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Får jag först ställa ett par frågor om äktenskap och skilsmässor:
23. Hur gammal var Ni första gången Ni blev kär?
24. Gifte Ni Er med Er första kärlek?

år.

1. Gynnat bönderna
2. Bönderna har missgynnats
X. Vet inte
43. (Om 42:1, 2 — "gynnat" eller "missgynnat bönderna") Anser
Ni att det gäller allmänt för alla bönder eller för en viss
grupp av bönderna? (Om en viss grupp: var god ange vilken
grupp!)

1. Ja
2. Nej
3. Minns inte
25. Vad tror Ni är den vanligaste orsaken till skilsmässor?

Så några frågor i anslutning till det senaste valet. Ert namn
^kommer inte att anges i samband med det svar Ni har vänlig•feen att lämna, eftersom alla svar vi får in bearbetas i klump
ilr statistiskt ändamål:
26. (Visa kort) Vilket parti tycker Ni' sj älv för närvarande till
varatar Era egna intressen bäst? (markera svaret med par
tiets siffra enl. kortet)

t

42. Anser Ni att samregeringen mellan socialdemokrater och
bondeförbundet gynnat bönderna på konsumenternas bekost
nad eller har bönderna missgynnats?

(Visa kort) Skulle Ni vilja tala om vilket parti Ni röstade på
i år? (markera svaret med partiets siffra enl. kortet)
(Om röstade) Skulle Ni vilja säga ett eller flera skäl till var
för Ni röstade på det partiet?

1. Gäller allmänt för alla bönder
2. Gäller viss grupp, nämligen
X. Vet inte
44. Känner Ni till om det var något parti som vill ge det stora
flertalet av bönderna större eller uiindre fördelar än rege
ringen gett dem genom jordbrukspolitiken? (Om "större" eller
"mindre": vilket parti?)
1. Större
(notera partiets siffra)
2. Mindre
( „
„
„ )
3. Känner inte till
45. Kan Ni påminna Er vilken valpropaganda för Bondeförbun
det Ni tagit del av i år?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

29. (Om röstade) Vid vilken tidpunkt beslöt Ni Er för att rösta
med (se 27)

?

30. (Om ej röstade) Har Ni något emot att tala om varför Ni ej
röstade i år? Vilken var den närmaste anledningen?

Tidningsartiklar
Affischer
Broschyrer
Valmöten
Frågestund i radio
Stora radiodebatten
Personligt besök
Annat, vad?

(Visa kort)
Till samtliga GIFTA MÄN och KVINNOR: Skulle Ni vilja ge
motsvarande uppgifter även om Er maka make?
31. (Visa kort) Vilket parti röstade Er maka/make på i år? (mar
kera svaret med partiets siffra enl. kortet)
32. (Om maka/make röstat) Kan Ni säga ett eller flera skäl var
för hon/han röstade på det partiet?

33. (Om maka/make icke röstade) Kan Ni säga varför Er maka/
make icke röstade i år?

(^^1 ALLA: (Visa kort)
34. Skulle Ni vilja tala om vilket parti Ni röstade på förra gång
en, vid valet 1950? (markera svaret med partiets siffra enl.
kortet)
35. (Om annat parti än på fråga 27) S kulle Ni vilja säga en eller
flera orsaker till att Ni gått ifrån det parti Ni röstade på 1950?

46. Vilka partiers valmöten besökte Ni i år
(markera svaret med siffror)
47. Vill Ni i korta ordalag säga vad Ni tycker bäst och sämst om
48. beträffande Bondeförbundet?
47. Bäst
48. Sämst
49. I vilka avseenden anser Ni att Bondeförbundet bör ändra sin
politik?

50. Vilka folkgrupper anser Ni bör rösta med Bondeförbundet?

51 X.
Så några frågor av ekonomisk art:
52. De senaste åren har de allmänna löneförhöjningarna berott
på stigande priser. Tror Ni att prisstegringen nu stannat?
1. Ja, prisstegringen har stannat
2. Nej, prisstegringen fortsätter
X. Vet inte

36. X
Till samtliga GIFTA MÄN och KVINNOR: (Visa kort)
37. Kan Ni också tala om vilket parti Er maka/make röstade på
förra gången, 1950? (markera svaret med partiets siffra enl.
kortet)
38. (Om annat parti än på fråga 31): Kan Ni säga en eller flera
orsaker till att Er maka/make gått ifrån det parti hon/han
röstade på 1950?

53. Väntar Ni själv någon löneförhöjning nästa år?
1. Ja, väntar löneförhöjning
2. Nej, väntar ingen löneförhöjning
X. Vet inte
54. Vad tror Ni att de senaste årens prisstegringar beror på?

55. Tycker Ni att man kunde ha gjort något mer för att hindra
dessa prisstegringar och i så fall vad?
Till ALLA:
39. Anser Ni att Ni tillhör ett bestämt parti och röstar med det,
eller avvaktar Ni och tar ställning från gång till gång innan
Ni bestämmer Er?
1. Tillhör ett bestämt parti och röstar med det
2. Tar ställning från gång till gång
X. Vet inte
Visa kort:
40. (Om 39: 2 — "tar ställning från gång till gång") Mellan vilka
partier tvekar Ni i så fall? (markera svaret med siffror enl.
kortet)
41. (Till dem som röstade på samma parti 1950 och 1952 — se
svaret på frågorna 27 o ch 34): Har Ni röstat på samma parti
alla gånger Ni röstat?
1. Ja, samma parti
2. Nej, olika partier
X. Minns inte

56. Om Staten får in mera pengar än som behövs för löpande
utgifter, bör då detta överskott, enligt Er mening, i första
hand 1) läggas i reserv för att möta en eventuell arbetslöshet
eller 2) användas för en större skattesänkning än den som
redan beslutats?
1. Läggas i reserv
2. Användas för en större skattesänkning
X. Vet inte
57. Hur troligt är det att Ni själv skulle vara med och rösta om
det vore riksdagsval nu på söndag?
1.
2.
3.
4.
X.
R.

Mycket troligt
Rätt så troligt
Inte särskilt troligt
Helt otroligt
Vet inte
Vill inte svara

(Visa kort)

11. Ställning i yrket

58. Vilket parti tror Ni att Ni helst skulle rösta på just nu?
(ange partiets siffra enl. kortet)
59. Om det vore riksdagsval nu på söndag (bortse från valet nu i
i september), hur viktigt anser Ni' det vore för Er personliga
del att Ni deltog i det valet?
1.
2.
3.
4.
X.
R.

Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte viktigt alls
Vet inte
Vill ej svara

60—61. En liten fråga om tidningsläsning:
Vilka dagstidningar brukar Ni läsa dagligen eller så gott som
dagligen?
60. Rikstidningar:

61. Landsortstidningar:

62. Och så en fråga om ett varumärke:
Ilar Ni vid något tillfälle hört talas om, sett annons för eller
på annat sätt uppmärksammat varumärket Libo?
1. Hört talas om Libo
2. Sett annons för Libo
3. Uppmärksammat namnet Libo
genom

12. Kommuntyp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A-kommun
B-kommun
C-kommun
D-kommun
Stad (utom de tre största)
Stockholm, Göteborg el. Malmö

13. Geografiskt distrikt
1.
2.
3.
4.
5'.
6.
7.
8.

No Väst Jä län
Gä Ko Värm län
Up Vä Sö Sthlm län
Stockholms stad
Ör Öst Ska län
Jö Kro Ka Ble Ha län
Malm Kri län
Gö Bo Älv län

14. Nya distrikten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skåne
Ö Götaland
V Götaland
Stor-Stockholm
Ö Svealand
V Svealand
Norrland

_^

15. Socialgrupp

X. Ej hört talas om, sett annons för
eller uppmärksammat namnet Libo
63. Kan Ni tala om någon eller några produkter, som bär nam
net Libo?

1. Välsituerad
2. Medelklass
3. Arbetare
16. Civilstånd
1.
2.
3.
4.

64. Till gifta män och kvinnor:
Har Ni barnbidrag?
1. Ja
2. Nej
X. Vet inte

Ogift
Gift nu
Skild
Änkling/änka

17—18. Hushållets sammanlagda årsinkomst 1949 o. 1951 enligt
deklarationen 1950 resp. 1952
1949 1951

65. Om har barnbidrag: Hur använde Ni eller make/a det se
naste barnbidraget?

66. Har Ni personligen sett Snoddas Nordgren uppträda och
sjunga i år?
1. Ja
2. Nej
X. Minns inte
67. (Om ja): Överträffade han Edra förväntningar, blev Ni besvi
ken eller var det ungefär vad Ni hade väntat Er?
1.
2.
3.
X.

1. Företagare
2. Förvaltningspersonal
3. Arbetspersonal

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Under 2.000 kronor
2.000— 3.999 kronor
4.000— 5.999 kronor
6.000— 7.999 kronor
8.000— 9.999 kronor
10.000—11.999 k ronor
12.000—14.999 k ronor
15.000—19.999 k ronor
20.000 kro nor och mer

19. Är Ni personligen betalande medlem i fackorganisation
ansluten till
1.
2.
3.
4.

Överträffade förväntningarna
Blev besviken
Ungefär som väntat
Vet inte

LO
TCO
RLF
Nej, ingetdera

20. Egen utbildning

68. Tycker Ni att Snoddas sjunger bra eller dåligt?

1. Folkskola enbart
2. Yrkes-, fortsättnings-, folkhögskola el. korresp.utb.
3. Realskolex., normalskolekomp., handels- el. tekn.
institut
4. Student- el. akadem. examen el. annan högskole
examen

1. Sjunger bra
2. S junger dåligt
3. Har aldrig hört Snoddas
X. Vet inte
69. '

21. Egen ställning i hushåll

70.

1. Ensamboende UTAN eget hushåll
2. Ensamboende MED eget hushåll
3. Sammanboende i hushåll om 2 el. flera personer

71. X
8. Kön

22. X

1. Mail (har Er hustru eget förvärvsarbete?
Om ja: ringa i stället in 4 nedan)
2. Förvärvsarbetande kvinna
3. Icke-förvärvsarbetande kvinna
4. Gift man, om hustru har eget förvärvsarbete

Den intervjuades
Namn:

9. Ålder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22—23 å r (faderns yrke anges här
24!—29 å r
30—39 å r
40—49 å r
50—64 år
65—66 å r
67—el. äldre

Adress:
)
Stad (köping, by):
(vilken mantalskrivningsort 1950?)
Nuvarande eller senaste yrke och bransch:

10. Näringsgren
1.
2.
3.
4-.
5.
6.
7.
8.

Jordbruk med binäringar
Malm- o. metall
Trä-, pappers-, graf.
Byggnadsindustri
Övrig industri
Handel och samfärdsel
Allmän tjänst o. fria yrken
Övriga

(Om icke förvärvsarbetande:)
Ev. familjeförsörjarens yrke:
Intervjuare:

Stockholm 1952/Stockh olms Bokindustri AB

nr:

Datum:

1952

