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x eller + vid fråga betyder att frågan skall ställas endast till vis
sa intervjuade. Svarsmarkering skall ovillkorligen eöras för varie 
fråga. 

Far jag be Er titta ett ögonblick på de här fyra korten. Om en stund 
så skall jag be att få ställa några frågor om dem. (Korten återtas 
efter något ögonblick). Under tiden frågar jag om något annat. 

21. Det har föreslagits, att kost- Rimlig l v 

nåden för radiolicensen, som i omkring Orimlig 2 
25 år-varit tio kronor per år skulle Vet inte 3 
höjas till tjugo kronor per år. Tycker 
Ni att en sådan höjning vore rimlig 
eller orimlig? 

22. Varför tycker Ni så? 

23? (Om .orimlig på 21) Tycker Ni Ja 1 
att en höjning av licensavgiften med Nej 2 
tio kronor vore rimlig om detta medför- Vet inte 3 
de att dubbelprogram kunde komma tidi
gare än som annars vore möjligt? 

Skall ej frågas R 

24-25. Var tillbringade Ni Er semes- Inom Sverige 
ter förra året? kusten .. .7. 24:1 

Fjällen 2 
Inne i landet 3 
Fotvandring 4 
Cykeltur 5 
Andra resor 6 
Hemma 7 
Utom landet 25. 
Var? 

Ej haft semester R 

26. Vilken månad anser Ni för Er 
egen del vara den bästa semestermånaden? 

27. Vad är det då Ni särskilt 
tänker på? 

28? (Om Juli på 26) Skulle Ni ta 
semester i mitten av juni eller mitten 
av augusti om kostnaden på hotell och 
pensionat minskade med två kronor per 
dag och järnvägsresorna blev en tredje
del billigare än i Juli? 

29. (Om lngetdera på 28) Varför 
skulle Ni ipte göra det? 

30. Tror Ni att det verkligen 
förekommer, att sjuka människor blir 
botade genom handpåläggning, förböner 
och liknande? 

Ja, i mitten av juni .... 1 
Ja, i mitten av augusti .. 2 
Ingetdera 3 + 
Vet inte 4 
Skall ej frågas R 

Skall ej frågas R 

Ja l* 
Nej 2 
Vet inte 3 

X 
31- (Om Ja på 30) Anser Ni att Alla 1 
vilka sjuka som helst kan bli friska Vissa: 
på detta sätt, eller gäller det endast 
vissa och i sa fall vilka? 

Vet inte x 
Skall ej frågas R 

32. Om Ni själv hade en sjukdom Ja X 
som läkarna förklarat obotlig, skulle Nej i 2 
Ni då kunna tänka Er att uppsöka t.ex. Vet inte ....!! 3 
den amerikanske helbrägdagöråren 
Freeman? 

33. Om bara en av följande refor
mer kunde genomföras i år och de övri-
ga-' måste vänta ännu i tio år, vilken 
av dessa skulle Ni då vilja ha genom
förd nu? (Kort visas) 

(Obs^ Endast ett svar) 

34. 
det? 

Varför skulle Ni välja Just 

Allmän sjukförsäkring ... 1 
Allmän arbetslöshets
försäkring 2 
Treveckors semester 3 
Femdagars arbetsvecka .... 4 
Indexreglerat dyrtidstlll-
lägg på folkpensionerna..5 
Vet inte 6 

36. Om någon olovandes tillägnar 
sig en annans bil och kör omkring med 
den för att sedan låta den bli stående 
någonstans, hur skulle Ni själv - bort
sett från vad lagen säger - vilja be
teckna en sådan sak? 

37. Som Ni kanske vet ämnar för
säkringsbolagen försöka att få billå
narna dömda att återbetala de skador 
de vållar och bevaka dessa fordringar. 
Tror Ni att det kommer att avskräcka 
ungdomar från att låna bilar öm de vet, 
att de kanske under många år får betala 
av på sådana skadestånd? 

38. Ar do* något annat Ni anser 
att man borde göra för att minska bil
lånen? 

Lån 1 
Egenmäktigt förfarande ... 2 
Stöld 3 
Vet inte 4 

Ja 1 
Nej 2 
Vet inte 3 

Ingen åsikt R 

39-42. Kommer Ni ihåg hur de kort såg ut som Jag visade först ooh 
vill NI beskriva hur de såg ut och vad som stod på dem? 

Först ihågkommet: 

40. Ihågkommet nr 2: 

Ihågkommet nr 3: 

Ihågkommet nr 4: 

Inte kommit Ihåg något .. R 

(Identifiering med'namn, märke, övrig text.') 

43. Vilket av dessa märken tyoker 
Ni är bäst? 

44. Och vilket tycker Ni kommer 
därnäst? 

45. Och vilket kommer därnäst? 

46. Vilket av dessa märken tyoker 
Ni minst om? 

47. (Kortet med bästa märket 
visas) Vad kommer Ni att tänka på när 
Ni ser märket ? 

40. (Kortet med näst bästa märket 
visas) Och vad kommer Ni att tänka på 
när Ni ser det här märket? 

51. Brukar Ni läsa veckotidningen Regelbundet 1 
Vi regelbundet eller då och då? Då och då 2 

Läser aldrig Vi 3 

X 
52. (Till 51:1 och 2) Har Ni läst Ja 1 
det här numret av Vi? Nej 2 

Minns ej säkert 3+ 
Läste ej R 

53-54. (Till .52:1 och 3) Vill Ni vara vänlig och peka ut några 
artiklar som Ni kommer ihåg att Ni har läst i det här numret? (Gå 
igenom tidningen.') 

53. 54. 

55. Läst en artikel 1 
Läst två eller flera 2 
Ej läst någon 3 


