 

Öppettiderna på vardagar ska vara längre på 

kvällarna 

28 

Öppettiderna på vardagar skulle vara tidigare 

och föreslår kl 09.00 

8 

Öppettiderna på helger ska vara längre på 

kvällarna 

43 

Öppettiderna på helger skulle vara tidigare 

och föreslår kl 10.00 (eller kl 09.00) 

17 

 
En annan fråga som ställdes handlade om huruvida respondenten skulle önska att Knalleland 
hade samma öppettider året om. Den formulerades enligt följande:  

”En del svenska shoppingcentra har öppettider som innebär att det är samma 
öppettider året om, oavsett storhelger, och att inga butiker har särskilda öppettider. 
Vad anser du om det?”  

Q13Asiktsammaoppettideraretom

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 8 2,2 2,2 2,2 

MYCKET BRA 77 21,5 21,5 23,7 

BRA 123 34,4 34,4 58,1 

VARKEN DÅLIGT ELLER 

BRA 

99 27,7 27,7 85,8 

DÅLIGT 35 9,8 9,8 95,5 

MYCKET DÅLIGT 16 4,5 4,5 100,0 

Total 358 100,0 100,0  
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Finns det några gemensamma karaktärsdrag bland de personer som anser att ett köpcentra 
borde ha samma öppettider året om? Ja, de besökare som kommer till Knalleland för generell 
shopping tycker i högre grad än de som kommer för specifika inköp, att det är ett bra eller 
mycket bra förslag att ha samma öppettider året om. Men sambandet är inte statistiskt säkert 
utan visar enbart på en tendens i materialet. Andra samband som testades var t.ex. om 
förstagångsbesökare i högre grad än återkommande besökare ansåg att Knalleland borde ha 
samma öppettider året om, men något sådant samband fanns inte.  

Q13Asiktsammaoppettideraretom * Q1AMotivforbesok Crosstabulation 

Count   
 Q1AMotivforbesok Total 

SHOPPING 

GENERELLT 

SPECIFIKT 

INKÖP 

ANNAT 

Q13Asiktsammaoppettiderar

etom 

0 4 3 1 8

MYCKET BRA 42 29 6 77

BRA 57 40 26 123

VARKEN DÅLIGT ELLER 

BRA 

46 41 12 99

DÅLIGT 22 7 6 35

MYCKET DÅLIGT 11 3 2 16

Total 182 123 53 358
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Slutsatser	
 

Det borde finnas fördelar för den som ska kommunicera och marknadsföra en destination om 
destinationen har öppettider som är lätta att komma ihåg. Det gäller särskilt om destinationen 
har många nya besökare. Å andra sidan bör hänsyn tas till ökade kostnader för destinationens 
handelsaktörer, om förändrade öppettider innebär att fler anställda måste arbeta på obekväma 
arbetstider.  

Det finns relativt liten forskning om vilka effekter längre öppettider har och framförallt saknas 
forskning om vilka effekter samma öppettider alla dagar i veckan har för en destination. 
Däremot vet vi att längre öppettider på helgerna leder till att handelsföretag anställer fler 
personer på deltid och att det främst är unga personer som får sådana anställningar (Skuterud, 
2005). I en studie om vad som förutsäger återkommande kunder visade resultaten att besökare 
värderar: kvalitet och pris, marknadsvariabler som utbud och service samt personliga faktorer 
som demografi (Pan & Zinkhan, 2006). När det gäller undersökningen om Knallelands 
öppettider så kan variabeln öppettider bedömas tillhöra ”service” i refererad studie. Det vill 
säga att öppettider bedöms utifrån kundens uppfattning om de är bra eller dåliga, och inte om 
de är svåra eller lätta att komma ihåg.  

Den här undersökningen visar att Knallelandsbesökaren är Boråsare och en återkommande 
besökare till destinationen. Knallelandsbesökaren känner till öppettiderna och anser att de 
befintliga tiderna är bra. Dock finns det utrymme att göra mer vad gäller öppettider om 
destinationen vill att kunderna ska tycka att öppettiderna är mycket bra. Knallelandsbesökaren 
anser också att befintliga öppettider är lätta att komma ihåg och att det inte finns något skäl att 
ändra på tiderna. Bland den minoritet som ändå hade önskemål om ändrade öppettider 
framkom inget förslag som tyder på att de vill ha samma öppettider alla dagar i veckan. 
Istället framkommer det önskemål om att förlänga öppettiderna på vardagarna (antingen 
öppna tidigare eller ha öppet längre på kvällarna) och att förlänga öppettiderna på helgerna.  

Vad gäller attityder till öppettider bland respondenter som inte är Boråsare eller vanliga 
shoppingkunder visar det sig att de i högre grad är mer positiva till att Knallelands öppettider 
borde vara samma alla dagar i veckan. Givet att Knalleland vill ompositionera sig som 
destination och locka fler besökare utanför Borås-regionen kan en förändring av öppettider 
vara ett verktyg.  
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Bilaga	1	INSTRUKTIONER	FÖR	ENKÄTINSAMLING	
Syftet med denna enkätundersökning är att kartlägga de attityder och uppfattningar som Knallelands 
kunder har över handelsområdets öppettider. Undersökningen genomförs för Knallelandsgruppen som 
är en företagarförening som består av butiker i Knalleland. 

Variera tidpunkt och dag ni står på platserna. Ange plats, datum och tid i varje enkät. 

Tänk på att ha en trevlig inledning. Fråga om de har tid att göra Knalleland ännu bättre. Le och prata 
inte för fort. 

Lyssna noga på vad de säger och kryssa sen i svaren. Avbryt inte utan låt dem prata klart. Är den som 
svarar stressad är det bättre att du ställer dig bredvid dem så att de kan läsa själva samtidigt och 
kryssa/peka på sitt svar. Det är bättre än att försöka hjälpa dem på traven vilket bara styr svaren, men 
är lätt at göra av misstag när man försöker att vara hjälpsam.  

Vi gör inget särskilt urval av människor men försök att hitta och fråga olika typer av människor, 
män/kvinnor, gamla/unga, familjer/enskilda personer etc. Variationen är viktigt för undersökningen. 

Avsluta trevligt, tacka för hjälpen och önska dem en trevlig dag. 

Ta en kort paus efter varje konsument. Fundera om du har skrivit ner allt till de öppna frågorna eller 
andra reflektioner innan du letar efter nästa person. 

1. Intervjuaren ska anteckna VAR de står när de gör datainsamlingen, vi har tre platser för 
insamlingen – Knallerian, Storknallen och Hobbex.  

2. Intervjuaren ska notera tidpunkt och dag för respektive respondent som svarar. 

3. Intervjuaren ska notera kön på respondenten, som kodas enligt följande:  

(0) □ Man 

(1) □ Kvinna 
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Bilaga	2	ENKÄTUNDERSÖKNING	
Syftet med denna enkätundersökning är att kartlägga de attityder och uppfattningar som Knallelands 
kunder har över handelsområdets öppettider. Knalleland vill ta del av just dina synpunkter för att vi 
ska kunna utveckla vårt arbete och bli en ännu bättre handelsplats. Undersökningen genomförs för 
Knallelandsgruppen som är en företagarförening som består av butiker i Knalleland. 

Tack på förhand! 

1. Vilket är Ditt huvudsakliga motiv till att besöka Knalleland? Ange ett alternativ. 

(1) □ shopping generellt 

(2) □ specifikt inköp  

(3) □ annat, ange 
vad____________________________________________________________ 

 

2. Bor Du (hemorten) mer än 10 mil från Knalleland? 

(0)     □ Ja 

(1)     □ Nej 

 

3. Ungefär hur mycket pengar spenderar Du under Din vistelse på Knalleland? 

_______________________SEK 

 

4. Har Du tidigare besökt Knalleland? 

(0)    □ Ja, ange hur många gånger__________________________________________________ 

(1)    □ Nej 

 

5. Känner du till Knallelands öppettider på vardagar? 

(0)     □ Ja (om ja, informera ändå om öppettiderna – vardagar 10-19, vissa butiker har avvikande 
öppettid - och gå vidare)  

(1)     □ Nej (om nej, informera om öppettiderna – vardagar 10-19, vissa butiker har avvikande 
öppettid - och gå vidare) 

 

6. Känner du till Knallelands öppettider på helger? 

(0)     □ Ja (om ja, informera ändå om öppettiderna –lör 10-17, sön 11-17, särskilda öppettider gäller 
för storhelger, samt att vissa butiker har avvikande öppettid - och gå vidare)  
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(1)     □ Nej (om nej, informera om öppettiderna –lör 10-17, sön 11-17, särskilda öppettider gäller för 
storhelger, samt att vissa butiker har avvikande öppettid - och gå vidare) 

 

7. Vad tycker du om Knallelands öppettider på vardagar? Ange ett alternativ. 

(1) □ Mycket bra 

(2) □ Bra 

(3) □ Varken dåligt eller bra 

(4) □ Dåligt 

(5) □ Mycket dåligt 

(6) □ annat, ange 
vad____________________________________________________________ 

 

8. Vad tycker du om Knallelands öppettider på helger? Ange ett alternativ. 

(1) □ Mycket bra 

(2) □ Bra 

(3) □ Varken dåligt eller bra 

(4) □ Dåligt 

(5) □ Mycket dåligt 

(6) □ annat, ange 
vad____________________________________________________________ 

 

9. Är det lätt att komma ihåg öppettiderna? 

 (0)     □ Ja 

 (1)     □ Nej 

 

10. Anser du att Knalleland borde ändra på sina öppettider? 

    (0)     □ Ja (om ja, gå till fråga 11) 

    (1)     □ Nej (om nej, gå till fråga 12) 

 

11. Ge förslag på hur du tycker Knallelands öppettider ska vara 
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    ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

12. En del svenska shoppingcentra har öppettider som innebär att det är samma öppettider 
året om, oavsett storhelger, och att inga butiker har särskilda öppettider. Vad anser du om det? 

  (1) □ Mycket bra 

       (2) □ Bra 

       (3) □ Varken dåligt eller bra 

       (4) □ Dåligt 

       (5) □ Mycket dåligt 

       (6) □ annat,ange vad 
___________________________________________________________ 

13. Personfrågor 

Civilstånd 

(1) □ Gift/sambo 

(2) □ Singel 

(3) □ Annat, ange vad ______________________________________________________ 

 

Ålder_______ 

Eventuellt antal hemmaboende barn_________ 

Permanent/fast bostadsadress i form av: 

Postnummer ____ ________      

Ort  ________________________________ 

 

Hjärtligt Tack för Din medverkan! 

 


