
Oöfl;i 

x ställs siidast till vissa Intervjuade. 

November 1950 - VtiZ9' 

B 58» Har Er läkare någon gäng 
rekommenderat Er att använda något 
kosmetiskt preparat? Vilket? 

59» Har Er läkare någon gång varnat 
Kr för att använda något kosmetiskt 
preparat? Vilket? 

Bej 

Bej 

éa-él. Vilka aärmed®! ( s&risalvor, jod- Sårsal va» 
sprit, •v&tesuporoid.rf, Deaivon el» annat . 
flytande medel) bar Si henma just nu? Vetlnta 58 iZ 

62. (Oro har aårsalva) Vsrfcr au~ 
vSnder Ni just dot märket? 

63» X 

Ull Bitit litet gn_Drlsax-n« och det ekonomiska och uolit.l3ka..._läg«at 

21-22. Ungefär hur stort belopp i 
månaden lägger Ni sammanlagt nar på Staaaa rer månadi 
de slags toalett— och vårdar tiklar», 
seen ri nu har talat omf 

23» Tyckox' Ni att Ni hor råd att 
köpa ungefär så mycket toalettraedal 
av de här sorterna, som Ni har be
hov av, eller skulle Ni använda så
dana saker mera om de vore billigare? 

Köper ungerår vad san behöv*»» 1 
Skulle använda mer om 
billigare 2 

Vet inte 3 

2^-25» Nu skall ju kaffe, sprit, öl, .»... 
tobak, sötsaker, resor, textilier, 
möbler och annat bli dyrare. Vilken 
av de prishöjningarna kommer att 
kännas svårast för Er eean ekonomi? .............................. 

26» Tror Ni att det skulle ha bli- Ja 1 
vit mindre prisstegringar och skatte- Nej 2 
höjningar, om ett annat parti än det Vet inte 3 
socialdemokratiska hade suttit vid 
regeringen nu? 

27.- Hur viktigt eller hur litat 
viktigt tyckte Ni för Er personliga 
del det var att delta i valen den 
17 september i år? 

28» Röstade Ni vid valen i höst? 

29 a)x (Till dem som röstade) Vilket 
parti röstade Ni med? 

b)x (Till dem som inte röstade) 
Vilket parti tror Ni att Ni helst 
skulle ha röstat med om det vore 
röstplikt i Sverige som t.ex. i 
Holland? 

%cket viktigt ............... 1 
Ganska viktigt 2 
Inte särskilt viktigt ........ 3 
Inte alls viktigt ............ 4 
Vet inte 5 

Ja lx 
Nej 2X 
Vill inte svara 3 

a) och b) 

Högern 1 
Bondeförbundet ............... 2 
Folkpartiet .................. 3 
Socialdemokraterna ........... 4 
Kommunisterna ................ 5 
Annat parti 6 
Ej röstberättigad ............ 8 
Vill ej svara ................ 9 
Vet inte X 

30.y (Om parti angivet vid 29) Var 
det liksom Ert "naturliga" parti, 
ellei tvekade ffi i ér om vilket 
parti sea var riktigast for Kr3 
t Gm Jfc£aS&SSLfi) Malls» vilka två 
partier tvekade Ni mest? 

31» (Cta "naturliga" partiet) Vad 
var det fir ära gt som gjorde ägt; till 
Ert "naturliga" partit 

"Naturliga" partiet .........-»» 1 
Tvekade mellant x 

Soo.dem. — Högern . . . . . . . o . . . . .  2 
Sbc.<iem» - Bondeförbundet ..»». 3 
Soe»dem„ — Folkpartiet ........ 4 
Soe.dem. — Kommunisterna ...... 5 
Folkpartiet - Kcmnrualsterna .».6 
Folkpart}et - Bondsförbundet .»7 
Folkpartiet - Högern .»»..»..»» 8 
Högern - Bondeförbundet .»..»*» 9" 
Högern - Koannonisteraa O 
Böivtefärbunäst - Kommunisterna X 
Vill inte svar-a R 

Vet inte*I.«..r............... 7 
Skall ej tillfrågad ........... R 

32.. (öm Ted var det 
firäiast som gjorde att HJ. tvekade 
era vilket parti som Ni borde ga 
r̂osti äiii" e"r tiii tc *! r. i.* *i *! r R 

33» Det är nu lite länge sedan,, Högarn 1 
men minns Ni om Ni röstade vid Bondeförbundet ................ 2 
andrakammar valen 1948? (Om jja) Folkpartiet 3 
Vilket parti röstade Ni med? Socialdemokraterna ............ 4 

Kcmmunisterna ................. 5 
Annat parti ................... 6 
Röstade inte .................. T 
Ej röstberättigad 8 
Vill inte svara ............... 9 
Vet inte ...................... (J 

„, _» . , .. Sanna parti 1948 och 1949 ». ... 1 
34» Få 33 nu - var det samsa parti 
som fa röstade med i år? (Om röstat 
båda gångerna men inte på samma) Vad 
var det främst som kom Eira sympatier ............................... 
att ändra sig mellan 1948 och 1950? Vill inte svara R 

35. I 

" Ja> tack ftir klalnen - 4at här sista var m Htm del av ea niriflrnöknlng fin "rimnokra-tlaka jcanor". 30m pågår lust nu -

8» I&n 1 
Förvärvsarbetande kvinnor 2 
Svriga kvinnor .................... 3 

9. OBS! ALU 1 ilEK®NA 22-29 Ar SKALL 
HA ANTECKNING OM FÖDELSEÅRET. 
16—21 år .......................... 1 

22-23 år (Född åri ..) .».» 2 

24-29 år (Född års .»....•»..) ..... 3 
30—39 år 4 
40-49 år 5 
50-64 år 6 
65 år och äldre ................... 7 

10. Jordbruk med binäringar ........... 1 
Industri och hantverk t 
Malm och metall 2 
Träindustri, papper, grafisk 3 
Byggnadsindustri ................ 4 
Övrig industri (och ospecificerad)5 

Handel ooh 3anfärdsel ............. 6 
Allm.fervaltn. tj» och fria yrken .» 7 
Husligt arbpte .................... B 
Självständiga yrkeslösa ........... 9 

11» Företagare ....................... 1 
Förvaltningspersonal ............. 2 
Arbetspersonal ................... 3 

12» A-, B-, C-kommun ................. 1! 
D-kommun ......................... 2 
Stad 3 
Storstad ......................... 4 

13» No 

m ... 
Sthlm 

Ör ... 
Jk ... 
Sk ... 
BoSlv 

14» Bättre situerade .................. 1 
fbdelklBB#... 2 
Arbetare 3 

15. Ogift o 1 
Gift 2 
Änkling/Snka 3 
Skild 

16. - 1»000 kr familjeinkomst ......... I 
1.001-2.000 kr 2 
2.001-3.000 kr 3 
3.001-4.000 kr 4 
4.001-6.000 kr 5 
6.001-8JD00 kr 6 
8.001-10.000 kr * 7 
10.001-12 »000 kr 8 
12 »001-15.000 kr 9 
16.001-20.000 kr 0 
Över 20.000 kr X 

17» Ansluten till LO . 
TCO 
RLF 

Ingwtdara 

Narmalskolekompetens ».. 5 
Handelsinstitut al. 
tekniskt institut ..... 6 
Studentexamen .......... T 
Akademisk examen ....... 8 

18. Folkskola enbart ..»»». 1 
Dessutom» 
Irkeo- o» forts.skola». 2 
Genomgått karresp»kurs. 3 
Realexamen 4 

19. Den intervjusias ställning i hushåll (FR.ÅGA!) 
Ensamstående dam utan eget hushåll 1 
Do, mod eget hushall 2 
Hilsmoder, (gift, sammanboende) 3 
Ensamstående herre utqn eget hushåll 4 
Do, med eget hushåll 5 
Husfader Tgift,.sammanboende) 6 
Hemm&boende barn 7 

20. X 

NAMNt 

AERESSi 

STAD (KÖPING, BI) 

NOT. el. SENASTE YRKE OCH HtANSCHl 

(MANNENS e l» FADERNS YR KE O CH SIA BSCH) t 

INTHRVJITJREr . .................. nrs .»». Batumi .../..» 50 


