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x eller + vid fråga betyder att frågan skall ställas endast till vissa intervjuade. 
Svaramarkering skall ovillkorligen göras för varje fråga. 

21-24. Anser Ni att mänskligheten håller på att bli bättre eller sämre i 
fråga om 

Bättre 
Oförändrad 
Sämre 
Vet inte 

21. 

Hälsa 

1 
2 
3  
4  

22. 23. 
T . ,.. Moral och 
Intelligens rStträdlghot 

24. 
Personlig 
lycka 

IX 
2 
3 X  
4 

y 
25. (Om bättre eller sämre i fråga om per-
sonlig lycka) Vad anser Ni är den viktigaste or
saken till förbättringen/försämringen i fråga • 
om personlig lycka? 

Skall ej frågas R 

26-27. Om Ni tänker efter, vad tycker Ni har 
gett Er den största glädjen under det här året? 

28-29. Och vad är det av det Ni minns som Ni 
tycker har vållat Er den största besvikelsen? 

30. Hur stor månadsinkomst anser Ni att en - 200 kr 1 
familj om föräldrar och två barn här på orten 201-300 kr 2 
behöver som minsta möjliga för mat, hyra, kläder 301-400 kr 3 
och andra lika nödvändiga utgifter? 401-500 kr 4 

501-600 kr 5 
601-700 kr 6 
701-800 kr 7 
801-900 kr 8 
Mer än 900 kr 9 
Vet inte 0 

31. Vilken fråga tycker Ni är så viktig 
för vårt land just nu att regeringen och riks
dagen i första hand borde försöka att lösa den? 

32. Har Ni ryligen sett eller hört ordet 
devalvering och kan Ni säga vad det betyder? 

33i. I mitten av september sänkte regering-
en värdet på kronan i förhållande till ameri
kanska dollarn, kronan devalverades. Om Ni tänker 
på hela landet, hur tror Ni då att devalveringen 
kommer att inverka på förhållandena? 

34. Om Ni tänker på Er själv, tror Ni att 
devalveringen kommer att ha någon inverkan för 
Er egen del t.ex. när det gäller priser, varu-
tillgång, tillgång på arbete eller något annat 
som berör Er själv, och hur tror Ni at t det kom-
mer att verka? 

35. X 

36. Tror Ni att det om ett halvår kommer Gott om platser 1 
att vara gott om lediga platser i Ert yrke eller Som nu 2 
att det kommer att vara arbetslöshet? Någon arbetslöshet ......... JT 

Stor arbetslöshet ... 4+ 
Vet inte 5 

37. IVeker Ni det är lätt att Lätt att få arbete 1 
få arbete i Ert yrke eller svårt att få arbete Svårt att få arbete 2+ 
just nu? Vet inte 3 

Skall ej frågas ............ R 

38t = (0m_36i3-4 eller 37»2) Har Ni själv 
tänkt något på hur Ni skulle klara Er om Ni blev 
arbetslös en längre tid och vad skulle Ni då göra? 

Skall ej frågas R 

39-42. Om Ni försöker komma ihåg hur det var för 3 månader sedan, d.v.s. i 
början av september, tycker Ni då att något av det här har blivit dyrare eller 
billigare 

41. 42. 
Bränsle Kläder och 

39. 

Livsmedel 

40. 

Bostad 

Dyrare 
Lika 
Billigare 
Vet inte 

och lyse 

1 
2 
3  
4 

skodon 

1 
2 
3  
4 

43. Om Ni tänker på Era (Er familjs) lö- Dyrare 1 
pande utgifter tycker Ni att det på det hela Lika 2 
taget är dyrare eller billigare att leva nu mot Billigare 3 
för 3 månader sedan? Vet inte 4 

44. Har Ni någon uppfattning om det under 
de senaste månaderna kommit mycket eller litet 
flyktingar hit till Sverige och vilket land de 
i så fall mest har kommit ifrån? 

45-46. Under de si3ta månaderna har det kom-
mit något 100-tal flyktingar från östra Tyskland 
hit till Sverige. Vad tror Ni själv att det mest 
är, som får de människorna att söka sig hit, och 
vad slags folk tror Ni att det i allmänhet är? 

47. Vilket anser Ni vara riktigast när det Alla stanna 1 
gäller de här flyktingar na i skall vi låta alla En del stanna 2 
stanna, skall vi låta en del stanna och avvisa Avvisa alla 3 
andra eller skall vi avvisa alla? Vet inte 4 

48. Varför tycker Ni så? 

49. Har Ni nyligen hört talas om uttry cket 
"Vi sitter alla i samma båt" och vad säger det Er? 

50. X 

51. Vet Ni vad sambeskattning är och vad 
innebär den? 

52. Vet Ni hur stort det största personliga 
avdrag är som en hustru med eget arbete får göra 
när det gäller den statliga inkomstskatten? 

53. Hur mycket tror Ni, att Ni får betala Mindre än 50 kr 1 
mer i skatt, om Ni tjänar 1.000 kr mera om året Mellan 50-100 kr 2 
än Ni gör nu? 100-150 kr 3 

150-200 kr 4 
200-250 kr 5 
250-300 kr 6> 
300-400 kr 7 
400-500 kr 8 
500-600 kr 9 
600-700 kr 0 
700-800 kr X 

Mer än 800 kr R 
Vet inte I 

54-55. För att kunna se om svaret är riktigt 
måste man veta hur stor hela årsinkomsten är för 
Er själv eller - - för Er 
själv och Er hustru/man sammanlagt; vill Ni ange Endast ena maken har inkomst 
ett ungefärligt belopp? .... 55<9 

Båda makarna har inkomst .. 0 
Ingen av makarna har inkomst X 
Ensamstående, har ej inkomst R 

56-57. Har Ni någon uppfattning om hur mycket Mindre än 50 kr 1 
som skulle gå bort i skatt för Er själv, om Ni Mellan 50-100 kr 2 
skaffade en extrainkomst på 1,000 kr och förut 100-150 kr 3 
hade 150-200 kr \ 

200-250 kr 5 
56. 6.000 kr årsinkomst? 250-300 kr ........... 6 

300-400 kr 7 
400-500 kr 8 
500-600 kr 9 
600-700 kr 0 
700-800. kr X 

Mer än 300 kr R 
Vet inte 'i 



57. Har Ni någon uppfattning om hur np-eket Mindre än 50 kr 1 
som skulle gå bort i skatt för Er själv, om Ni Mellan 50-100 kr ............ 2 
skaffade en extrainkomst på 1.000 kr och förut 100-150 kr 3 
hade 30.000 kr årsinkomst? 150-200 kr ............ 4 

200-250 kr 5 
250-300 kr 6 
300-400 kr 7 
400-500 kr 8 
500-600 kr 9 
600-700 kr 0 
700-800 kr X 

Mer än 800 kr ............... R 
Vet inte I 

58. Blir det någon skillnad i slutlig Ja 1 
skatt på en sådan extrainkomst om 1.000 kr, Nej 2 
i fall den kommer på en gång eller om den er- Om ja. hur stor 
hålles med 20 kr i veckan under hela året, skillnad? .••••.. 
och hur stor blir skillnaden i så fall? Vet inte .................... X 

59. Har Ni själv någon gång i år avstått 
från tillfälle till extrainkomst (övertid, bi
syssla, af fars transaktion) med tanke på att det 
går bort så mycket i skatt, att Ni inte tyckte Inte avstått ................ Xj 
det var någon ide", och vad gällde det i så fall? Vet inte .................... R 

v 
60. (Till 59sX-R) Skulle Ni kunna tänka Ja 1 
Er att avstå från en extrainkomst av nyssnämnda Nej 2 
anledning? Beror på 3 

Vet inte 4 
Skall ej frågas R 

61. Hur stor förmögenhet tror Ni man kan 
ha utan att vara tvungen att betala förmögen
hetsskatt? 

62-64. Om en änka avlider och lämnar arv till Ingen skatt all3 1 
sitt enda barn, hur stor tror Ni arvsbeska tt- Mindre än 100 kr 2 
ningen allt som allt blir, om arvet är Mellan 100-300 kr 3 

300-500 kr 4 
62. 10.000 kr? 500-1.000 kr 5 

1.000-2.000 kr 6 
2.000-4.000 kr 7 

Mer än 4.000 kr 8 
Vet inte 9 

63. 100.000 kr? Mindre än 1.000 kr 1 
Mellan 1.000-5.000 kr 2 

5.000-10.000 kr 3 
10.000-15.000 to 4 
15.000-20.000 kr 5 
20.000-30.000 kr 6 
30.000-50.000 kr 7 
50.000-75.000 kr ..... 8 

Mer än 75.000 kr 9 
Vet inte 0 

64. 500.000 kr? Mindre än 10.000 kr 1 
Mellan 10.000-25.000 kr ..... 2 

25.000-50.000 kr 3 
50.000-100.000 kr .... 4 
100.000-200.000 kr ... 5 
200.000-300.000 kr ... 6 
300.000-400.000 kr ... 7 

Mer än 400.000 kr 8 
Vet inte 9 

iSiJE 

66. Hur många koppar kaffe brukar Ni 3 koppar eller mindre 1 
själv dricka hemma per dag? 4-5 koppar 2 

6-7 koppar 3 
8-10 koppar ................. 4 
11-15 koppar 5 
16-20 koppar 6 
Mer än 20 koppar 7 
Dricker inte kaffe hemma .... 8 
Dricker inte alls kaffe ..... 9 

67. Hur svårt skulle det vara för Er att lacket svårt 1 
minska antalet kaffekoppar per dag med en Ganska svårt 2 
fjärdedel? Inte särskilt svårt 3 

Ingen svårighet 4 
Vet inte 5 

v 
68. (0m dricker kaffe hemma) Brukar Ni 
(Ert hushåll) dryga ut kafferansonen på något 
sätt, och hur gör Ni det i så fall? 

Skall ej fi-ågas R 

j( 
69. (Om dricker kaffe hemma) Om kaffe-
ransonen som nu är 500 gram pa csa sex veckor 
skulle minska till t.ex. 350 gram på samma tid, 
hur skulle Ni då göra? Skall ej frågas R 

70. Om det skulle visa sig nödvändigt att 
minska kafferansonen, vad tror Ni då att det 
beror på? 

71. Om det vore riksdagsval nu på söndag, Högern 1 
vilket parti 3kulle Ni då rösta med? Folkpartiet 2 

Bondeförbundet 3 
Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna 5 
Annat parti 6„ 
Skulle ej rösta 7 
Ej röstberättigad 8 
Vill ej svara 9j|^^ 
Vet inte 

X 
72? (Till 71i7. 9 och 0) Vilket parti 
sympatiserar Ni för närvarande mest med? 

Vill ej svara 9 
Vet inte 0 
Skall ej frågas 

73. Vilket parti röstade Ni med vid valet 
i september 1948? (Anteckna alternativ enl. 71) 

Röstade inte 7 
Ej röstberättigad 8 
Vill ej svara 9 
Vet inte 0 

74. Om det vore riksdagsval nu på söndag, 
hur viktigt anser Ni det vore för Er personliga 
del att Ni deltog i det valet? 

l^ycket viktigt 1 
Ganska viktigt 2 
Inte särskilt viktigt 3 
Inte viktigt alls 4 
Vet inte 5 

8. Kön 
Män 1 
Förvärvsarbetande kvinnor . 2 
Övriga kvinnor ............ 3 

9. Åldersgrupper 
22-29 år 1 
30-49 år 2 
50-64 år 3 
65- år 4 

10. Yrkesgrupper 
Jordbruk med binäringar ... 1 
Industri och hantverks 
Malm och metall 2 
Träindustri, papper, 
grafisk 3 

Byggnadsindustri 4 
Övrig industri (och 
ospecificerad) 5 

Handel och samfärdsel 6 
Allmän förvaltningstjänst 

och fria yrken ........ 7 
Husligt arbete 8 
Självständiga yrkeslösa ... 9 

11. Ställning i yrket 
Företagare 1 
Förvaltningspersonal ...... 2 
Arbetspersonal 3 

12. Land/stad 
landsbygds 
A-, B-, C-kommun 1 
D-kommun 2 

Stad 3 
Storstad 4 

13. Geografiska distrikt 
No 1 
Gä 2 
Mä 3 
Sthlm 4 
Ör 5 
Jk 6 
Sk 7 
Boälv 8 

14. Socialgrupper 
BS 1 
M 2 
A 3 

15. Civilstånd 
Ogift 1 
Gift 2 
Änkling/Änka 3 
Skild" 4 

Husmor 8 

16. X 

17. Ansluten till 
LO 1 
TCO 2 
RLF 3 
Ingetdera 4 

18. X 

19. Hemmavarande barn under 16 år 
1 barn 1 
2 barn 2 
3 barn 3 
4 barn 4 
5 barn 5 
6 barn 6 
7 barn 7 
8 barn och flera 8 
Inga barn 0 

20. X 

Den intervjuades 

Namns 

Bostadsadress: 
(gata och husnummer; gård; qy; boxnummer) 

Postadress: 

(Om har förvärvsarbete) 
Nuvarande yrke: 

(Om ej. har förvärvsarbete) 
Tidigare yrkes 

(Om gift eller f.d. gift kvinna) 
Mannens yrke: 

(Cm hemmadotter eller -son) 
Faderns yrke: 

Intervjuarens 

Namns 

Nummers .................... Datum / 1949. 


