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1 Statistikens sammanhang  

Statistiken beskriver användningen av och tillgången till 
informationsteknik (it) bland olika grupper i befolkningen 16—85 år i 
Sverige. Befolkningens it-användning (BITA) ingår under 
ämnesområdet Levnadsförhållanden och bygger på svarsuppgifter 
från de personer som ingår i urvalet för varje år. De svar som samlas 
in kompletteras sedan med registeruppgifter om bland annat 
inkomster, utbildning och personens region. Statistiken publiceras en 
gång per år.  År 2019 utgör det senaste referensåret. 
 
I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av den 
undersökning som resulterar i statistik om befolkningens it-
användning i Sverige för personer 16—85 år. Läs om statistikens 
kvalitet i Kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på 
http://www.scb.se/le0108 under rubriken Dokumentation. 
Detaljerat innehåll i statistiken beskrivs i SCB:s mikrodataregister 
(MetaPlus). Vidare finns dokumentation i de rapporter som lämnas 
till Eurostat (Metadata report och Quality report). 
 
 
 
2 Undersökningsdesign  

 Målstorheter  
Statistiken redovisar skattningar för populationen bestående av 
individer i åldern 16—85 år. Måttenhet är andel och antal individer.   
 
Sammanfattning av undersökningsdesignen i Befolkningens it-användning 2019 
Undersökningsdesignen Innehåll i undersökningsdesignen 

Population − Individer 
− Kvinnor och män i åldern 16 — 85 år 

Redovisningsgrupper − Kön 
− Ålder 
− Utbildningsnivå 
− Sysselsättning 
− Hushållstyp 
− Inkomst 
− Bakgrund 
− Region 
− Samtliga 

Målstorheter 

 

− Användning av internet 
− Digitala färdigheter 
− E-förvaltning 
− E-handel 
− Finansiella aktiviteter 
− It-säkerhet 
− Plattformsekonomi 

http://www.scb.se/le0108
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Målstorheternas referenstidpunkter − Under mätperioden (2019) 
− Senaste 12 månaderna fram till 

mätperioden (Maj 2018 — april 2019) 
− Första kvartalet i undersökningsåret (Första 

kvartalet 2019) 

Målstorheternas mått − Andel individer i procent 
− Antalet individer 

 

 Ramförfarande  
Ramen som används är Registret över totalbefolkningen (RTB) och 
rampopulation är 16—85 åringar i RTB den 31 januari 2019 (8 101 584 
individer),  urvalet (2 900 individer) drogs ur rampopulationen. 
Observationsobjekten såväl som uppgiftskällorna är individer. 
Kontaktvägar till uppgiftskällorna är adress och telefonnummer.  
 

 Förfaranden för urval och uteslutning  
 

 Urvalsförfarande  
Undersökningsenheten är individer i åldern 16–85 år som var 
folkbokförda i Sverige 31 Januari 2019. Totalt omfattar urvalet  2 900 
individer. Urvalsramen stratifieras efter kön och ålder enligt tabellen 
nedan, totalt 14 strata. I februari 2019 drogs inom varje stratum ett 
systematiskt urval efter att alla strata sorterats efter personnummer. 
Urvalsstorleken för respektive stratum är proportionell mot 
stratumstorleken. 
 
Antal personer i ram och urval efter kön och ålder i Befolkningens it-användning 2019 

Ålder Ram Urval 

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

16 — 24 1 035 138 492 124 543 014 370 176 194 

25 — 34 1 435 866 698 554 737 312 514 250 264 

35 — 44 1 275 231 623 221 652 010 456 223 233 

45 — 54 1 346 348 663 161 683 187 481 237 244 

55 — 64 1 173 617 583 209 590 408 420 209 211 

65 — 74 1 113 679 565 870 547 809 399 203 196 

75 — 85 721 705 388 643 333 062 260 140 120 

Totalt 8 101 584 4 014 782 4 086 802 2 900 1 438 1 462 
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 Uteslutning från insamling (cut-off)  
Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamlingen.  
 

 Insamlingsförfarande 
 Datainsamlingsmetoder 

Årets undersökning har en kombinerad datainsamling, ett 
webbaserat frågeformulär och telefonintervjuer. Populationen hämtas 
från Registret över totalbefolkningen (RTB). Registerdata har använts 
för att ta fram variabler till redovisningsgrupperna. Från RTB hämtas 
variablerna kön, ålder, bakgrund (födelseland) och region. Från 
utbildningsregistret (UREG) hämtas variabeln utbildningsnivå. Båda 
dessa register bedöms hålla hög kvalitet. Information om båda 
registren går att hitta på www.scb.se. Variablerna sysselsättning, 
hushållstyp och inkomst samlas in. 
Statistiken publiceras cirka 6 månader efter det att datainsamlingen 
avslutats. Det totala arbetet med undersökningen pågår under hela 
kalenderåret 2019. Insamlingen påbörjades 1 april och avslutades 31 
maj. Under februari månad sker hämtning av populationen från RTB 
och urval görs, och från RTB och UREG hämtas registerdata.  
Man kan dela in urvalet i ett brutto- och nettourval där man i 
bruttourvalet även räknar in individer som utgör överteckning. Det 
kan röra sig om personer som avlidit eller flyttat ut från Sverige. I år 
bestod överteckningen av 26 individer. Det totala bruttourvalet för 
2019 är 2 900 individer medan nettourvalet blev 2 874 stycken. Av 
dessa fick vi inte kontakt med 848 individer, 540 individer avböjde 
medverkan och 156 individer var förhindrade att delta. 
Svarsfrekvensen häri räknas som andelen svarande av nettourvalet 
medan överteckningen presenteras separat.  
 
Sammanlagt svarade 1 330 individer på undersökningen. 435 valde 
att svara på telefon medan 895 svarade på internet. Den totala 
svarsfrekvensen blev 46,3 procent.  
  

http://www.scb.se/
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Antal personer i urval och antal svarande samt andel svarande efter kön och ålder i Befolkningens it-
användning 2019 

Ålder Urval Svarande 
Andel 

svarande 

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

16 — 24 370 176 194 115 59 56 31 % 

25 — 34 514 250 264 166 81 85 32 % 

35 — 44 456 223 233 190 95 95 42 % 

45 — 54 481 237 244 239 125 114 50 % 

55 — 64 420 209 211 221 109 112 53 % 

65 — 74 399 203 196 255 134 121 64 % 

75 — 85 260 140 120 144 82 62 55 % 

Totalt 2 900 1 438 1 462 1 330 685 645 46 % 

 
 Mätning  

Uppgifterna till undersökningen hämtas in via ett webbaserat 
frågeformulär som konstrueras i  SCB:s insamlingsverktyg (SIV), 
samt via datorstödda telefonintervjuer med ett telefonintervjusystem  
(WinDATI) från det företag som sköter den delen av 
datainsamlingen. Programmeringsunderlaget innehåller frågorna för 
telefonintervjuerna och det webbaserade frågeformuläret. Frågorna 
för telefonintervjuerna ställs på ett annat sätt. Detta för att underlätta 
för intervjuarna att ställa frågorna. Programmeringsunderlaget 
innehåller även alla hopp som ska ske vid olika svarsalternativ. Det 
webbaserade frågeformuläret med hoppfrågor läggs in i SIV för att 
sedan testas av mätgranskningsexperter. Bilaga 1 Frågeformulär är 
det webbaserade frågeformuläret som uppgiftslämnarna svarar på i 
SIV. 
 
Bilaga 2 Introduktionsbrev har skickats ut med uppgifter om 
undersökningen och instruktioner till de individer som förekom i 
urvalet. Bilaga 3 Infografiskt informationsblad skickades även med, 
både på svenska och på engelska- i syfte att informera 
uppgiftslämnare vad svaren används till men även för att motivera 
uppgiftslämnare till att delta i undersökningen. Individerna fick valet 
att antingen svara via det webbaserade frågeformuläret eller bli 
telefonintervjuade. Som stöd för telefonintervjuerna fick intervjuarna 
utbildning samt skriftliga intervjuarinstruktioner.   
 
En vecka efter utskicket av introduktionsbrevet skickades det första 
påminnelsebrevet till de individer som ännu inte besvarat 
undersökningen. Påminnelsebrevet hade liknande innehåll som 
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introduktionsbrevet. En vecka efter att det första påminnelsebrevet 
skickats ut kontaktade intervjuarna de individer som dittills inte 
besvarat undersökningen via telefon, detta för att ge möjligheten att 
besvara undersökningen under en telefonintervju. 
Telefonintervjuerna pågick i tre veckor innan ett andra 
påminnelsebrev skickades ut till de individer som ännu inte besvarat 
undersökningen. Som i den första påminnelsen erbjöds individerna 
möjligheten att kontakta oss ifall de ville bli telefonintervjuade. 
 
Upphov till olika tolkningar av frågorna kan ske av 
uppgiftslämnarna. Detta leder till att mätfel kan uppkomma. En 
orsak till olika tolkningar är att språkbruket inom it-området är 
flytande och förändras över tiden. Indikationer på vilka frågor som 
varit svåra att besvara har förts vidare från intervjuarna till ansvarig 
utredare. Därtill har mättekniker granskat mätinstrumenten. Utöver 
detta kan en systematisk över- eller underskattning ske för vissa 
frågor. Svårigheter av dessa slag skall inte överdrivas och 
förekommer i alla undersökningar. Validering av intervjuarbetet har 
genomförts genom postal formulärsuppföljning. Inga indikationer på 
att vissa frågor har varit särskilt svåra att besvara har förmedlats från 
intervjuarna. Mer information hittas i Kvalitetsdeklarationen och mer 
detaljerat innehåll i statistiken beskrivs i SCB:s mikrodataregister 
(MetaPlus) på www.scb.se/LE0108.  
 
 

 Bortfallsuppföljning  
Det finns två typer av bortfall: objektsbortfall och partiellt bortfall. 
Objektsbortfall innebär att alla värden för en individ saknas medan 
partiellt bortfall innebär att individen svarar på undersökningen men 
saknar svar på en eller flera frågor. Svarsfrekvensen i denna 
undersökning är 46,3 procent, vilket innebär att objektsbortfallet är 
53,7 procent.  
 
De individer som inte ingår i urvalet samt de som ingår i urvalet men 
inte svarat antas vid skattning kunna representeras av de svarande i 
samma stratum. Det innebär att i stratum där det finns objektsbortfall 
också finns risk för urvalsfel. Dessutom, och förmodligen mer 
allvarligt, är att bortfallet kan leda till systematiska fel som svårligen 
kan bedömas. För att minska risken för systematiska fel till följd av 
objektsbortfallet har hjälpinformation använts. Hjälpinformation 
används i syfte att försöka kompensera för den skevhet som 
förmodas uppstå till följd av bortfallsfelet men även för att försöka 
reducera den slumpmässiga osäkerheten som urvalsförfarandet 
medför.  

http://www.scb.se/LE0108
http://www.scb.se/LE0108
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Objektsbortfall kan orsaka både slumpmässiga fel (i form av ökad 
varians), och systematiska fel (ifall objekten i bortfallet systematiskt 
skiljer sig från de svarande objekten med avseende på de variabler 
som skattas).   
 
För att reducera svarsbortfallet används skriftliga påminnelser och 
telefonpåminnelser.  
 
I undersökningen görs ingen imputering för partiellt bortfall. 
Därmed skulle det kunna uppstå ett systematiskt fel i form av 
underskattning, men risken för detta bedöms dock som liten. 
 

 Bortfallsanalys 
Bortfallsanalysen visar en generell minskande trend av andelen 
svarande för de senaste åren, men i årets omgång av BITA har 
svarsfrekvensen ökat med 0,4 procentenheter i jämförelse med 
föregående år.  
 
Svarsfrekvens över tid 
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I år svarade 44,5 % av männen och bland kvinnorna svarade 48 %. 
Över tid har kvinnor generellt sätt svarat i en något högre 
utsträckning. 
 
Svarsfrekvens över tid fördelat på kön 

 
Fördelat över åldersklasser så ser vi att gruppen 65 till 74 åringar 
fortsatt svarar i högst grad, i år i princip identiskt med förra med 64,9 
%. För den yngsta gruppen, 16—24 år, så minskar svarsfrekvensen 
för tredje året i rad vilket innebär att de i årets omgång har lägst 
svarsfrekvens, detta med 31,3 %. Däremot ökar svarsfrekvensen 
något i alla grupper mellan 25—54 år jämfört med föregående år.  
 
Svarsfrekvens över tid fördelat på åldersklasser 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Män Kvinnor

Andelar i procent

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

16 - 24 år 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år

55 - 64 år 65 - 74 år 75 - 85 år

Andelar i procent



Statistikansvarig myndighet  Statistikens framställning version 1   10 (33)  
Statistiska centralbyrån  2019-11-22 

     
        

  

Individer med högre utbildning svarar typiskt i en högre grad än de 
med lägre utbildning. Noterbart är minskningen i år för de med låg 
utbildning. Föregående år svarade drygt 40 % i den gruppen jämfört 
med årets 33 %. Samtidigt har svarsfrekvensen ökat för de vi saknar 
uppgift om men den gruppen är relativt liten då den utgör 4,8 % av 
det totala urvalet.   
 
Svarsfrekvens över tid fördelat på utbildningsnivå

 
 
Inrikes födda personer svarar i regel i högre utsträckning än utrikes 
födda  personer. I årets undersökning svarade 49,7 % av de som är 
inrikes sfödda i jämförelse med 33,6 % bland de som är utrikes födda. 
 
Svarsfrekvens över tid fördelad på bakgrund 
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I Stockholm, Göteborg och Malmö region så har man än lägre 
svarsfrekvens jämfört med övriga landet, i år 43 % mot 47 %.  
 
Svarsfrekvens över tid och region

 
I år svarade 67,3 % på nätet vilket är en högre andel än tidigare år 
(2016 och 2018 låg andelen på ca 60 %). Anledningen till varför 2017 
sticker ut nedan är vi då genomförde ett experiment där halva urvalet 
initialt inte hade tillgång att svara via webben.  
Andel svarande över mode och tid

 
 
Partiellt bortfall definieras som de fallen där vi saknar svar från en 
uppgiftslämnare för enstaka frågor. Då vi ställer frågor av 
”checkbox”-karaktär via webben så blir det lite svårare att mäta det 
partiella bortfallet. Sådana frågor har inget nej alternativ utan 
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respondenten väntas markera nej genom att inte fylla i något alls, 
vilket gör det svårt att skilja nej-svar från partiellt bortfall. Vi löser 
det här genom att ha uppsamlingsfrågor i slutet av ett 
checkboxbatteri av typen ”inget av ovanstående alternativ”. Tanken 
är att en respondent ska tvingas att alltid kryssa för minst ett ja. Om 
så inte görs räknar vi det som partiellt bortfall för alla frågorna som 
hör till samma batteri. 
 
Nedan visas det partiella bortfallet för respektive fråga. Högst andel 
partiellt bortfall, med 9,7 %, har frågorna A3a till A3h (orsaker till 
varför man saknar tillgång till Internet hemma). Frågan med näst 
högst relativt partiellt bortfall är fråga B101 (om man använt 
avancerade funktioner i kalkylverktyg) med 7,1 %. 
 
Partiellt bortfall 
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Utbildningsregistret (UREG). Båda dessa register bedöms hålla hög 
kvalitet.  
 
Logiska kontroller görs i ett valideringsprogram som utvecklats av 
Eurostat. SCB och Eurostat gör även kompletterande kontroller. 
Bearbetningsfelets inverkan på tillförlitligheten bedöms som liten 
jämfört med övriga felkällor.  
 
Kodning av sysselsättning ISCO08 görs i undersökningen. Det var 4 
personer som arbetade med kodning denna insamlingsomgång. 
Totalt kodades 548 poster. Undersökningen har i år ett partiellt 
bortfall på 29 poster. 
 
Kodning av ISCO08 i Befolkningens it-användning 2019 

 Antal poster Procent 

Laddade poster 930  

Manuellt kodade poster 510 54,8 

Kontrollkodade poster 38 7,5 

Rekoncilierade poster 11 29 

 
 

 Granskning  
 Granskning under insamlingen  

I samband med insamlingen genomförs kontroller av logiska 
samband. Granskning av filterfrågor görs innan datainsamlingen 
påbörjas men även efter för att kontrollera att uppgiftslämnarna får 
rätt fråga och att alla frågor ställs i rätt ordning. En filterfråga är en 
fråga där ett angivande av ett specifikt svarsalternativ leder 
uppgiftslämnaren till nästföljande fråga eller till en annan fråga 
längre fram i frågeformuläret, allt beroende på vad uppgiftslämnaren 
svarat. Under datainsamlingsperioden sammanställs två filer varje 
vecka; en med inflödet av svar och en med mikrodata, dessa filer 
granskas omgående. Granskningen görs för att minimera att fel 
uppstår i den slutliga mikrodatafilen.  
 

 Granskning av mikrodata  
Inför varje ny produktionsomgång sammanställs de erfarenheter som 
uppkommit under insamlingen samt granskningen av mikrodata. 
Ingående uppgifter och slutgiltiga uppgifter granskas mot historik 
och varandra för att minimera osäkerheter. Ingen samgranskning 
med andra undersökningar görs.  
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Data granskas på aggregerad nivå vilket innebär att exempelvis 
andelen ja-svar för en viss fråga jämförs med utfallet föregående år i 
syfte att hitta eventuella orimliga värden i materialet. Det handlar om 
att upptäcka eventuella avvikelser i hur uppgiftslämnarna har svarat 
jämfört med tidigare år. Det görs ingen selektiv granskning i 
undersökningen. 

 
 Granskning av makrodata  

Inför publicering görs en makrogranskning på aggregerad nivå. 
Makrogranskningen går ut på att analysera resultat på kön och ålder 
för referensåret och jämföra dessa med i första hand resultat från 
närmast föregående årgång men också i ett lite längre tidsperspektiv.  
  

 Granskning av redovisning  

Inför publicering granskas samtliga delar av materialet efter laddning 
i SCB:s webbpubliceringsverktyg och efter laddning i 
Statistikdatabasen.  
SCB kontrollerar att alla tabeller och diagram finns med och att de 
inte är tomma eller innehåller obegripliga värden. Rubriker och 
förklaringar till tabeller och diagram granskas. SCB kontrollerar 
också att överenstämmelse råder där samma siffervärde eller text 
används på flera ställen.  
 

 Skattningsförfarande  
Skattningsförfarandet i BITA utgår från undersökningens design som 
är ett stratifierat obundet slumpmässigt urval. I skattningsförfarandet 
används hjälpinformation för att i möjligaste mån reducera den bias 
som uppkommit på grund av bortfall. För samtliga variabler skattas 
totaler och andelar för hela populationen och uppdelat på kön för 
varje redovisningsgrupp. För samtliga dessa skattningar beräknas 
och redovisas ett 95% konfidensintervall. 
  

 Principer och antaganden  

Skattningarna av resultaten baseras på bidragen från de individer 
som svarat på undersökningen. För att skattningarna ska 
representera hela rampopulationen genomförs en justering för att 
kompensera för bortfallet. Justeringen sker inom strata och storleken 
på denna justering beror endast på vilket stratum individen tillhör. 
För att kompensera för eventuell skevhet som bortfallet och urvalsfel 
kan orsaka används sedan också en generell regressionsestimator 
(GREG-estimator). 
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I GREG-estimatorn används hjälpinformation i syfte att kompensera 
för den skevhet som förmodas uppstå till följd av bortfallet, men även 
för att försöka reducera den slumpmässiga osäkerheten som 
urvalsförfarandet medför. Hjälpinformationen kännetecknas av att 
den är korrelerad med de centrala storheterna i undersökningen 
och/eller med svars- och bortfallsfördelningen. Som hjälpinformation 
har kön, ålder, bakgrund (födelseland), utbildningsnivå och region 
använts. 

 
 Skattningsförfarande för målstorheter  

GREG-estimatorn t̂y för totalen ty = ∑ ykU  kan skrivas på formen 
  

t̂y = �wkyk
r

 

där  

yk = Värdet av variabeln y för individ k 

wk = Uppräkningsvikt för individ k som beror på både 
urvalsdesignen och hjälpinformationen 

r = mängden av alla svarande individer  

För en mer utförlig beskrivning av regressionsskattningar och 
beräkningen av uppräkningsvikterna hänvisas till Särndal C, 
Swensson B och Wretman J, (1992). Springer series in statistics. 
Model assisted survey sampling. New York, NY, US: Springer-Verlag 
Publishing. 

Skattningen för motsvarande andel py = ty/N , där N  är antalet 
individer i populationen kan skrivas på formen 

p�y =
∑ wkykr
∑ wkr

 

Vid skattningar för olika redovisningsgrupper sker summeringarna 
ovan över de svarande som ingår i aktuell redovisningsgrupp.  

Vikterna kompenserar för objektsbortfallet men inte för det partiella 
bortfallet. Ingen imputering görs för partiellt bortfall, vilket innebär 
att partiellt bortfall hanteras som 0 i skattningarna. Detta innebär att 
resultaten för vissa variabler kan underskattas, eftersom de individer 
som har partiellt bortfall på frågan kan ha gjort det som efterfrågas 
men av någon anledning inte besvarat frågan.  

 Skattningsförfarande för tillförlitlighet   

En skattning av variansen V�t̂y� för GREG-estimatorn t̂𝑦𝑦 beräknas 
med hjälp av ETOS enligt beskrivningen i Särndal C, Swensson B och 
Wretman J, (1992). Springer series in statistics. Model assisted survey 
sampling. New York, NY, US: Springer-Verlag Publishing. Eftersom 
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skattningen för andelen py är en kvot mellan två GREG-estimatorer så 
kan variansen för denna skattas med standardmetoder som bygger på 
Taylor-utvecklingar vilket också görs i ETOS.  

Urvalsosäkerheten redovisas som ett  95-procentigt konfidensintervall 

dvs  ±1,96 ∗ �V��t̂y�.  

Övriga bidrag till osäkerheten har inte kvantifierats.  

 
 Röjandekontroll  

Innan publicering ska tabeller kontrolleras för att säkerställa att 
individuppgifter inte kan röjas via den färdiga statistiken. 
Undersökningen är en urvalsundersökning med en mycket liten 
urvalsfraktion ur en stor population. Det är inte allmänt känt vilka 
som ingår i urvalet. Redovisningsgrupperna bidrar inte till en 
orimligt hög detaljnivå. Sammantaget gör detta det osannolikt att det 
går att röja någon via de publicerade tabellerna.   

Vissa celler undertrycks på grund av att urvalet i dessa 
redovisningsgrupper är för litet och ger osäkra skattningar, 
detta bidrar också till att skydda mot röjande.  

3 Genomförande  

 Kvantitativ information  
Kvantitativ information i Befolkningens it-användning 2019 

Rampopulation 8 101 584 

Urvalsstorlek 2 900 

Antal svarande 1 330 

Andel svarande 46,3 

Andel objektbortfall 53,7 

Kodade poster enligt ISCO08 548 

 
  

 Avvikelser från undersökningsdesignen  
Inga avvikelser förekom.   
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Bilaga 1 Frågeformulär  
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Bilaga 2 Introduktionsbrev  
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Bilaga 3 Infografiskt informationsblad 

 



Statistikansvarig myndighet  Statistikens framställning version 1   33 (33)  
Statistiska centralbyrån  2019-11-22 

     
        

  

 


	1 Statistikens sammanhang
	2 Undersökningsdesign
	2.1 Målstorheter
	2.2 Ramförfarande
	2.3 Förfaranden för urval och uteslutning
	2.3.1 Urvalsförfarande
	2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off)

	2.4 Insamlingsförfarande
	2.4.1 Datainsamlingsmetoder
	2.4.2 Mätning
	2.4.3 Bortfallsuppföljning
	2.4.4 Bortfallsanalys

	2.5 Bearbetningar
	2.6 Granskning
	2.6.1 Granskning under insamlingen
	2.6.2 Granskning av mikrodata
	2.6.3 Granskning av makrodata
	2.6.4 Granskning av redovisning

	2.7 Skattningsförfarande
	2.7.1 Principer och antaganden
	2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter
	2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet
	2.7.4 Röjandekontroll


	3 Genomförande
	3.1 Kvantitativ information
	3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen

	Bilaga 1 Frågeformulär
	Bilaga 2 Introduktionsbrev
	Bilaga 3 Infografiskt informationsblad

