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I jämförelse med 1939? hur tyciter Ni att Ni i stort sött har fått det nu?
1.
2c
3.
4.

2v

zzzzzz zzzz

U:24Ö
okt. 1948.
r- = ^-r.-- -- r~• :—rr"* —;•-~ rr?~rr'^r-^

Bättre
Ungefär lika
Sämre
Ingen åsikt

i vilket avseende tycker Ni att förändringen är störst?

Har tror Ki att Ni (om Er familj) korxier att ha det ställt ekonomiskt om fem £r?
1.
2.
3.
4.

Bättre
Ungefär lika
Sämre
Ingen åsikt

4.

Vilka ärc skälen till donna Er uppfattning?

5o

Vilket av följande tycker Ni just nu oroar Er mest? (Om Ni har flera bekymmer,
sätt 1 for det största, 2 för det näst största etc.)
1, Ekonomien
2* Tryggheten i anställningen
3- Trivseln pa arbetsplatsen
4. Egen (familjens) hälsa
5» Bostadsproblemet
fe» Annat (Vad:
7* Inget särskilt bekymmer

)

6*

ilan Ni här ange vad som föranledde Eder att ta anställning hos ES3Q?

7o

Kär Ni erhöll anställning hos ESSO, gjorde Ni er väl vissa framtidsförhoppningar.
Ha dessa förhoppning,ar i stort sett infriats?
1. Bättre än väntat
2. Ungefär som väntat
3* Sämre än väntat
4» Ingen åsikt

ii.

I vad avseende ha Edra förväntningar överträffats?

9. I vilket avseende tycker Ni Er vara missräknad?
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I- Skalle Ni vilja rad?, en van oilor bokant, son söker arbete, att ta anställning
hos 2330?
1. Ja
2. Nej
[ 7ari'ör skulle Ni tillråda eller avråda?
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tror Ni att oljobraaoohen bo tal» sr sina anställda i jämförel so ned andra
branscher?

1,
c
«"\
C-

£

»•—•

4»

Bättre
Ungefär lika
Sänre
Ingen åsikt

tror Ni att ESSO i stort
for etag inor.i oljebranschen?
1.
2.
3»
4,

Bättre
Ungofär lika
S.inro
Ingen åsikt

Tro:.; i:i att DSIrjO gör ner eller . lindro for sina anställdas trivsel ocli välfärd än
do andra oljebolagen?
11 Mor
2. in^oi'i si"i11nad
3 •> Mindre
•'%, I igen åsikt
U vrill Ni här QX IQÖ v ad son enligt Er åsikt ytterligare bor Jjraa iox de anställdas
trivsel och välfärd?

Under kriget förekon avskedanden inon do flesta oljebolag. Anser Ni att S330 i
detta samanhang visade större eller mindre hänsyn till sin personal än andra
företag i oljebranschen?
1, LooO tog ner hänsyn
M
2.
" mindre hänsyn
3•
"
" lika som endra
4- Ingen åsikt
Ar Ni på det hela taget nöjd eller missnöjd ned det arbete (don post) Ni för när
varande har i ES30?
1. Nöjd
2. Lo.ssnöjd
.% In.^end era

c

Vaxför är Ni nöjd?

Varför är Ni ciasnöjd? -

Vad tycker Ni bäst om i Edert arbete?
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Ar det något Ni tycker illa om i 3deri arbete?

] Kon Kl här -inge något särskilt som 3.330 enligt Er åsikt borde vidtaga för att
förbättra och effektivisera arbetsförhållandena?
1, Betr. lokaler och kontorsutrustning
2.
"
p er sonalförhållanden
2*
"
samarbetet inom E330
4» I övrigt
Anser Ni att Ni får veta tillräckligt om IL30 och dess rörelse?
1•
2»

Ja
Nej

Vad är det Ni är särskilt intres jerad av att få veta?

När en person blir befordrad, vilken eller vilka faktorer anser Ni betyder most
som dot nu är inom R3I30?
1.
2.

Tjänsteår
Allmän duglighet
Teoretisk utbildning
,4c Praktisk utbildning
5» Självstudier eller fritidsutbildning
6o Goda förbindelser med chefer
7. Andra skäl (Vad:
c „«.«.«)
c
8. Ingen åsikt
Vilken eller vilka av dessa faktorer anser Ni själv bör vara mest vägande vid
befordran?

c i* ©

Va.1 anser Hi om Edra närmaste överordnade: är de rattvisa oiljr gynnar do någon
särskild?
1. Ar rättvisa
2. Kar gunstlingar
't>. Ingen åsikt
Anser Ni Edra frrxitidsutsiktor hos ESSO goda ollor tror Hi or inorn don närmasto
t.ron kunna få on annan, pä längre sikt bättre anställning
1. Bättre hos E3S0
2. Bättre pä annat håll
j. Ingen åsikt
Anser Ni att E330 underlättar för sina anställda att själva kvalificera sig genom fritidsstudier eller likn:.nio till bättre bofattningar?
1. Gör mycket
2. Gör en del
5. Gör otillräckligt
4. Ingen åsikt
Vad skulle ES30 ytterligare kunna göra?

Har Ni känslan av att vara självständig, att ha "något att säga till om" inom
Bdort speciella arbetsområde? Eller är Ni i stort sett tvungen att lämna beslu
tanderätten till Eder närmaste Överordnade ävren i ärenden, som han vet att Ni
vet med' Er a*t Ni kan besluta om själv och ta ansvaret för?
1. Tycker mig vara självständig
2c Borde ha friare händer att besluta
3. Ingen åsikt

1o
2.

Manlig
Kvinnlig

1. Stockholm
2. Landsorten

1, Tjänstetid undor fem år
2, Tjänstotid mor än fem år
1, Lön över kr 7^0/mån (oxel. index
2. Lon under " 700/mån (oxel. index

