
LESERUNDERSØKELSE FOR OPPRØR SOMMEREN 1989 

Kjære leser! _ 
Opprør er en ny avis. Når dette skrives er det utkommet bare fire nummer. Det er nytt på den 

måten at vi ikke har hatt noe tilsvarende i vår bevegelse tidligere. Heldigvis har vi folka i Klassekampen 
som kan alt det tekniske, lay-out, ombrekk osv. Men vi som skriver og redigerer avisa er helt ferske. 

Antakelig kommer redaktøren og skribentene se$ snart over fødselsveene og gleden over den 
nyfødte ved hvert nummer. Foreløpig er vi litt blenda. Sann er det å være amatør. Dette brevet til dere 
- en leserundersøkelse- er et forsøk på å få et realistisk forhold til produktet, OPPRØR, sånn at det blir 
ei avis RV-erne, RU-erne, NKS-erne, AKP-erne og sympatisører ikke greier å legge fra seg før de har lest 
det tvers igjennom! 

Med et sånt utgangspunkt håper vi på massiv oppslutning,det vil si at leserne svarer på dette 
brevet, og sender det til oss mnen 15.august. 

Send det til: OPPRØR, Steingata 10, 3250 Larvik. 

1.DIVERSE OPPLYSNINGER: 

A. 

B. 

C. 

Alder: 

Kjønn: 

D Under 25 år 

D Mann 

Utdanning: D 9- årig grunnskole 

D universitet/høyskole 

D. Yrke .... ..... .......... ....... ........ .................... . 

D Mellom 25 og 40 år 

D Kvinne 

D Yrke-/fagskole 

Bruttoinntekt 1988 ...... ..... .... ....... ................ . 

D Over40 år 

D Gyrnnas/allrnenfaglig 

F. 

G. Bosted: D Østlandet D Sørlandet D Vestlandet D Trøndelag D Nord-Norge 

H. Regner du deg som D veldig politisk aktiv D politisk aktiv D politisk passiv 

I. OPPRØR nr.4 ble sendt fra Postverket mandag 24.april. Når fikk du den? ........ ........... . . 

OPPRØR nr 5/6 ble sendt 5.juni. Når fikk du den? ............ ...... .. ....... . 

2.STOFFTYPE: 
Sett fra 1 til 3 Sett fra 1 til 3 Sett kryss utafor Sett kryss utenfor 
utenfor de tre utenfor de de artiklene du de artiklene du har 
artiklene områdene artiklene du leste første uka lest og som du 
du synes var mest syntes var minst du hadde avisa synes var beretti-
interessante interessante get til å ha i ei avis 

Opprør nr 5/6 inneholdt dette: A B C 
som Opprør 

D 

-Lederen. 

-Partiprofilen 

-Smånytt-stoffet(Nytt fra Sentralstyret, Faglig 

Nytt,Damenytt,Studienytt) 

-Om prosjektet "Ut av det brennende huset" 

-Helside av Kjersti Eriksson .......... 

-Artikkel om å rekruttere til AKP og tendenser til 

kriminalisering av AKP. 

-Intervju med en kamerat fra AKP i Sandefjord. 

-Miljøartikkel av Knut Henning Thygesen 

-Intervju med Olav Randen 

-Debattinnlegg om bøllekurs av Hanna Hansen 

-Midtsidene fra landsmøtet til RU 

-Konferanse i Bryssel om offentlig sektor 

-Kvinnesida om TV-aksjonen 

-Om Stalin fra NKS 

-Siste sida med petit,dikt,rose og rødt kort 
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A B C D 

-Fra homselaget 

-Om å skjule en flyktning - Lise Lotte 

-Tall og statistikk om Klassekampen 

-Om lotteriet 

-Arne Rolijordet med innlegg i I .mai-debatten 

-Arne Byrkjeflot og Ole Smaadahl om Evaco 

-Det industripolitiske manifestet til RV 

-Om Tromsø-uenigheten 

-Kvinnene og valgkampen 

E. Forrige Opprør - nr. 4- hadde "Miljømordet- og hva mener AKP?" som hovedtema. 
+Hvor lang tid tror du at du tilsammen brukte på å lese det nummeret? ........... . 
+Leste du: Nesten alt.... Ca halvparten ........ Et par-tre artikler... ...... Bladde bare igjennom ...... . 

3.VURDERINGER 
A. Hva liker du bestå lese i Opprør? 

1 ............... .... .................... .... ..................... ..... ........... ....... ...... ... . 
2 ........................................... ................................................... .. . 
3 ......................................... ....................................................... . 

B. Hva slags stoff savner du? 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

1 ................................................................................................ . 
2 ................................................................................................ . 
3 ..................... ........................................................................... . 

Hvis du skulle sette karakter på de første fem nummerene av Opprør, hva ville du da gitt?(Sett 
kryss utenfor en) 

D l.Veldigbra D 2.Bra D 3.Dårlig D 4.Bedre med gamle TF 

Vil du ha mer/mindre organisasjonsstoff om AKP,NKS,RU og RV? 

Kunne du tenke deg å skrive et innlegg i Opprør? ja/nei 

Hva synes du er det viktigste med Opprør? Sett kryss utenfor en av dem. 
D 1. Avisa gir meg interessant stoff å lese som er viktig for å drive politikk 
D 2. Avisa styrker følelsen av at vi er mange som jobber med de samme spørsmålene 
D 3. Avisa gir meg informasjon direkte fra lederne i partiet og de andre ml-organisasjonene 

Redaksjonen er opptatt av få dette til å bli en organisasjonsavis - med politiske artikler og 
organisasjonsstoff. 

1. Synes du Opprør og Klassekampen er for like? Ja/nei 
2. Hva slags stoff mener du avisa må ha mer av for å styrke seg som medlemsavis? 

Svar gjerne med komentarer på eget ark. 

4. STØTTERINGEN 
Opprør sendes gratis til medlemmer av Støtteringen. Det er også mulig å tegne abonnement, men først 
og fremst vil vi ha medlemmer av Støtteringen . 

+Synes du det er lettere å verve venner til Støtteringen nå etter at vi fikk Opprør? ja/nei 

+Villedu sjøl vært villig til å betale et årlig beløp for Opprør hvis det var nødvendig for å kunne 
fortsette å gi ut avisa? ja/nei 

5. TIPS 

Har du forslag til hva vi bør skrive om så sett det opp på et eget ark. 
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