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• fräga betyder att frägan skall ställas endast till vlasa intervjuad«. 

Svar skall ovillkorligen utmärkas genom ring kring siffran för svarsalternativet. 

21. Om en utlänning frågade Er 
vad Ni själv tycker är det bästa med att 
vara svensk, va d skulle Ni svara honom 
då? 

22. Och om han frågade vad som 
var det sämsta? 

23. Anser N i att man bör göra mer 
än hittills fö r att utländska turister skall 
trivas i vårt land, och vad är det då Ni 
i första hand tänker på? 

24. Om en engelsman fråg ar Er om 
^^»t, kan Ni då göra Er förstådd på 
engelska och hjälpa honom tillrätta? 

25. Gillar eller ogillar Ni att ung
domar, som vill göra en semesterresa åker 
snålskjuts med bilar, »liftar»? 

(Till 25: 1 o. 2) Varför gillar/ 
ogillar Ni liftningen? 

Ja 
Nej . . . . 
Vet inte 

Gillar . . 
Ogillar . 
Vet inte 

Skall ej frågas 

27. 

28. 

X 

29. 

3C. 

31. X 

32. Vad tror Ni det främst beror 
på att det nuförtiden blivit svårare att 
få hembiträden och annan hemhjälp? 

33. Vad tror Ni skulle kun na göras 
för att hembiträdesyrket skulle bli mer 
lockande? 

34. Anser N i det öve rvägande lyck
ligt eller olyckligt a tt det inte ä r fler som 
vill bli hembiträden numera? 

Lyckligt . .. 
Olyckligt . 
Ingen åsikt 

35.* 
då på? 

(Till 34: 1 o. 2) Vad tänker Ni 

Skall ej frågas 

36. Tror Ni att priserna nästa vår 
kommer att genomsnittligt ligga högre 
eller lägre än de gör nu? 

37. Tror Ni att tillgången på ar
bete här på trakten nästa vår kommer 
att vara densamma som nu eller tror Ni 
att den kommer a: t bli bättre eller sämre? 

Högre . . 
Lika . . 
Lägre . . 
Vet inte 

Bättre 
Samma som nu 
Sämre 
Vet inte 

38.* (Endcist till förvärvsarbetande) Om ett halvår 
Har Ni några farhågor för att Ni själv Arbetslös 1 
skall bli arbetslös Ej arbetslös 2 

om ett halvår Vet inte 3 

om ett år? 
Om ett ar 
Arbetslös 6 
Ej arbetslös 7 
Vet inte 8 
Skall ej frågas ... . R 

39. Har Ni ökat eller minskat Edra ökat 1 ;:  

utgifter under det sista året? Oförändrat 2 
Minskat 3: i  

Vet inte 4 

40.* (Till 39: 1 o. 3) Vad är det 
främst som Ni har ökat eller minskat på? 

Skall ej frågas . .. . R 

41. Kan Ni säga vad ett äktenskaps
förord är? 

42. Vad har man för nytta av ett 
äktenskapsförord? 

43. Vad anser Ni vara den vanli
gaste orsaken till skilsmässor nuför tiden? 

44. Anser N i att det för närvarande För lätt 1 
är för lätt eller för svårt att få skils- Bra som det är .... 2 
mässa eller är det bra som det är? För svårt 3 

Vet inte 4 

45. Till vilken av följande grupper 
hör Ni: 

Har eget m otorfordon och kör dag
ligen eller så gott som dagligen 

Har eget mot orfordon och kör mera 
sällan 

Har körkort (men ej eget fordon) 
och kör dagligen eller så gott som 
dagligen 

Har körkort (men ej eget fordon) 
och kör mera sällan 

Har ej körkort 
(Visa kortet!) 

Eget motorfordon, 
kör dagligen .... 1 

Eget motorfordon, 
kör sällan 2 

Ej eget motorfordon, 
kör dagligen .... 3 

Körkort, kör sällan 4 

Ej körkort 5 

46.* (Till 45: 1, 2, 3 o. 4) När Ni Drack som vanligt. 
sist v ar på en tillställning d är det bjöds körde själv 1 
på sprit, hur gjorde Ni då: a) drack som Drack som vanligt, 
Ni brukar vid sådana tillfällen och kör de annan körde .... 2 
själv bilen hem, b) drack som N i brukar Lämnade bilen 
och lät någon annan köra hem, c) läm- hemma 3 
nade bilen hemma och drack som Ni Drack litet, körde 
brukar, d) drack litet och körde försik- själv 4 
tigt hem eller e) drack ingenting för att Drack inget 5 
kunna köra bilen hem? Förtär aldrig sprit . . 6 

Minns inte 7 
Skall ej frågas . .. . R 

47. Vet Ni hur hög promillehalt i 
blodet som är straffbar vid bilkörning? 

48.* (Till 45: 1, 2, 3 o. 4) Hur många 
centiliter spritdrycker tror Ni att Ni 
själv kan förtära innan Ni får högre 
promillehalt i blodet än vad som tillätes 
för att köra bil? Skall ej frågas . . . . R 

49.* (Till 45: 1, 2, 3 o. 4) Skulle Ni 
vilja säga hur mycket Ni väger netto? gkaU Q. frågas R 



Om Ni t. ex. efter en middag Åka med utan be-50. 
bleve bjuden att åka med en bilförare 
som N i vet kör väl och som endast för
tärt ungefär 10 cl. sprit, skulle Ni då: 

a) utan betänklighet åk a med h onom 
b) ha betänkligheter- men ändå åka 

med eller 
c) avböja att åka med? 

tänklighet 1 
Ha betänklighet 

men åka med ... 2 
Avböja att åka 

med 3 
Vet inte 4 

51. X 

52-53. (Visa kartan) Kan Ni säga vil
ket av länderna på den här kartan som 
betecknats med 1, med 2, med 3 o. s. v.? 

1 

5 

. 6 

. 7 

. 8 

9 

.10 

11 

12 

54. Har Ni hört talas o m uttrycket 
»Järnridån» och kan Ni säga något om 
vad det innebär? 

55. Vilka av länderna här på kar
tan anser N i ligga bakom järnridån? (An
giv namn, ej nummer!) 

56. Är det några folk, som enligt 
Er åsikt har en högre levnadsstandard 
än vi har här i Sverige, och i så fall 
vilka folk? 

.13 

.14 

.15 

. 1 6  

.17 

.18 

.19 

.20 

. 21  

.22 

.23 

.24 

25 

57. Det har föreslagits att handeln Gillar 1* 
mellan länderna i Västeuropa skulle bli Ogillar 2* 
helt fri, d. v. s. u tan tullar eller i mport- Ingen åsikt 3 
förbud. Gillar eller ogillar Ni det för
slaget? 

58.* (Till 57:1 o. 2) Varför gillar/ 
ogillar Ni det? ,, . , <> „ ö Skall ej fragas .... R 

59.* Till 57:1) Skulle Ni gilla det Ja, gillar ändå .... 1 
även om det vore till fördel för övriga Ogillar i så fall .... 2 
länder i Europa men ko m a tt medföra en Vet inte 3 
viss arbetslöshet här i Sverige? Skall ej frågas . .. . R 

60. Hur tror Ni att det skulle åte r
verka på Edra egna (och E r familjs) eko
nomiska förhållanden om handelsutbytet " 
i Västeuropa blev helt fritt? 

61-62. XX 

63. Om det vore riksdagsval n u på Högern 
söndag, vilket parti skulle Ni då rösta Folkpartiet 
med? Bondeförbundet ... 3 

Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna .... 5 
Annat parti 
Skulle ej rösta ... 
Ej röstberättigad .. 8 
Vill ej svara 9* 
Vet inte 0::" 

64.(Till 63: 7, 9 o. 0) Vilket parti 
sympatiserar Ni för närvarande mest med? 

Vill ej svara 9 
Vet inte 0 
Skall ej frågas .... R 

65. Vilket parti röstade Ni med v id 
valet i september 1948? (Anteckna alter
nativ enl. 63) 

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

66. Om det vore riksdagsval nu på Mycket viktigt .... 1 
söndag, hur viktigt anser N i det vo re f ör Ganska viktigt .... 2 
Er personliga del att Ni deltog i det Inte särskilt viktigt 3 
valet? Inte viktigt alls 

Vet inte 

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

9. Åldersgrupper 
18—21 år 1 
22—29 å r 2 
30—49 å r 3 
50—64 å r 4 
65— år 5 

\ 1. Yrkesgrupper 
Jord;' ruk 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. Land!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., Kopp.b., 

Värml. län) 2 
Mä (St., Upps., Vml., 

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

Gotl. län) 5 
Jk (Jkp., Krb., Km., 

BL, Hal . län) 6 
Sk (Krist., Malmöh. 

län) 7 
Boälv (Gbgs o. Boh., 

Älvsb. län) 8 

14. Socialgrupper 
BS 1 
M 2 
A 3 

15. Civilstånd 
Ogift 1 
Gift 2 
Änkling/änka 3 
Skild 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 . 0 0 1 — 1 0 . 0 0 0  k r  . . 7  

10.001—12.000 kr .. 8 
1 2 . 0 0 1 — 1 5 . 0 0 0  k r  . . 9  
15.001—20.000 kr .. 0 
20.001 och mer X 
Vill in te sva ra R 

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

18. Utbildning 
Folkskola ... *. 1 
Folkhög- eller no rmal-

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

studentex., akade
miska studier 3 

19. Vitt formulär 1 
Gult formulär 2 

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

fien 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 / 1947 
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