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Mediekonsumtionsvanorna i samhället förändras. Det är exempelvis inte ovanligt att säga upp sin 
tryckta morgontidning för att istället börja läsa den på skärmen. På samma sätt håller e-böcker på att 
etablera sig.

Sveriges DX-Förbund erbjuder idag båda alternativen. Du kan få DX-Aktuellt som tryckt tidning 
skickad hem till dig eller, till ett lägre pris, nedladdad som pdf. Andelen medlemmar som väljer pdf-
tidning har ökat under senare år, och uppgår idag till drygt 25 procent.

Det vi nu noterar är höjda kostnader för att producera tidningen. Sedan flera år tillbaka möter vi 
kostnadsökningarna för tryckningen genom att göra detta utomlands. Under senare tid har dessvärre 
även villkoren för postdistribution av en liten tidning som vår försämrats rejält.

Mot den bakgrunden vill styrelsen gärna ställa några frågor till dig om hur du önskar få din med-
lemstidning i framtiden. Vi är också nyfikna på vilket innehåll du uppskattar mest.

1. Vill du även framöver ha en tryckt tidning skickad till dig per post? Detta kan komma 
att betyda ökad medlemsavgift om vi ska hålla fast vid dagens utgivningstakt (6 nummer per år) och 
sidomfång?

Ja Kanske Nej

2. Kan du tänka dig att läsa DX-Aktuellt på bildskärmen i framtiden? PDF-alternativet innebär 
att du kan, om du själv vill, skriva ut tidningen på papper, men att det kostar beroende på vilken typ 
av skrivare du har.

Ja Kanske Nej

3. Eller är kanske ett mellanting det bästa för dig? Till exempel en tryckt tidning, som kommer 
ut mer sällan än idag, och som innehåller det mer tidlösa artikelmaterialet. Aktualiteter som tips och 
radionyheter bryts ut för att distribueras i pdf-format eller läggs upp på förbundets webbplats.

Ja Kanske Nej

4. DX-Aktuellt innehåller från och till mycket nostalgi. Förbundet har skannat in många gamla DX-
tidningar, QSL, vimplar m. m. Dessa finns tillgängliga för medlemmarna på vår webbplats. Tycker du 
att DX-A trots det skall innehålla bilder av gamla QSL och liknande?

Ja Kanske Nej

5. Att njuta av radioprogram kan man numera göra på många andra sätt än genom ”traditionellt” 
kortvågs- och mellanvågslyssnande. Vill du att DX-A ska skriva mer om webbradio, poddradio och 
andra alternativa tekniker?

Ja Kanske Nej

6. Kan du själv tänka dig att bjuda andra på dina kunskaper? Det kan ske genom att bidra till tid-
ningen eller axla ansvaret för någon av de fasta spalterna?

Ja Kanske Nej
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7. Några frågor om de fasta spalterna i DX-A

Svara i ”SINPO” -stil där

1= Helt ointressant för mig/läser aldrig

2= Ganska ointressant/läser nästan aldrig

3= Ganska intressant/läser ibland

4=Intressant/läser oftast

5= Mycket intressant/läser alltid

 1-5

 Tips

Förbundsnytt

Aktuellt på banden  

Piratspalten  

QSL-posten  

Klubbnytt  

Kalendern  

Teknikspalten  

Lättfångat  

DX-filateli  

NA-horisont  

Vi har testat  

Presentation av pirater  

Klassiska DX-mottagare  

DX-Köps annonser  

FM – DAB – TV  

Ditt medlemsnummer: _______________ 

Är du idag medlem med (välj alternativ):

Tryckt tidning PDF-medlemskap
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QSL-posten    

Klubbnytt    

Kalendern    

Teknikspalten    

Lättfångat    

DX-filateli    

NA-horisont    

Vi har testat    

Presentation av pirater    

Klassiska DX-mottagare    

DX-Köps annonser    

FM – DAB – TV    

   
 

Eftersom denna enkät bara omfattar två sidor (inte fyra) har den inte 
placerats på mittuppslaget. Vill du inte klippa i tidningen går det förstås 
bra att skicka en papperskopia till SDXF, Box 1097, 405 23  GÖTEBORG. 
Men enklast av allt är nog att fylla in den digitalt på vår webbplats, 
sdxf.se.


