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Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
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En undersökning om hur individen upplever
välstånd och möjligheterna att påverka sitt liv i
olika lands- och stadskommuner
Bästa Mottagare,
Den regionala utvecklingen har varit relativt ojämn i Finland under de senaste
åren. Det har gjort att skillnaderna i välstånd och inkomster i finländska hushåll
har ökat oroväckande. Stakes gör den här undersökningen i syfte att kartlägga
hur finländarnas materiella utkomst och välstånd i annat avseende har påverkats av den ojämna regionvisa utvecklingen. Undersökningen bygger på en enkät som sänds till 5 000 slumpvässigt uttagna finländare i åldern 18–75 som
bor hemma. Adresserna till dem som deltar i enkäten är från befolkningsdatasystemet (adress: Befolkningsregistercentralen PB 7, 00521 Helsingfors).
Ni hör till urvalet. Vi ber er fylla i bifogade enkät. När ni har svarat på
frågorna skicka enkäten tillbaka till oss i det frankerade svarskuvertet. De svar
som Stakes får kommer att användas för att utvärdera och utveckla den finländska socialpolitiken. För egen del kan ni bidra till arbetet genom att fylla i
enkäten.
Undersökningens resultat presenteras enbart som statistiska fördelningar
och kommunvis. Svaren behandlas konfidentiellt och det går inte att känna igen
en enskild intervjuperson på svaren. Adressetiketten och svarsblanketten har
försetts med ett nummer, som gör det enklare att kontrollera antalet insända
svarsblanketter.
Vi ber er fylla i enkäten och sända den till oss i bifogade svarskuvert. Vänligen svara inom en vecka. Om något är oklart kan ni vända er till forskare
Taina Rintala, tfn (09) 3967 2233, eller forskare Ilpo Airio, tfn (09) 3967 2228.
Vi tackar för samarbetet,

Sirpa Taskinen, FD
Direktör för forskningsområdet

Taina Rintala, PL
Forskare

SVARSANVISNINGAR:
Enkäten består av 63 frågor. I de flesta fall räcker det med att ni ringar in det svarsalternativ
som ni anser motsvarar er åsikt. I fall ni tycker att inget av de alternativ som finns på blanketten tillfredsställer er välj då det som kommer närmast. I somliga fall ombeds ni fylla i rätt
antal (t.ex. 4 personer) eller skriva ner ett kort svar på en fråga (t.ex. Helsingfors för att ange
den kommun som ni bor i). Skriv då på den tomma rad som finns efter frågan.
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UPPGIFTER OM INTERVJUPERSONEN
1.

Vilket är ert kön?
1 man
2 kvinna

2.

Vilket år är ni född? _____________

3.

I vilken kommun bor ni?______________________________

4.

Vad är ert civilstånd?
1 ogift
2 gift/sambo
3 frånskild
4 änka/änkling

5.

Vem delar ni hushåll med? (Personer som bor tillsammans och som delar på inkomsterna bildar
ett hushåll)
1 jag bor ensam
2 jag bor tillsammans med mina föräldrar
3 jag bor tillsammans med ett barn/flera barn (ensamförsörjare)
4 jag bor tillsammans med min sambo, maka eller make
5 jag bor tillsammans med min sambo, maka eller make och ett barn/flera barn
6 annan person, vem ____________________________

6.

Hur många personer består hushållet totalt av (Räkna med er själv också)?
_____________ personer

7.

Hur många av dem som ni delar hushåll med är yngre än 18 år? __________

8.

Vilken grundutbildning har ni?
1 en del av folk- eller grundskolan eller mindre
2 folkskola eller medborgarskola
3 grundskola eller mellanskola
4 student

9.

Vilken yrkesutbildning har ni?
1 saknar yrkesutbildning
2 yrkesinriktad kurs eller läroavtal
3 examen på skolnivå
4 examen på institutnivå
5 yrkeshögskoleexamen
6 högskole- eller universitetsexamen
7 annat, vad_________________________
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Frågorna nedan belyser hur ni bor och hur er boendemiljö ser ut
10. Är er bostad?
1 en skuldfri ägarbostad
2 ägarbostad på vilken ni har bostadslån
3 en hyresbostad, som ni bor i som huvudhyresgäst eller underhyresgäst
4 en bostadsrättsbostad el. dyl.
5 annat, vad _________________________
11. Vilket slags omgivning bor ni i?
1 stadens centrum
2 förstadsområde (förort)
3 kommuncentrum (”i kyrkbyn”)
4 annan tätort (by)
5 glesbygd
12. Hur långt bor ni från centrum på er boningsort?
___________ km
13. Hur trivs ni på ert bostadsområde?
1 mycket dåligt
2 ganska dåligt
3 inte så bra, men inte så speciellt dåligt heller
4 ganska bra
5 mycket bra
14. Hur ofta upplever ni en känsla av otrygghet när ni rör er på ert bostadsområde?
1 mycket ofta
2 ganska ofta
3 tidvis
4 ganska sällan
5 mycket sällan
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Frågorna nedan belyser ert arbetsliv.
15. Vilken av grupperna nedan tillhör ni nu eller tillhörde ni när ni arbetade?
1 jag har inte varit yrkesverksam (t.ex. studerande)
2 arbetstagare (t.ex. städpersonal, timmerman)
3 lägre funktionär (t.ex. byråfunktionär)
4 högre funktionär (t.ex. läkare, lärare)
5 lantbruksföretagare
6 annan företagare
7 annan, vilken__________________________
16. Vad gör ni för tillfället?
1 jag arbetar (löntagare, företagare, även sysselsättningsarbete)
2 jag är arbetslös (även arbetskraftspolitisk utbildning)
3 jag är permitterad
4 jag sköter barn hemma
5 jag studerar
6 jag är pensionerad eller långtidssjuk
7 jag gör annat, vad (t.ex. alterneringsledig, militär tjänstgöring)
___________________________________________________________
17. Om ni är arbetslös, hur länge har ni varit arbetslös den här gången (omfattar även
arbetskraftspolitisk utbildning)?
_______ år ________ månader
18. Om ni är pensionerad, vilket slags pension får ni?
1 ålderspension
2 förtidspension
3 arbetslöshetspension
4 arbetsoförmögenhetspension
5 deltidspension
6 annan, vilken_______________________________
19. Om ni arbetar, hurdant anställningsförhållande har ni?
1 fortlöpande
2 tidsbestämt (fortsätter sannolikt)
3 tidsbestämt (fortsättningen oklar)
20. Om ni arbetar, i vilken kommun finns er arbetsplats?
____________________________________________
21. Om ni är sambo eller gift, är er partner för tillfället?
1 i arbete (löntagare, företagare, även sysselsättningsarbete)
2 arbetslös (även arbetskraftspolitisk utbildning)
3 permitterad
4 sköter barn hemma
5 studerar
6 pensionerad eller långtidssjuk
7 gör något annat, vad (t.ex. alterneringsledig, militär tjänstgöring)
___________________________________________________________
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Frågorna nedan belyser faktorer som har att göra
med hela hushållets utkomst
(Personer som bor tillsammans och som delar på inkomsterna bildar alltså ett hushåll)

22. Hur stora är de sammanlagda nettoinkomsterna per månad i ert hushåll (det som blir kvar
i handen när skatterna har dragits ifrån)? Ange skilt löne- och företagarinkomster samt
samhälleliga inkomstöverföringar.
Hushållets förvärvsinkomster (löne-, företagaroch andra inkomster efter skatt) per månad

___________ mk/mån

Hushållets sociala inkomstöverföringar
(barnbidrag, bostadsbidrag, arbetslöshetsskydd,
föräldrapenning, hemvårdsstöd, etc.) per månad

___________ mk/mån

Sammanlagt

___________ mk/mån

23. Har någon i ert hushåll under de senaste 12 månaderna fått utkomststöd?
1 nej
2 ja
24. Har ni under de senaste 12 månaderna haft svårt att klara av hushållets obligatoriska
utgifter (t.ex. mat, hyra )?
1 nej
2 ja
25. Hur svårt eller enkelt är det för er att klara av hushållets ekonomi med era nuvarande
inkomster?
1 mycket svårt
2 ganska svårt
3 inte enkelt, men inte heller svårt
4 ganska enkelt
5 mycket enkelt

Frågorna nedan belyser ert hälsotillstånd
26. Hurdant är ert nuvarande hälsotillstånd?
1 mycket dåligt
2 ganska dåligt
3 medelmåttigt
4 ganska bra
5 mycket bra

6

27. Har ni…? (Ringa in alla alternativ som passar in på er)
1 en långtidssjukdom som en läkare har konstaterat
2 skador som ni har fått i samband med en olycka
3 ihållande smärtor eller odefinierade symtom
4 invaliditet ________ %
5 inget av ovannämnda
28. Hur lång tid under de senaste 4 veckorna har ni…
hela
tiden

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

Känt er full av livskraft
1
Varit mycket nervös
1
Känt er så nedstämd, att
inget har kunnat pigga upp er 1

mestadels

en avsevärd del
av tiden

en viss
tid

en kort
tid

inte
alls

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

2

3

4

5

6

Känt er rofylld och lugn
Varit full av energi
Känt er modfälld och
vemodig

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

Känt er “slutkörd”
Varit lycklig
Känt er trött

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

29. Har ni under det senaste året tagits in på sjukhusets bäddavdelning för vård?
1 nej
2 ja, ____________ dygn

Frågorna nedan belyser växelverkan mellan er
och personer som står nära er.
30. Har ni en vän (inte en familjemedlem) som ni kan tala med i fullt förtroende?
1 nej
2 ja
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31. Hurdana relationer har ni till följande familjemedlemmar? (Svara bara om ni har
familjemedlemmar av nedan uppräknat slag)

a)
b)
c)
d)
e)

make/maka
föräldrar
far- eller morföräldrar
syskon
egna barn

mycket
avlägsna

ganska
avlägsna

inte avlägsna,
men inte
heller nära

rätt
nära

mycket
nära

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

32. Hur ensam känner ni er för tillfället?
1 inte det minsta ensam
2 i viss mån ensam
3 ganska ensam
4 mycket ensam
33. Bekanta er med påståendena nedan och att ange hur väl de passar in på er. Ringa in rätt
alternativ.
stämmer
helt

stämmer
ganska bra

stämmer
inte så bra

stämmer
inte alls

Jag anser att de flesta människor
är beredda att ljuga om de kan
vinna på det.
1

2

3

4

De flesta människor är ärliga
och hederliga för att de i annat
fall riskerar att bli avslöjade.

1

2

3

4

För att få fördelar är de flesta
människor beredda att tillgripa
ohederliga metoder i fall hederliga metoder inte har avsedd
verkan.

1

2

3

4

Jag funderar ofta på vad som är
den verkliga orsaken till att
någon gör någonting för mig.

1

2

3

4

De flesta bryr sig inte så värst
mycket om hur andra människor
har det.
1

2

3

4

f)

Bäst är att inte lita på någon.

1

2

3

4

g)

De flesta människor skaffar sig
vänner för att de högst sannolikt
har nytta av dem.
1

2

3

4

I grund och botten vill de flesta
människor inte ta sig besväret
att hjälpa andra.

2

3

4

a)

b)

c)

d)

e)

h)
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34. Hur mycket försvårar följande omständigheter livet för er och ert hushåll för tillfället?
inte alls

i viss mån

ganska
mycket

väldigt
mycket

a)
b)
c)

ekonomiskt trångmål
den andliga balansen har rubbats
alltför stor alkoholkonsumtion

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

d)
e)
f)

våld i familjen
problem med barnuppfostran
otrohet i familjen

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

g)
h)

användning av narkotika
oroligheter i hemknutarna
(t.ex. vandalism och klotter, störningar som följer av att man använder rusmedel eller av att
grannarna lever om)
det är farligt att röra sig i omgivningen (t.ex. våld på gatorna,
öppna och dolda hotelser)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

i)

Frågan nedan belyser era fritidsintressen
35. Har ni något av följande fritidsintressen? (Ringa in alla alternativ som passar in på er)
1 jag har inga fritidsintressen
2 motion/konditionsidrott
3 röra sig i naturen (t.ex. jakt, plocka svamp, bär etc.)
4 besöka konstutställningar/museer
5 gå på bio
6 gå på teater/opera/konserter
7 lyssna till lätt musik
8 dans
9 politiskt (samhälleligt) engagemang
10 engagemang som bygger på frivillighet
11 att läsa
12 specialhobby (t.ex. handarbeten, frimärkssamling, fotografering etc.)
13 annat, vad _____________________________________________
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Frågorna nedan belyser de möjligheter
som ni har att skapa formella och informella sociala
kontakter där ni bor
36. Hur karakteriserar ni förhållandet till era grannar?
1 mycket avlägset
2 ganska avlägset
3 inte avlägset, men inte heller nära
4 ganska nära
5 mycket nära
37. I vilken omfattning har ni deltagit i gemensamma aktiviteter (t.ex. gårdstalko) som har
ordnats på ert bostadsområde?
1 inte alls
2 i viss mån
3 ganska ofta
4 mycket ofta
38. Hur väl känner ni till olika organisationer eller föreningar som finns på ert bostadsområde?
1 inte alls
2 i viss mån
3 ganska bra
4 mycket bra
39. Är ni aktivt med i någon organisation eller förening i den kommun där ni bor?
1 nej (gå vidare till fråga 41)
2 ja
40. I vilken organisation eller förening är ni verksam i den kommun där ni bor?
(Ringa in alla alternativ som passar in på er)
1 byalag/invånarförening
2 församlingen
3 idrottsförening/jaktsällskap
4 Finlands Röda Kors
5 Mannerheims barnskyddsförbund
6 pensionärsförening
7 politisk förening
8 föräldraförening (t.ex. skola, idrott)
9 annan förening (t.ex. 4H-klubb, förening för arbetslösa)
10 Marthaförening
11 Maa- ja kotitalousnaiset
12 annan, vilken _____________________________________________
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Frågorna nedan belyser ert intresse
att delta i samhällelig verksamhet.
41. Röstade ni i föregående kommunalval?
1 nej
2 ja
42. Röstade ni i föregående riksdagsval?
1 nej
2 ja
43. Röstade ni i föregående presidentval?
1 nej
2 ja
44. Hur väl ombesörjer politikerna och beslutsfattarna i den kommun där ni bor att livets
grundförutsättningar tryggas?
1 mycket dåligt
2 ganska dåligt
3 inte speciellt bra, men inte så dåligt heller
4 ganska bra
5 mycket bra
45. Hur väl ombesörjer politiker och beslutsfattare på riksnivå att livets grundförutsättningar
tryggas på er boningsort?
1 mycket dåligt
2 ganska dåligt
3 inte speciellt väl, men inte så dåligt heller
4 ganska bra
5 mycket bra
46. Vilket parti skulle ni rösta på om riksdagsval skulle hållas nu?
1 Samlingspartiet
2 Kristliga förbundet/Kristdemokraterna i Finland
3 Svenska folkpartiet
4 Centern i Finland
5 Finlands socialdemokratiska parti
6 Vänsterförbundet
7 Gröna förbundet
8 annat, vad ________________________________
9 kan inte säga/vill inte säga
10 jag skulle avstå från att rösta
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Frågorna nedan belyser omständigheterna kring era flyttningar
47. Hur länge har ni bott i den kommun där ni bor nu? ___________ år
48. Hur många gånger har ni under ert liv flyttat från en kommun till en annan?
_______ gånger

Frågorna 49–51 riktar sig till personer som någon gång har flyttat från en kommun till en
annan. Fråga 52 riktar sig till personer som har bott på samma ort hela sitt liv.
49. Från vilken kommun flyttade ni till den kommun där ni bor nu? ________________________
50. Inverkade faktorerna nedan på ert senaste beslut att flytta? (Bedöm varje påstående skilt
för sig)
nej

ja

Utsikterna att få arbete var ljusare för mig i den kommun där jag bor nu.
Mitt arbete eller en annan familjemedlems arbete avgjorde.
Jag bedömde att mina utkomstmöjligheter förbättras i den kommun där
jag bor nu.

1
1

2
2

1

2

Mina studier eller en annan familjemedlems studier avgjorde.
Jag flyttade hem till en närstående person (sambo, make/maka, barn,
föräldrar).
Jag kände mig ensam på den ort där jag bodde tidigare.

1

2

1
1

2
2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

m) Jag vill bli självständig.
1
n) Annan orsak, vilken __________________________________________ 1

2
2

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

Jag flyttade för att lösa bekymmer i vardagslivet (t.ex. skilsmässa,
ekonomiska bekymmer, användning av rusmedel).
Jag ville ha en lugn boendemiljö (t.ex. en bra uppväxtmiljö för barnen,
nära till naturen).
Mitt hushåll flyttade in i en rymligare lägenhet på orten.
Mitt hushåll fick en lägenhet som var bättre utrustad på orten.
På den ort där jag bodde tidigare var det svårt att få den service som jag
behövde eller så saknades den helt (t.ex. social- och hälsovårdsservice,
allmänna färdmedel).
Jag ansåg att stämningen på min tidigare boningsort var trångsynt
(t.ex. religiöst, politiskt).

51. Om ni nu tänker tillbaka på ert beslut att flytta har beslutet enligt er varit?
1 mycket dåligt
2 ganska dåligt
3 inte bra, men inte speciellt dåligt heller
4 ganska bra
5 mycket bra
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52. Om ni har bott på samma ort hela ert liv så vad är den viktigaste orsaken till att ni inte har
flyttat?
1 Utsikterna för mig eller någon annan familjemedlem att få ett arbete på min hemort har alltid
varit ljusa.
2 Jag eller någon annan familjemedlem studerar på min hemort.
3 Anhöriga eller släktingar på min hemort har gjort att jag har velat bo kvar ( t.ex. make/maka,
föräldrar, andra anhöriga).
4 Jag är mycket fäst vid min hemtrakt och har därför velat stanna.
5 All den service som jag behöver är lätt tillgänglig.
6 Jag tycker om min lägenhet och min boendemiljö.
7 Annan orsak, vilken ________________________________

Frågorna nedan kartlägger er åsikt om kommunal
och annan service som ni erbjuds i den kommun där ni bor.
Undervisning, specialundervisning och skoltransporter är exempel på undervisningstjänster. Ett
bibliotek, en teater, olika evenemang är exempel på kulturtjänster. En livsmedelsaffär och en
frisör erbjuder affärstjänster. Polisen har t.ex. hand om ordningen, försöker minimera kriminaliteten, ser till att trafiken löper, beviljar körkort. Ett motionsspår, en simhall, en ishall är exempel
på fritidssysselsättningar som riktar sig bl.a. till ungdomar. Bussar och tåg är exempel på allmänna färdmedel.

53. Bedöm hur lätt tillgängliga följande serviceformer är för er på er nuvarande boningsort?
(Ringa in det alternativ som bäst passar in på er)
servicen är
mycket svårt
att få

servicen är
ganska svårt
att få

servicen är
servicen är
ganska enkel mycket enkel
att få
att få

a)
b)
c)

barndagvår
tjänster inom äldreomsorg
socialvårdartjänster

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

d)
e)
f)

jour på hälsocentral
sjukhustjänster
undervisningstjänster

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

g)
h)
i)

kulturtjänster
affärstjänster
polisens tjänster

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

j)

ungdoms- och fritidssysselsättningar
bank- och postservice
allmänna färdmedel

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

k)
l)
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54. Hur nöjd är ni med de allmänna trafikförbindelserna på er boningsort?
1 inte alls nöjd
2 nöjd i viss mån
3 ganska nöjd
4 mycket nöjd
55. Vilket slags service kunde kommunen eventuellt erbjuda er och det hushåll ni bor i för att
öka er vilja att bo kvar i kommunen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Frågorna nedan kartlägger er uppfattning om er egen
och er hemtrakts framtid
56. Överväger ni att flytta till en annan ort inom den närmaste framtiden?
1 nej (gå över till fråga 58)
2 ja
57. Påskyndar omständigheterna nedan ett eventuellt flyttbeslut? (Bedöm varje påstående skilt
för sig)

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

nej

ja

1
1

2
2

1

2

Jag eller en annan familjemedlem studerar eventuellt.
1
Jag överväger att flytta in hos en närstående person (t.ex. sambo, make/maka,
barn, föräldrar).
1
Jag känner mig ensam på min nuvarande boningsort.
1

2

Jag skulle vilja öka mina chanser att få ett arbete.
Mitt eget eller en annan familjemedlems (eventuella) arbete.
Mina utsikter att få en utkomst på min nuvarande boningsort är inte tillräckligt ljusa.

En flytt kan eventuellt lösa svårigheter i vardagslivet (t.ex. skilsmässa,
ekonomiska bekymmer, användning av rusmedel).
1
Jag skulle vilja ha en lugn boendemiljö (t.ex. en bra uppväxtmiljö för barnen,
nära till naturen).
1
Jag/Vi skulle behöva en rymligare bostad.
1
Jag/Vi skulle behöva en bostad som är bättre utrustad.
På den nuvarande orten är service svår att få eller saknas hetl (social- och
hälsovårdstjänster, affärstjänster, allmänna färdmedel).
Jag anser att stämningen på orten är trångsynt (t.ex. religiöst, politiskt).

m) Jag vill bli självständig.
n) Jag har inga band till min nuvarande bostadsort (t.ex. arbete, vänner,
släktingar).
14o) Annan orsak, vilken _______________________________________

2
2

2
2
2

1

2

1
1

2
2

1

2

1
1

2
2

58. I vilken utsträckning kan er nuvarande boningsort erbjuda ert hushåll tillfredsställande
livsbetingelser?
1 mycket dåligt
2 ganska dåligt
3 inte speciellt bra, men inte så dåligt heller
4 ganska bra
5 mycket bra
59. Hur bedömer ni att er boningsort utvecklas i framtiden?
1 i klart sämre riktning
2 i viss mån i sämre riktning
3 inga förändringar
4 i viss mån i bättre riktning
5 i betydligt bättre riktning
60. Hur bedömer ni att ert hushålls utkomst utvecklas i framtiden?
1 i klart sämre riktning
2 i viss mån i sämre riktning
3 inga förändringar
4 i viss mån i bättre riktning
5 i betydligt bättre riktning
61. I vilken omfattning upplever ni att ni med era egna val kan påverka ert personliga liv?
1 inte alls
2 i viss mån
3 ganska mycket
4 i avgörande grad
62. Om ni betraktar er nuvarande livssituation i vilken riktning bedömer ni att ert liv
utvecklas under de kommande fem åren?
1 i klart sämre riktning
2 i viss mån i sämre riktning
3 inga förändringar
4 i viss mån i bättre riktning
5 i betydligt bättre riktning
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Påståendena nedan av mera allmänt slag syftar
till att kartlägga er uppfattning om er nuvarande livssituation
63. Hur väl överensstämmer påståendena nedan med er egen uppfattning om er livssituation?
helt av
annan
åsikt

a)

b)

c)

d)

e)

av annan i viss
åsikt
mån av
annan
åsikt

inte av
samsamsamma åsikt tycker i tycker
men inte
viss mån
heller av
annan åsikt

samtycker
i högsta
grad

I det stora hela
överensstämmer
mitt liv med mina
strävanden.
1

2

3

4

5

6

7

Min livssituation
är utmärkt.

1

2

3

4

5

6

7

Jag är nöjd med
mitt liv.

1

2

3

4

5

6

7

Jag har uppnått
det som jag anser
viktigt i livet.
1

2

3

4

5

6

7

Om jag kunde
leva om mitt liv
så skulle jag
knappast byta ut
någonting.

2

3

4

5

6

7

1

TUSEN TACK FÖR ERA SVAR!
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