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N?' 0004 
vid frdga betyder att frågan skall ställas endast till vissa intervjuad*. 

Svar skall ovillkorligen utmärkas genom ring kring siffran för svarsalternativet. 

21. Om Era inkomster ökades med Spara till 
en tiondel, vad skulle Ni då i första hand Skaffa 
använda pengarn a till? Vet inte R 

22.* (Endast till förvärvsarbetande) Ökad inkomst 1 
Om det vore möjligt och N i finge välja Minskad arbetstid 2::' 
mellan att ha Er nuvarand e arbetstid och Vet inte 3 
inkomsten ökad med en tiondel eller at t Ej f örvärvsarbet. . . R 
få arbetstiden minskad med en tiondel 
och behålla Er nuvarande inkomst, vil
ket skulle Ni då välja? 

tt" (Till 22:2) Skulle Ni i första Kortare a rbetsvecka 1 
id vilja få kortare arbetsvecka eller Längre semester .. 2 

skulle Ni önska längre semester? Vet inte 3 
Skall ej frågas .... R 

(Till 22: 2) Är Ert önskemål om Ja 1 
^̂ 4. ad arbetstid så starkt, att Ni skulle Nej 2 
vilja ha det, även om Er nuvarand e tim- Vet inte 3 
penning inte ändrad es, och Ni alltså fick Skall ej frågas . . . . R 
Era inkomste r minskad e? 

25. Tror Ni att det blir ett nytt Mindre än 5 år ... . 1 
storkrig och hur länge tror N i i så fall 5—10 år 2 
det kommer att dröja? 11—25 år 3 

Mer än 25 å r 4 
Vet inte hur länge 5 
Aldrig mer krig ... 6 
Vet inte 7 

26. Om det blir ett nytt världskrig Ja 1 
nu, tror N i då att Sverige kan stå utan- Nej 2 
för det kriget? Vet inte 3 

27. X 

Har Ni hört talas om Atlant-
^^ffkten och kan Ni säga något om vad 

den innebär? 

29. Vet Ni vilka av de tre skan- Sverige 1 
^^aviska länderna — Sverige, Norge Norge 2 
0̂1 Danmark — som är med i Atlant- Danmark 3 
pakten? Inget 4 

Vet inte 5 

30. Atlantpakten är ett försvarsför- Öka riskerna 1 
bund mellan Amerika och demokratiska Minska riskerna . . 2 
länder i Västeuropa. Tror Ni att denna Ingen inverkan . . . .  3  
pakt kommer att öka eller mi nska risker- Vet inte 4 
na för att det skall bli ett nytt världs
krig? 

31. Anser Ni att Norge och Danmark Norge 
genom sin anslutning till Atlantpakten Mera trygg 1 
fått en mera trygg ställning eller n Mindre trygg 2 
mindre trygg? Ingen skillnad 3 

Vet inte 4 

Danmark 
Mera trygg 7 
Mindre trygg 8 
Ingen skillnad .... 9 
Vet inte 0 

32. Anser Ni att det är någon av- Risken större i At-
sevärd skillnad på den risk Sverige l öper lantpakten 1 
att bli indraget i ett nytt världskrig om Risken större utan 
det står utan förbund med andra länder förbund 2 
eller om det är med i Atlantpakten? Ingen skillnad . . . .  3  

Vet inte 4 

33. Om Sverige blir anfallet eller Ja 1 
kommer med i ett världskrig, tror Ni då Nej 2 
att det skulle medföra väsentliga fördelar Ingen skillnad . . . .  3  
för oss om vi på förhand hade anslutit Vet inte 4 
oss till Atlantpakten? 

34. När Ni väger skälen för och Bör ansluta sig .... 1 
emot, anser Ni att Sverige bör söka an- Bör e j ansluta sig .. 2 
slutning till Atlantpakten eller inte? Vet inte 3 

35. X 

36. Sparar Ni själv pengar för när
varande, och vad sparar Ni i så fall till? 

37. I en större industri här i l andet Bra 1" 
har man överenskommit om ett system Dåligt 2, :i 

som innebär, att de yngre ogifta arbetar- Vet inte 3 
na låter företaget hålla inne en sjättedel 
av lönen, som sätts på sparbanksbok. 
Boken utlämnas till arbetaren först när 
han fyller 25 år eller när han slutar sin 
anställning eller om han dessförinnan gi f
ter sig. Tycker Ni att det är ett bra 
eller dåligt system? 

38.* (Till 37: 1 och 2) Vad är det 
viktigaste skälet för Er åsikt? 

39.* (Till personer under 25 år) Ja 1 
Skulle Ni själv vilja ha ett sådant spar- Nej 2 
avtal med Er arbetsgivare? Vet inte 3 

40. Är Ni gift eller har Ni varit Gift 1* 
det, och i så fall hur länge har Ni varit Skild 2* 
gift? Änka/änkling 3* 

Ogift 4 
I—3 år 7 
4—6 å r 8 
7—10 år 9 
II—20 år 0 
Mer än 20 år X 

41.* (Till 40: 1, 2, 3) Har Ni barn Ja 1 
under 15 år hemma? Nej 2 

Skall ej frågas .... R 

42.* (Till 40: 1, 2, 3) Om Ni finge Gifta sig m. samma 1 
leva om Ert liv, skulle Ni då gifta Er Gifta sig m. annan 2 
igen med samma person? Förbli ogift 3 

Vet inte 4 

43. Vad anser Ni vara det största 
fel som föräldrar nu för tiden gör när 
de uppfostrar sina barn? 

Vet inte X 

44—50 endast till jordbrukare 1—3 kor 1 

44.* Hur många kor har Er gård nu? ^ ^ •'cor ^ 
ö 6 11—20 kor 3 

Mer än 20 kor .... 4 
Inga kor 5 

45.* Är det fler eller färre än går- Fler 1 
den hade på våren 1946? Lika många 2 

Färre 3 
Minns inte 4 

46.* överväger Ni själv f. n. att öka Öka 1 
eller minska antalet kor eller att övergå Minska 2 
till kreaturslöst jordbruk? Kreaturslöst 3 

Ingen förändring . . 4 
Vet inte 5 

47.* Vad anser Ni vara det vikti
gaste skälet för att övergå till kreaturs-
löst jordbruk? 

48.* Vad anser Ni vara det vikti
gaste skälet mot att övergå till kreaturs-
löst jordbruk? 

49-50.* Äger Ni traktor, och vilket 48. Antalet traktorer . . 
märke är det i så fall? 50. Märke 

Gallup har den här gången tagit 
med en smula frågesport. 

51a. På vilken sida sitter blindtar- Rätt sv ar 1 
men? Fel svar 2 

Vet inte 3 

b. Vad har lungorna för uppgift? Rätt svar 6 
Fel svar 7 
Vet inte 8 

52. Vad skiljer ett däggdjur från 
andra djur? 

53. Vet Ni vilka landskap som 
gränsar till Norge? 

N? 0004 

A. En arbetare tillverkar 20 pappersblommor i timmen och får betalt för sitt arbete med 10 öre per 
blomma. Hur mycket tjänar han då under en 8 timmars arbetsdag? 

B. Om 8 man utför en uppgift på 5 dagar, hur många man behövs det då för att klara samma upp
gift på en halv dag? 

C. Vad blir 3 procent av 200 k r? 

V. g v. 



54 a. Kan Ni nämna de två största 
städerna i Finland?' 

b. I vilken världsdel ligger Kina? 

Och så har vi några frågor i kristendom 
och historia. 

55. Kan Ni något av tio Guds bud? 

56 a. Vem är överhuvud för katolska 
kyrkan? 

b. Nämn något av evangelierna. 

57 a. Vilken svensk kung stupade i 
slaget vid Liitzen? 

b. Vem var Esaias Tegnér? 

58. När upplöstes unionen mellan 
Sverige och Norge? 

Skulle Ni vilja lösa ett par räkneexempel? 

59 a. En arbetare tillverkar 20 pap
persblommor i timmen och får betalt för 
sitt arbete med 10 öre per blomma. Hur 
mycket tjänar han då under en 8-tim-
mars arbetsdag? 

b. Om 8 man utför en uppgift på 
5 dagar, hur många man behövs det då 
för att klara samma uppgift på en halv 
dag? 

60. Vad blir 3 procent av 200 kr? 

6 l a .  H u r  st a v a r  m a n  t i l l  o r d e t  r e g n ?  

b. Hur stavas gyttja? 

62 a. Hur stavas snabbt? 

b. Hur stavas choklad? 

Rätt svar 1 

Fel svar 2 
Vet inte 3 

Rätt svar 6 
Fel svar 7 
Vet inte 8 

Rätt svar 1 
Fel svar 2 
Vet inte 3 

Rätt sv ar 1 
Fel svar 2 
Vet inte 3 

Rätt svar 6 
Fel svar 7 
Vet inte 8 

Rätt sv ar 1 
Fel svar 2 
Vet inte 3 

Rätt 1 
Fel 2 
Ej svar 3 

Rätt .. 
Fel ... 
Ej svar 

Rätt 1 
Fel 2 
Ej svar 3 

Rätt 6 
Fel 7 
Ej svar 8 

63. (Till alla) Har Ni personligen 
inköpt någon Mors blomma i år åt Er 
själv eller åt någon annan? 

64.* (Till 63: 1, 2) Kan Ni säga vad 
som var främsta orsaken till att Ni tyckte 
Ni skulle köpa Mors blomma? (Gärna 
flera svar) 

Åt mig själv F1 

Åt annan 2' 
Inte personligen in

köpt någon Mors 
blomma 3' 

65* 
syfte? 

COm välgörenhet) För vilket 

66.* (Till 63:3) Kan Ni säga hur 
det kommer sig att Ni inte köpt någon 
Mors blomma i år? (Gärna flera svar) 

67. Om det vore riksdagsval nu på 
söndag, vilket parti skulle Ni då rösta 
med? 

68. Vilket parti röstade Ni med vid 
valet i september 1948? (An teckna alter
nativ enl. 63.) 

Högern 1 
Folkpartiet 2 
Bondeförbundet ... 3 
Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna ... 5 
Annat parti 6 
Skulle inte rösta .. 7 
Ej röstberättigad .. 8 
Vill ej svara 9 
Vet inte 0 

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

69-71. XXX 

72. Har Ni läst detta nummer av 
Året Runt någon av de sista veckorna 
(nr 11 visas)? 

73. Har Ni läst detta nummer av 
Året Runt några av de sista veckorna 
(nr 10 visas)? 

74.* (Om ja betr. 11 el. 10 ) Inköpte 
Ni detta/dessa nummer personligen, hade 
någon annan inom Ert hushåll köpt det, 
eller lånade Ni det utanför familjen? 

75. Brukar Ni läsa denna tidning 
varje nummer, vartannat nummer eller 
mera sällan? 

76-77.* (Om läst nr 10 och/eller n r 11) 
Vill Ni peka ut några artiklar som Ni 
särskilt kommer ihåg att Ni har läst? 

78. (Intervjuarens anteckning:) 

Läst nr 11 1 
Inte läst 2 
Annat svar 

Läst nr 10 
Inte läst 2 
Annat svar 3 

Köpte själv 1 
Prenumererar 2 
Maken köpte 3 
Barnen köpte 4 
Annan hushålls

medlem köpte ... 5 
Lånade utanför 

familjen 6 

Varje nummer .... 1 
Vartannat nummer 2 
Mera sällan 3 

76. Nr 11 
Läst minst 4 
Läst mindre än 4 . . P̂ 
Kunde ej peka ut .. 3 

77. Nr 10 
Läst minst 4 1 
Läst mindre än 4 . 
Kunde ej peka ut . .^P 

Verkade ha gott 
minne 1 

Verkade ha något 
minne 2 

Verkade ha tvivel
aktigt minne .... 3 

Verkade ha inget 
minne 4 

8. Kön 
Män 1 
Förv.-arb. kvinnor . . 2 
övriga kvinnor 3 

9. Åldersgrupper 
16—17 år 1 
18—21 år 2 
22—29 år 3 
30—49 år 4 
50—64 år 5 
65— år 6 

10. Yrkesgrupper 
Jordbruk med bi

näringar 1 
Industri och hantverk: 

Malm och metall .. 2 
Träind., papper, 

grafisk 3 
Byggnadsindustri . . 4 
övrig industri (och 

ospecificerad) ... 5 
Handel o. samfärdsel 6 
Allmän förvaltnings

tjänst o. fria yrken 7 
Husligt arbete 8 
Självständiga yrkeslösa 9 

11. Ställning i yrket 
Företagare 1 
Förvaltningspersonal 2 
Arbetspersonal 3 

12. Länd!stad 
Landsbygd: 

A-, B-, C-kommun 1 
D-kommun 2 

Stad 3 
Storstad 4 

13. Geografiska distrikt 
No (Nb., Vb., Vn., 

Jä. län) 1 
Gä (Gävleb., Koop.b., 

Värml. län) 2 
Mä (St., Upps., Vml., 

Sö. län) 3 
Sthlm 4 
ör (öb., öst.g., Skb., 

Gotl. län) 5 
Jk (Jkp., Krb., Km., 

BL, H al. län) 6 
Sk (Krist., Malmöh. 

län) 7 
Boälv (Gbgs o. Boh., 

Älvsb. län) 8 

14. Socialgrupper 
BS 
M 
A 

15. Civilstånd 
Ogift 
Gift 
Änkling/änka 
Skild 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

16. Familjeinkomst 
—1.000 kr 1 
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— 8.000 kr .. 6 
8.001—10.000 kr .. 7 

10.001—12.000 kr .. 8 
12.001—15.000 kr .. 9 
15.001—20.000 kr .. 0 
20.001 oc h mer X 
Vill inte svara R 

17. Ansluten till 
LO 1 
TCO 2 
RLF 3 
Röda Korset 4 
Ingetdera 5 

18. Utbildning 
Folkskola 1 
Folkhög- eller n ormal-

eller realskola .... 2 
Gymnasium t. o. m. 

studentex., akade
miska studier 3 

19. Åker och betesmark 
m i n d r e  ä n  1  h a r  . . ..  1  
I — 2  h a r  2  
3—5 har 3 
6—10 har 4 
II—20 har 5 
21—50 har 6 
Mer än 51 har 7 
(1 har—2 tunnland) 

20. Intervjun gjord 
i hemmet 1 
på arbetsplatsen .... 2 
annat ställe 3 
(var?) 

Den intervjuades 

Namn: 

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

Postadress: 

(Om har förvärvsarbete) 
Nuvarande yrke: 

(Om ej har förvärvsarbete) 
Tidigare yrke: 
(Om gift eller f. d. gift kvinna) 

Mannens yrke: 

(Om hemmadotter eller -son) 
Faderns yrke: 

Intervjuarens 

Namn: 

Nummer: Datum / 1949 

Här n edskrives svaren till: 
i 

61 a 

b 

62 a 

b 
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