
SVENSKA tycUCU/* INSTITUTETS 

Gallunfrågor för en tidnjngsundersökning. 

December 1944* 

Alt* I. 

Xntervjuen gjord: —måxicU —tisd. —onsd. —t or 3d» —-fred»—lcrd»—sona* 

1. Lä»ste Ni DN» StT eller SvD i går? 

-—DU —StT —SvD —ingen sv dem 

2. Läste Hi någon annan huvudstadstidning i går? 

—ifiT —SvM —AB --Expressen—AT —annan huvudstadstidning (vilken?: ) 

—-läste ingen huvudstadstidning i går —läser aldrig huvudstadstidningar 

3* Läste Hi någon landsortstidning i går? 

—— —nej 

4» (^iil läsare av DN, StT och SvD) Denna DN, StT, SvD Ni läste i går var det ett 

n^iUmer som Ni eller Sr familj prenumererar på till Er bostad? köpt som lös-

nttjosmer eller fått tag i på annat sätt? 

DN* —själv prenumererat till hemmet —pren. tillsammans med annan (andra) 

--köpte soia lösnir —annat —pren* i eget namn till arbetsplatsen 

—lånat av bekanta —fanns på arbetspl» —fanns på rakstuga, kafé o.s.v 

St3?* —själv prenumererat till hemmet —pren. tillsammans med annan (andra) 

—köpte som lösn:r —annat —pren. i eget nam till arbetsplatsen 

—lånat av bekanta —fanns på arbetspl. —fanns på rakstuga» kafé o.s«v 

SvD» —själv prenumererat till hemmet —-pren# tillsammans med annan (andra) 

—köpte som lösnsr —annat —pren. i e^et namn till arbetsplatsen 

—lånat av bekanta —fanns på arbetspl# —fanns på rakstuga, kafé o.s.v. 

5. (Om köpte som lösnsr) Köper Ni DN, StT SvD regelbundet varje dag, varje söndag 

eller mera oregelbundet? 

DHi —varje dag —endast varje söndag —varje söndag och ibland på vardagar

na —ofta men mera oregelbundet —endast någon gång 

StT: —varje dag —endast varje söndag —värj0 söndag och ibland på vardagar

na —ofta men mera oregelbundet —endast någon gång 

SvDs —varje dag —endast varje'söndag —varje söndag och ibland på vardagar

na —ofta men mera oregelbundet —endast någon gång 
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6. ((Ona köpte som lösn:r) Köptes denna DN, StT, SvD, som Ni läste i går, i affär, 

kiosk (el. kolportör eller på tåg? 

DNi —i affär —kiosk —tidningsstånd utomhus —på tåg —vet inte 

StTi—i affär —kiosk —tidningsstånd utomhus —på-tåg —vet inte 

SvD:—i affär —kiosk —tidningsstånd utomhus —på tåg —vet inte 

7* Sögs det exemplaret ioed hem? 

—ja —nej —vet inte 

8» liCöpte Ni den tidningen efter löpsedeln eller köpte Hi den av gaiaml vana eller 

brukar Ni växla om huvudstadstidning oberoende av löpsedel? 

—efter löpsedel —gammal vana —växlar om ändå —köpte ej själv 

9» IPrenumererar Ni på någon huvudstadstidning som Ni inte läste i går? 

—ja —nej ' - ' v I 

(Oia ja) Vilken? 

—DN —StT —SvD —MT —SvM —annan huvudstadstidning 

10. (Till prenumeranterna ) Varför prenumererar Ni just på ? 

—politiska skäl -annonsernas skull —hela innehållets skull 

—av gammal vana —spor t nyhetemas skull —andra skäl —vet inte 

11* Har Ni under de sista fem åren haft annan huvudstadstidning men slutat med den? 

—DN —StT —SvD —annan tidning —nej 

12. (Om haft annan tidning) Varför slutade Ni med den? 

—politiska skäl —annonsernas skull —innehållets skull 

—önskade omväxling —annat —vet inte 

13» läste Ni AB, Expressen eller AT i går? 

—AB —Expressen —AT —ingen av dem 

14» (um läste AB, Expressen eller AT) Köper Ni eller Er familj regelbundet någon 

av AB, Expressen eller Aff (även pren.)? 

—varje dag (pren.) —ofta men inte varje dag —någon gång i veckan 

—endast då och då 

15* Köper Ni regelbundet samma eller växlar Ni om? 

—köper äl ltid AB —köper alltid Expressen —köper alltid AT —köper 

oftast AB —köper oftast Expressen —köper oftast AT —Växlar om 
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(Om "köper alltid") Varför föredrar Hi just AB (Expressen, AT) framför Expres

sen och AT (AB och AT, Expressen och AB)? 

(Om "köper oftast och "växlar om") Hur kom det sig att det fclev just 

(se fråga 13) Ki läste igår? 

Inom vilken grupp ligger Eder familjs sammanlagda deklarerade inkomst för 1944? 

—1.000 (även ingen inkomst) ——1 • 001--2• 000 — 2»001— 3*000 — 3*001-4*000 

—4* 001-5 • 000 —5.001-6.000 —6.001-7.000 —7.OOI-8.OOO —8.001-9* OOO 

—9.001-10.000 -10.001-12.000 —12.001-14*000 -14.001-16*000 

—16.001-20.000 —20.001-25 • 000 —25* 001-

—vet inte —vill ej svara 
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Alt* II. 

Intervjuen gjord: —månd» —tisd. —onsd. —torsd. —fred» —lörd. — sand. 

1. Läste Ni DN, St T eller SvD i går? 

—DN —StT —SvD —ingen av dem 

2. Läs te Ni någon annan huvudstadetidning i går? 

—IS —SvM —AB —Expressen —AT —annan huvudstadstidning (vil

ken? : — ) —läste ingen huvudstadstidning i går —läser 

aldrig huvudstadstidningar 

3* Lä3te Ni någon landsortstidning i går? 

4* (Till läsare av DN, StT ooh SvD) Denna DN, StT, SvD Ni läste i går var det ett 

nummer som Ni eller Er familj prenumererar på till Er bostad, köpt som lös

nummer eller fått tag i på annat sätt? 

DNs —»jälv prenumererat till hemmet —pren. tillsammans med annan (andra 

—köpte som lösntr —annat —pren. i eget namn till arbetsplatsen 

—lånat av bekanta —fanns på arbetspl. —fanns på rakstuga,Kafé o»s.v 

StTi—själv prenumererat till hemmet —pren. tillsammans med snnan (andra] 

—köpte som lösnir —annat —pren. i eget na ran till arbetsplatsen 

—lånatm bekanta —fanns på arbetspl. —fanna på rakstuga,kafé o. s-v 

SvDt—själv prenumererat till hemmet «—pren. tillsammans med annan (andra] 

—köpte som lösntr —annat —pren. i eget nam till arbetsplatsen 

—lånat av bekanta —fanns på arbetspl. —fanns på raks^uga,kafS o.s»'" 

5» Inom vilken grupp ligger Eder familjs sammanlagda deklarerade inkomst för 1944? 

—1.000 (även ingen inkomst) —1.001.-2.000 —2.001-3*000 —3-001-4-000 

-4.001-5.000 -5.001-6.000 -6.001-7.000 —?.001-8.000 —8.001^9-000 

--9.OOl-lO.OOO -10.001-12.000 —i2.OOl-i4.OOO —i4.OOl-l6.OOO 

-16.001-20.000 —20.001-25.000 —25.OOI-

—vet inte —vill ej svara 
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Kriterier för alt. I och II» 

Båda dessa alternativ skall kunna sorteras efter följande kriteriers 

—män 
—kvinnor 

—"bättre situerade 
—medelklass 
—arbetare 

-15-19 år 
-20-29 år 
-30-39 år 
---4 0—49 år 
—50-64 år 
—65- år 

—ogift 
—gift 
—förut gift 

—städer 
c^A-kommun 
B-komaaaa 
•C-kommun. 
—D-kommun 

—Övre Norrland 
—Nedre Norrland 
—Dalarna-Värmland~¥Ms t ergötland 
—Mälarlandskapen 
—Stockholm 
--Östra Grötaland 
—Sydsverige (Blekinge-Skåne) 
—'tfastkustdistriktet (Hallands-

Göteborgs- och Bohuslän) 

—ensamboende 
—feeende hos föräldrar 
—"boende med kamrat 
—boende hos släkt 
—själv husfader 
—själv husmoder 

Hushållets storleks 
——man 
—hustru 
—st» hemjaboende barn 
—st. andra hushållsmedlenmar 

Den största inkomsttagarens tillhörig
het till yrkesgrens 
—J ordbruk 
—Handel och samfärdsel 
—Industri och hantverk 
—Fria yrkes. 
—Huslig tjänst 
—Övriga 
—3?»d* yrkesutövare öch änkor 

Den störste inkomsttagarens éiali
ning i yrkets 

• •—företagare 
—ans tälld 
—fria yrkesutövare 
—pensionerad 
—utan sysselsättning 


